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Samenvatting

Samenvatting
Dit verslag beschrijft de specificatie en implementatie van het laag 3 signaleringsprotocol voor het ISDN D-kanaal. Met dit protocol is het mogelijk netwerkverbindingen
voor B-kanalen te realiseren. Hierbij maakt het laag 3 protocol gebruik van het reeds
eerder geïmplementeerde LAPD protocol. De beide protocolimplementaties zijn
gebaseerd op een 'multitasking' operating system wat volgens het 'message-passing'
principe werkt.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze protocollen op een door de vakgroep
ontwikkeld stand-alone 'ISDN Terminal Board' worden toegepast. Echter voor het
functioneel testen van de protocollen wordt gebruik gemaakt van twee 'known good'
MITEL 'ISDN Express' PG insteekkaarten. Deze kaarten vertonen een vergelijkbare
functionaliteit als het 'Terminal Board' en zijn reeds in combinatie met het operating
system en de LAPD implementatie gebruikt en getest. Dit maakt het mogelijk om de
laag 3 implementatie dan ook zonder noemenswaardige problemen op deze kaarten
toe te passen.
Om nu de protocollen te kunnen testen en analyseren, is er aan het operating system
een geïntegreerde Protocol Analyzer toegevoegd. Met deze Protocol Analyzer worden
de toestanden, waarin de verschillende protocolprocessen zich bevinden, in één
oogopslag getoond. Voorts is het mogelijk om de protocolprocessen te manipuleren
en stap voor stap te doorlopen. Dit alles maakt de Protocol Analyzer tot een handig
hulpmiddel bij het functioneel testen van de protocol implementaties.
Voordat het laag 3 protocol volledig functioneel getest kan worden zal eerst het Data
Link protocol foutloos moeten kunnen functioneren in combinatie met de hardware
(ISDN Express Gard).
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Inleiding

1. Inleiding
In de komende decennia zullen de huidige telecommunicatiemogelijkheden worden
uitgebreid met het Integrated Services Digital Network, kortweg ISDN genaamd. Dit
volledig digitaal functionerend netwerk verkeert momenteel in veel landen in een
ontwikkelingsfase en er worden reeds experimentele netwerken aangelegd. Het ISDN
zal moeten evolueren in een universeel transportmedium voor verscheidene soorten
informatie, zoals spraak, data, tekst en beelden.
Op de vakgroep Digitale Systemen van de Faculteit der Elektrotechniek, Technische
Universiteit Eindhoven, wordt onderzoek verricht naar dit toekomstige netwerk. In het
kader van dit onderzoek is een ISDN terminal board ontworpen, waarmee
communicatie over het ISDN mogelijk moet worden. In de eerste instantie wordt hier
gedacht aan de overdracht van spraak en data. Het terminal board is inmiddels
gerealiseerd, evenals de implementatie van het ISDN LAPD protocol voor het opzetten
van een Data Link verbinding.
Het uitgangspunt voor het terminal board is dat het als een stand-alone ISDN-terminal
voor bijvoorbeeld spraak moet kunnen functioneren. Verder is het board uitgebreid
met een PC-interface en een mogelijkheid om een data terminal aan te sluiten. Het
PC-interface is bedoeld voor het observeren en testen van het terminal board met
behulp van een Personal Computer.
Naast dit terminal board is de vakgroep in het bezit van twee MITEL ISDN Express
PC-insteekkaarten. Met deze kaarten is het reeds mogelijk een Data Link verbinding
voor spraak te realiseren en kunnen dus als 'known good' beschouwd worden.
Het ontbrekende deel voor het kunnen opbouwen van een verbinding over het ISDN
is het Network Layer (laag 3) protocol voor het ISDN D-kanaal. Dit protocol stelt de
gebruiker in staat een netwerkverbinding voor een willekeurige ISDN dienst te
realiseren. Bij de implementatie hiervan wordt voorlopig uitgegaan van uitsluitend
circuit-geschakelde verbindingen. Omdat de implementaties van het onderliggende
LAPD protocol voor het terminal board en de MITEL-kaart nagenoeg gelijk zijn, is de
laag 3 implementatie op beide systemen toepasbaar.
Om het laag 3 protocol functioneel te kunnen testen moet het terminal board in een
netwerkomgeving worden opgenomen, m.a.w. aangesloten kunnen worden op een
ISDN ET (Exchange Termination). Omdat deze situatie op de vakgroep niet voor
handen is moet de protocolafhandeling handmatig gesimuleerd worden met behulp
van een protocol-monitor/simulator.
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In hoofdstuk 2 wordt het algemene concept van het ISDN behandeld, waarbij de
aandacht uitgaat naar de protocolstructuur. In hoofdstuk 3 worden vervolgens enkele
belangrijke specificaties van de D-kanaal protocollen voor laag 2 en 3 beschreven.
Hierbij ligt de nadruk op het Network Layer protocol en de communicatie tussen de
beide lagen. Hoofdstuk 4 gaat over de implementatie van de D-kanaal protocollen en
het toegepaste operating system. De hardware implementatie wordt hierbij kort
aangeduid. In hoofdstuk 5 wordt het testen en simuleren van de protocollen
beschreven en in hoofdstuk 6 volgen enkele conclusies en aanbevelingen.
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2. Integrated Services Digital Network
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige stand van zaken betreffende ISDN.
Met name zullen standaardisaties met betrekking tot de ISDN User-Network interface
belicht worden.
.

2.1. Overzicht huidige ISDN standaards
Oe meest toonaangevende organisatie op het gebied van ISDN standaardisatie is het
International Telegraph and Telephone Gonsultative Gommittee (GGID) van de
Verenigde Naties. Deze organisatie voor technische standaardisatie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van talrijke aanbevelingen (Recommendations) op het
gebied van internationale telecommunicatie.
In 1980 verscheen met Recommendation G.705 de eerste algemene aanzet tot ISDN,
en werd gepubliceerd in het Yellow Book in 1981. Tijdens de GGITT studie periode
1981-1984 nam de internationale betrokkenheid toe, wat leidde tot de I-series
Recommendations welke gepubliceerd werden in het Red Book in 1985. Deze
aanbevelingen vormen samen met aanvullingen uit de Q- en X-series
Recommendations de belangrijkste basis voor de hedendaagse standaardisatie op het
gebied van ISDN.
De ISDN Recommendations zijn tijdens de studie periode 1985-1988 verder verbeterd
en uitgebreid en hebben geleid tot de publikatie van de Blue Book versie van de 1series Recommendations in 1989.

2.1.1. Algemene uitgangspunten voor ISDN
Het ISDN wordt door GGITT als volgt gedefinieerd:

"An ISDN is a network, in general evolving trom a telephony ION, that provides
end-to-end digital connectivity to support a wide range ot services, to which
users have access by a Iimited set ot standard multipurpose user-network
interfaces. "
De ISDN aanbevelingen uit de I-series Recommendations van het GGITT kunnen als
volgt kort worden samengevat:
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•

Het voornaamste streven bij het ISDN is het bieden van een breed scala van
voice- en non-voice- diensten op basis van een beperkte set multifunctionele
toegangsinterfaces alsmede een beperkte set van netwerk-"verbindingen".

•

ISDN kan zowel pakket- als circuit-geschakelde verbindingen leveren.

•

ISDN zal evolueren uit het reeds bestaande digitaal telefoonnet (ION).

•

ISDN maakt voor haar diensten gebruik van gemeenschappelijke schakel- en
transmissiemiddelen (homogeen net).

•

De invoering van ISDN zal enkele decennia in beslag nemen. In deze
overgangsperiode zal een interworking van de verschillende netten en diensten
noodzakelijk zijn.

De ISDN aanbevelingen zijn onderverdeeld in verschillende groepen I-series
Recommendations zoals aangegeven in figuur 2.1 . De belangrijkste hiervan zijn de
1.400 en aanverwante Q-series Recommendations over het User-Network interface.

Operations and
other aspects

1.200 series
Service
aspeels

1.300 series

1.100 series
- GeneraiiSDN concept
- Strueture of Rees.
-Terminology
- General methods

Maintainance
prineiples

1.500 series

Network
aspeels

1.400 series
User-Network
interface aspeets

FIGUUR 2.1: Overzicht van de ISDN aanbevelingen.
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2.1.2. Het ISDN protocol-referentiemodel
Vanwege de complexiteit van het ISDN is het systeem volgens het "Open Systems
Interconnection (OSI)" - concept in model gebracht. Dit gelaagde model voor het
beschrijven van communicatieprocessen is door het eeln en ISO gestandaardiseerd.
Het OSI model bestaat uit 7 Layers, waarbij iedere laag een gedefinieerde functie
uitvoert en waarbij de interfaces tussen de lagen zo eenvoudig mogelijk gehouden zijn:
1: Physical Layer

Zorgt voor de transmissie van een willekeurige
reeks bits over een fysische verbinding.

2: Data Link Layer

Zorgt voor een betrouwbare verbinding over het
fouten bezittende fysische kanaal. Fouten in frames
worden gedetecteerd en zo mogelijk gecorrigeerd.
Verdere functies zijn flow control en frame
sequencing.

3: Network Layer

Zorgt voor de opbouw, instandhouding en afbraak
van een netwerkverbinding tussen communicerende
applicatie entiteiten. Layer 3 functies zijn:
verwerken van primitieven voor de communicatie met de Data Link layer;
genereren en interpreteren van layer 3
berichten voor peer-to-peer communicatie;
administratie van timers en logische entiteiten (bv. cal! references) voor gebruik in ca"
control procedures;
resource-management, waaronder B-kanalen
en pakket-geschakelde logische kanalen;
controleren van de geleverde diensten op
consistentie (bv. compatibiliteit, adressen,
service indicators).

4: Transport Layer

Zorgt voor een betrouwbare transparante end-toend verbinding voor de bovenliggende lagen met
daarbij een optimaal gebruik van het onderliggende
netwerk.

5: Session Layer

Regelt de transparante communicatie tussen
applicaties en kan daarbij gebruik maken van
meerdere transportverbindingen.

6: Presentation Layer

Voert transformaties, zoals encryptie en com-
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pressie" op data uit om een gestandaardiseerde
applicatie-interface en algemene communicatie
diensten te creëren.
7: Application Layer

Dit is de hoogste laag van het model en voorziet in
diensten voor applicatieprocessen, die door de
gebruiker van de OSI-omgeving worden gedefinieerd.

In figuur 2.2 is een netwerksituatie met behulp van het OSI referentiemodel afgebeeld.

END SYSTEM
7. Application

peer-to-peer protocol

END SYSTEM
7. Application

6. Presentation

6. Presentation

5. Session

5. Session

4. Transport

NETWORK NODE

4. Transport

3. Network

3. Network

3. Network

2. Data Link

2. Data Link

2. Data Link

1. Physical

1. Physical

1. Physical

FIGUUR 2.2: Het ISDN (OSI) protocol-referentiemodel.

Een uitzondering van het ISDN protocolmodel op het standaard OSI model vormt de
aanwezigheid van een managementproces wat zich uitstrekt over alle protocollagen.
Dit managementproces heeft tot taak het administreren en beheren van resources,
welke door de verschillende lagen van het ISDN protocol worden gebruikt.

2.1.3. De ISDN referentie-configuratie
Naast het protocol-referentiemodel is de ISDN referentie-configuratie gedefinieerd, die
uit een verzameling functionele blokken en referentie-punten bestaat. Een functioneel
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blok is een afbeelding van een groep functies die betrekking hebben op de ISDNtoegang voor gebruikers, terwijl de referentie-punten de fysische interfaces tussen de
functionele blokken vormen.

1 M M I~;nsm~

a)

TEl

NT2

NT1

D

b)

+

FundioneIe eenheid

Referentie punt

FIGUUR 2.3: De ISDN referentie configuratie.

De functionele groepen kunnen in termen van het ISDN protocol-referentiemodel
beschreven worden.

NT1 (Netwerk Terminatien 1):
Deze functionele groep bevat functies die overeenstemmen met Layer 1
(physical) van het OSI (X.200) referentie model. Deze functies zorgen voor
een goede fysische en elektromagnetische afsluiting van het netwerk. NT1
functies zijn:
-

het afsluiten van de transmissielijn;
Layer 1 functies voor het onderhouden en monitoren van de lijn;
timing;
aanleveren van de voeding;
Layer 1 multiplexing;
interface beëindiging, inclusief multidrop beëindiging.

NT2 (Netwerk terminatien 2):
Deze functionele groep bevat functies die overeenstemmen met Layer 1 en
hoger van het X.200 referentie model. PABX'n, Local Area Networks, en
terminal controllers zijn voorbeelden van apparatuur of combinaties daarvan die
in NT2 functies voorzien. NT2 functies voorzien in:
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-

Layer 2 en 3 protocol afhandeling;
Layer 2 en 3 multiplexing;
schakelen;
concentratie;
onderhoudsfuncties;
interface beëindiging en andere Layer 1 functies.

TE (Terminal Equipment):

Deze functionele groep bevat functies die tot Layer 1 en hoger van het X.200
referentie model behoren. Digitale telefoon, data terminal apparatuur, en
geïntegreerde werkstations zijn voorbeelden van apparatuur of combinaties
daarvan die in TE functies voorzien. TE functies zijn:
-

protocol afhandeling;
onderhoudsfuncties;
interfacefuncties;
connectiefuncties naar andere apparatuur.

TE1 (Terminal Equipment type 1):

Deze functionele groep bevat functies die tot die van de TE behoren, en
waarvan de interface overeenstemt met de ISDN User-Network interface
Recommendations.

TE2 (Terminal Equipment type 2):

Deze functionele groep bevat functies die tot die van de TE behoren, maar
waarvan de interface overeenstemt met interface Recommendations anders
dan de ISDN interface Recommendation (bv. X-series Recommendations) of
interfaces die niet tot de eelTT Recommendations behoren.

TA (Terminal Adaptor):

Deze functionele groep bevat functies die tot Layer 1 en hoger van het X.200
referentie model behoren om ervoor te zorgen dat een TE2 terminal behandeld
kan worden door een ISDN User-Network interface. Adaptors tussen fysische
interfaces op de referentiepunten R en S of R en T zijn voorbeelden van
apparatuur of combinaties daarvan die in TA functies voorzien.
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2.2. ISDN diensten
De doelstelling van het ISDN is het ondersteunen van een grote verscheidenheid aan
telecommunicatiediensten zoals de bestaande telefonie en datacommunicatie, maar
ook nieuwe diensten zoals directe overdracht van tekst en afbeeldingen. In de
toekomst zullen hieraan ook nog breedbandtoepassingen zoals bijvoorbeeld videoconferencing worden toegevoegd.
AI deze diensten zullen in de toekomst
geïntegreerd moeten worden in dat ene Integrated Services Digital Network.
Nu zijn de ISDN diensten te verdelen in twee categorieën:
• Bearer Services:

Deze diensten zijn gedefinieerd voor het S- en T-referentiepunt en hebben alleen betrekking op de onderste 3
lagen van het OSI-model.
Bearer Services worden
gekarakteriseerd door een breed scala aan attributen. Een
voorbeeld hiervan is een 64 Kb/s transparante circuit- of
pakket-geschakelde verbinding.

• Tele-Services:

Deze diensten zijn gedefinieerd aan de terminalzijde (TE)
en bestrijken alle lagen van het OSI-model, waarbij gebruik
wordt gemaakt van Bearer Services voor low-Iayer
functies. Voorbeelden hiervan zijn telefonie, facsimile en
videotext.

Voorts zijn er nog de Supplementary Services, welke in principe voortvloeien uit
opties in Bearer Services en Tele-Services. Voorbeelden hiervan zijn Galling Line
Identification, GaU Waiting, Direct Dialling In, Glosed User Groups, User-to-user
Signalling, Gall Diversion en Abbreviated Galling.

2.3. ISDN User-Network interface
Op dit moment zijn er twee scenario's voor het ISDN User-Network interface op het
S{T referentiepunt gedefinieerd door het GGID:

• Basic Access Interface:

Bestaat uit twee 64 Kb/s B-kanalen en één 16 Kb/s
D-kanaal.

• Primary Rate Interface:

Bestaat uit 23 (USA & Japan) of 30 (Europa) 64
Kb/s B-kanalen en één 64 Kb/s D-kanaal.
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De B-kanalen zijn bedoeld voor de gebruiker om bijvoorbeeld data te transporteren,
terwijl het D-kanaal wordt gebruikt voor signaleringsinformatie (s-entiteit), packet-data
(p-entiteit) en telemetrieinformatie (t-entiteit), waarvan de signalerings-entiteit de
hoogste prioriteit heeft. Het begrip entiteit kan opgevat worden als een logische
aanduiding voor het bestaan van een proces, in dit geval een communicatieproces.
In figuur 2.4 is het Basic Access interface volgens het protocol-referentiemodel
afgebeeld.

higher layers
r~-----~A~

""""

NETWORK
LAYER

LAPD entity

DATA LINK
LAYER

Dchannel

PHYSICAL
LAYER

FIGUUR 2.4: Het Basic Access User-Network interface.

In de figuur wordt al aangegeven op welk niveau de protocollen voor de verschillende
kanalen en entiteiten worden gespecificeerd. De van toepassing zijnde protocolaanbevelingen voor de verschillende lagen zijn als volgt gegeven:
- Layer 1,

Basic Access
Primary Rate

: eelTT 1.430
: eelTT 1.431

- Layer 2,

D-kanaal
B-kanalen

: eelTT 1.441 (0.921 - LAPD)
: willekeurig 64 Kb/s protocol

- Layer 3,

D-kanaal
B-kanalen

: eelTT 1.451 (0.931)
: willekeurig 64 Kb/s protocol
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Naast de cCln aanbevelingen bestaan er afgeleide aanbevelingen die veelal beter
gespecificeerd zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de aanbevelingen van het European
Telecommunications Standards Institute (ETSt), met name de rapporten met
aanbevelingen voor laag 2 en 3, CEPT Recommendations T/S 46·20 respectievelijk
T/S 46-30 [7].
Het D·kanaal interface kan ook als projectie op de referentie-configuratie afgebeeld
worden, waarbij het traject tussen ISDN-terminal (TE1) en eindcentrale (ET) duidelijk
wordt.

TE1
7

}

user·to- user

6

5

s~nalling

4

ET

3

2
1

S
S/T

FIGUUR 2.5: Het D-kanaal interface.

In deze figuur is de ISDN-terminal als 7-laags structuur afgebeeld, waarbij het
managementproces voor alle lagen impliciet aanwezig wordt geacht. De lagen 4 Urn
7 dienen voor de signalering tussen eindsystemen (user-to-user signalling). De lagen
1 t/m 3 vormen een interface met de NT2 of, in het geval van een Basic Access
interface, met de NT1 (alleen op laag 1), het S- en T-referentiepunt vallen dan samen.
De NT1 is veelal niets anders dan het ISDN aansluitpunt in huis. De LT (Line
Termination) is een relay functie voor aanpassingen aan de ET (Exchange Termination) en bevindt zich buiten het in-huisnetvlak op het lokale net.
In het geval van een Basic Access interface, waarbij de NT2 afwezig is, spelen de 0kanaal signaleringsprotocollen voor de Data Link Layer en Network Layer tussen de
terminal TE 1 en de eindcentrale ET.
In het volgende hoofdstuk zullen de D-kanaal protocollen voor de Data Link - en
Network Layer uitvoerig behandeld worden.
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3. D-kanaal protocollen
In dit hoofdstuk worden de laag 2 en 3 signaleringsprotocollen voor het D-kanaal op
het S{T referentiepunt (Bearer Services) beschreven. In het kort zal het Data Link
(LAPD) protocol beschreven worden, maar vanwege de geaardheid van het afstudeeronderzoek zal de meeste aandacht uitgaan naar het Network Layer protocol.

3.1. Data Link Layer protocol
Het laag 2 protocol voor het D-kanaal is LAPD (Link Access Procedure D-channel).
Dit protocol heeft als belangrijkste doelstelling het beschermen van laag 3 berichten
tegen transmissiefouten die in laag 1 kunnen optreden. Allereerst zal de framestructuur beschreven worden, vervolgens de functionaliteit van LAPD en tot slot de
communicatie met andere lagen.

3.1.1. LAPD frame structuur
Alle LAPD protocol-berichten en gebruikersinformatie van de Network Layer worden
in de vorm van frames verzonden. Deze frames bestaan uit de volgende elementen:
-

vlaggen
adresveld
besturingsveld
informatieveld
"Frame Check Sequence"-veld

Address

Control

Information

FIGUUR 3.1: LAPD frame structuur.

De inhoud en betekenis van de verschillende elementen worden nu achtereenvolgens
kort aangeduid.
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Vlaggen:
leder laag 2 frame wordt gekenmerkt door een start- en stop-vlag. Deze vlag
is voor beide gevallen dezelfde 'unieke' 8-bits combinatie 01111110. Dit heeft
als voorwaarde dat deze combinatie niet in de overige data mag voorkomen,
wat opgelost wordt door "bitstuffing" (het toevoegen van een extra 0 nadat
meer dan vijf 1-en worden gedetecteerd) toe te passen. Aan beide zijden van
het User-Network interface wordt voortdurend op deze vlaggen gecontroleerd
voor het synchroniseren van de frames.

Adresveld:
Het 16 bits grote adres bestaat uit een SAPI (Service Access Point Identifier),
een Command/Response-bit en een TEl (Terminal Endpoint Identifier).

B

6

7

5

432

C_/R_1

_ _ _ _ _ _S_A_P_IT_E1

1

~ I

Octet 1
Octet 2

FIGUUR 3.2: Het LAPD adresveld.

De SAPI identificeert een Service Access Point (SAP) voor een laag 3 entiteit
(bv. signalering of packet data) of een management entiteit. Het C/R-bit geeft
aan of het om een commando- of responsie-frame gaat en is als volgt
gedefinieerd:

TABEL 3.1: Command/Response-bit definitie.
Command/Response

Direction

C/R-value

Network

-+

User

1

User

-+

Network

0

Network

-+

User

0

User

-+

Network

1

Command

Response

Er zijn 64 Service Access Points te definiëren met de bits 3-8 van het eerste
octet, waarvan de volgende SAPI-waarden zijn gereserveerd (zie tabel 3.2):
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TABEL 3.2: SAPI definities.
SAPI va/ue

Related layer 3 or management entity

0

Cal! control (signalling) procedures conforming to 0.931

1

Packet mode communication conforming to 0.931

16

Packet mode communication conforming to X.25 layer 3

63

Layer 2 management procedures

others

Reserved for future standardization

Het tweede adres-octet, de TEl zorgt voor de identificatie van een logische
terminal. Hierbij is het mogelijk dat binnen één fysische terminal meerdere
logische terminals zijn gedefinieerd (terminal-concentratie) en dat er dus
meerdere TEI's aan worden toegekend. De TEl-waarde van een terminal wordt
automatisch door de centrale toegekend of is statisch in de terminal ingesteld
(op de TEI-toekenningsprocedures wordt hier verder niet ingegaan [5]). Een
uitzondering vormt de gemeenschappelijke TEl-waarde welke voor een
broadcast (point-to-multipoint) Data Link wordt gebruikt. Alle andere TEIwaarden worden gebruikt voor point-to-point Data Link's tussen twee logische
terminals. Deze TEl-waarden zijn gemeenschappelijk voor alle Service Access
Points (SAP's) binnen één logische terminal.
I

TABEL 3.3: TEl definities.
TEl value
0-63
64 - 126
127

User type
Non-automatic (statie) TEl assignment user equipment
Automatic TEl assignment user equipment
Broadcast or global TEl

De combinatie van SAPI en TEl vormt de Data Link Connection Identifier
(DLCl), welke een Data Link verbinding identificeert, zowel aan de gebruikerszijde als aan de netwerkzijde van het interface. De DLCI wordt alleen
intern door de Data Link Layer entiteit gebruikt en heeft geen betekenis voor
een laag 3 entiteit of management entiteit. Aan de DLCI is een Connection
Endpoint Identifier (CEl) geassocieerd aan de beide zijden van het interface.
Deze CEl is een combinatie van de SAPI en een referentiewaarde, het
Connection Endpoint Suffix (CES), wat voor beide zijden van het interface niet
gelijk hoeft te zijn. Zodra een TEl-waarde is toegekend moet deze aan een
CES, gekozen door een laag 3 of management entiteit, worden geassocieerd
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in ieder SAP, zodat de DLCI geassocieerd is met een CEl. Het netwerk zal
een gelijksoortige associatie moeten bewerkstelligen zodat er een Data Link
Layer peer-to-peer associatie wordt gevormd. De CEl wordt door laag 3 en
management entiteiten gebruikt om hun peer-entiteit te adresseren. De
associatie tussen de CEl en de DLCI wordt opgeheven door de TEIverwijderings-procedures op verzoek van de management entiteit zodra een
TEl-waarde niet langer geldig is.
In figuur 3.3 worden de relaties tussen SAPI, TEl, DLCI en CEl verduidelijkt
aan de hand van een scenario, waarin verschillende fysische terminals (TE1 en
TE2) op het Srr referentiepunt zijn aangesloten.

Network
Netwerk

ET

Layer

Dala
Unk

Layer

..............................................................""'----_----/

·v.. ·

,

D-channel

SAPI-O

SAPI- 16

- - - - Point-to-point data link connection
........ ...... .. 8roadcast data link connection (8)
DLCI .. SAPI + TEl
CEl = SAPI + CES

FIGUUR 3.3: Relaties tussen SAPI, TEl, DLCI en CEl.

Terminal TE2 bestaat uit twee logische terminals (elk bestaande uit een
signalerings-entiteit op laag 3), en terminal TE1 bestaat uit één logische
terminal met daarin twee SAP's (een signalerings- en een packet data-entiteit).
De management-entiteiten zijn niet afgebeeld. Naast de point-to-point Data
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Link's (een verschillende TEl voor iedere logische terminal) is er ook een
broadcast Data Link (TEl = 127) afgebeeld.

Besturingsveld:
LAPD kent 3 soorten frames, elk met een verschillend besturingsveld, nl.:
- Information transfer frames (I-frames):
Deze frames worden gebruikt voor het acknowledged verzenden van
data. Ze worden genummerd verzonden en kunnen op hun ontvangst
worden bevestigd.
- Supervisory frames (S-frames):
Deze frames worden gebruikt voor het bevestigeri van ontvangst en het
vragen om her-transmissie.
- Unnumbered frames (U-frames):
Deze frames worden gebruikt voor aanvullende link controle functies.
Ze zijn niet genummerd en kunnen worden gebruikt voor het unacknowledged verzenden van data.
Om het acknowledged verzenden van informatie, wat enkel en alleen in een
point-to-point Data Link kan plaatsvinden, mogelijk te maken, worden in het
besturingsveld van een laag 2 I-frame enkele parameters meegezonden. Met
behulp van deze parameters is het mogelijk een bevestiging van ontvangen 1frames aan te geven, en flowcontrol en frame-sequencing toe te passen.
De verschillende frames, geïdentificeerd door het besturingsveld, zijn als volgt
gerangschikt onder de drie bovengenoemde frame-types, waarbij tevens wordt
aangegeven of het Command en/of Response frames zijn:
- I-frames:

- Information (I), command

- S-frames: - Receive Ready (RR), command/response
- Receive Not Ready (RNR), command/response
- Reject (REJ), command/response
- U-frames: -

Set Asynchronous Balanced Mode Ext. (SABME), command
Disconnected Mode (DM), response
Unnumbered Information (UI), command
Disconnect (DISC), command
Unnumbered Acknowledged (UA), response
Frame Reject (FRMR), response
Exchange Identification (XID), command/response
18
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Informatieveld :
Het informatieveld is variabel van lengte (met een maximum van 260 octetten)
en kan informatie van een laag 3 of management entiteit bevatten zoals
signaleringsinformatie en packet data. Verder wordt het bij de initialisatie
gebruikt om de TEl te bepalen.

Frame Check Sequence (FCS):
De 2 octetten lange FCS wordt aan het laag 2 frame toegevoegd om eventuele
fouten in een ontvangen frame te kunnen detecteren.

Nu de frame-structuur enigszins bekend is, kan een functionele beschrijving van het
LAPD protocol gegeven worden.

3.1.2. Link Access Procedure D-channel (LAPD)
De belangrijkste eigenschappen van LAPD zijn:
- Het bieden van transparante verbindingen voor laag 3 entiteiten.
- Het ondersteunen van een multi-terminal User-Network interface.

Om hieraan te kunnen voldoen vervult LAPD verschillende functies, zoals het
opbouwen en onderhouden van één of meer Data Link verbindingen over één enkel
D-kanaal (onderscheid wordt gewaarborgd door de Data Link Connection Identifier
(DLCl) in ieder frame), detectie en zo mogelijk correctie van transmissie- en
operationele fouten, het management op de hoogte brengen van onherstelbare fouten,
frame-herkenning en synchronisatie, controle van frame-volgorde op een Data Link en
flowcontrol.
Tussen verschillende Data Link eindpunten kunnen twee soorten Data Link
verbindingen gerealiseerd worden, nl. point-to-point en point-to-multipoint (broadcast),
afhankelijk van de Terminal Endpoint Identifier (TEl).

Voor de overdracht van informatie kent LAPD twee mogelijkheden, unacknowledged
en acknowledged datatransfer. Beide transportopties mogen tegelijkertijd in één Dkanaal voorkomen.
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Unacknowledged mode:
In de unacknowledged mode wordt informatie met behulp van Unnumbered
Information (UI) frames verzonden, waarvoor geen correctie- of flowcontrolmechanismen gedefinieerd zijn. Deze mode is van toepassing op zowel pointto-point- als broadcast-verbindingen en wordt onder andere gebruikt voor het
broadcast verzenden van laag 3 signaleringsinformatie (bv. h~t laag 3 SETUP
bericht zal door laag 2 van het netwerk met het adres SAPI = 0 en TEl = 127
naar de gebruiker (mogelijk meerdere logische terminals) worden gezonden.
Acknowledged mode:
In de acknowledged mode wordt de informatieoverdracht bevestigd in de Data
Link Layer. De overdracht vindt plaats met behulp van Information (I) frames,
waarvoor wel flowcontrol- en foutencorrectie-mechanismen (op basis van
hertransmissie van niet-bevestigde frames met behulp van S- en U-frames)
gedefinieerd zijn. Deze mode is alleen van toepassing op point-to-pointverbindingen en wordt voor Multiple Frame overdracht gebruikt, welke door het
SABME-commando geïnitialiseerd wordt. In deze mode worden alle laag 3
signaleringsberichten voor een point-to-point verbinding verzonden.

Een point-to-point Data Link entiteit kan zich in 3 basistoestanden bevinden, nl.:
- TEI_UNA55IGNED:
In deze toestand is nog geen TEl toegekend, er is geen laag 3 informatieoverdracht mogelijk.
- TEI_A55IGNED:
TEl waarde toegekend door de toekenningsprocedure, unacknowledged
informatieoverdracht is mogelijk, acknowledged niet.
- MULTIPLE_FRAME_E5TABLl5HED:
Deze toestand is bereikt door een multiple frame establishment
procedure. Acknowledged en unacknowledged informatieoverdracht is
mogelijk.

Een broadcast Data Link entiteit bevindt zich altijd in een informatieoverdrachtstoestand, waarin alleen unacknowledged informatieoverdracht kan plaatsvinden, nl. de
TEI_ASSIGNED toestand.
LAPD kent naast deze basistoestanden nog vijf andere toestanden, waarvan uitleg
voor het functionele begrip niet noodzakelijk is. Hierbij wordt verwezen naar de eelTT
0.921 Recommendations [5].
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Totstandkoming van een point-to-point Data Link verbinding:
Een point-to-point Data Link verbinding kan geïnitieerd worden aan beide zijden van
het User-Network interface. Dit wordt gedaan door een SABME frame en een
Unnumbered Acknowledgement (UA) frame over het interface uit te wisselen. In het
algemeen zal een laag 3 entiteit om een Data Link verbinding vragen door de
betreffende primitieve, DL_ESTABLlSH_REQUEST, bij een laag 2 entiteit te activeren
(in de volgende paragraaf wordt op deze wijze van communicatie tussen lagen
uitvoerig ingegaan). Dit activeren van een primitieve is overigens pas mogelijk
wanneer er een laag 2 entiteit geadresseerd kan worden met behulp van een CEl,
m.a.w. wanneer de TEI-waarde(n) is (zijn) toegekend, en dus een Data Link entiteit
in de TEI_ASSIGNED toestand verkeert.
Het te verzenden SABME frame bevat de toegekende TEl en de SAPI, corresponderend met de laag 3 entiteit (bv. signalerings-entiteit, SAPI = 0). De Data Link peerentiteit zal na ontvangst van het SABME frame een UA frame terug zenden, de
corresponderende laag 3 entiteit hierover informeren middels een DL_ESTABLlSH_INDICATION primitieve en overgaan in de MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
toestand. Wanneer de initierende entiteit dit UA frame ontvangt zal deze de
corresponderende laag 3 entiteit hierover informeren middels een DL_ESTABLJSH_INDICATION primitieve en eveneens overgaan in de MULTIPLE_FRAME_ESTABLiSHED toestand. Nu is de point-to-point Data Link verbinding gerealiseerd en is
acknowledged informatieoverdracht mogelijk middels I-frames.
Voor een uitvoerige beschrijving van de TEl toekenningsprocedures en multiple frame
establishment procedure wordt verwezen naar de Q.921 Recommendations [5].
Het verbreken van een Data Link verbinding kan wederom door beide zijden van het
interface geïnitieerd worden, ofwel door de Data Link entiteit zelf (als gevolg van een
of andere storing of foutconditie) of door de corresponderende laag 3 entiteit middels
een DL_RELEASE_REQUEST primitieve. De Data Link entiteit zal in beide gevallen
een DISC frame naar zijn peer-entiteit zenden en de corresponderende laag 3 entiteit
informeren middels een DL_RELEASE_INDICATION primitieve. De Data Link peerentiteit zendt op zijn beurt een UA frame terug en informeert eveneens de
corresponderende laag 3 entiteit middels een DL_RELEASE_INDICATION primitieve.
Alle op dat moment nog in de buffers uitstaande I-frames zijn mogelijk verloren, tenzij
op hogere lagen hiermee rekening wordt gehouden, bv. wanneer de afbraak van de
Data Link verbinding door een laag 3 entiteit is geïnitieerd. Tenslotte zullen de beide
Data Link entiteiten terugkeren in de TEI_ASSIGNED toestand en de corresponderende laag 3 entiteiten hierover informeren middels een DL_RELEASE_CONFIRM
primitieve.
Bij de bovenstaande beschrijving voor het opbouwen van een Data Link connectie is
de communicatie tussen de protocollagen met behulp van primitieven al ter sprake
gekomen. In de volgende paragraaf wordt hier uitvoeriger op ingegaan.
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3.1.3. Interface tussen laag 2 en 3 en het management
Om informatie tussen twee of meerdere laag 3 entiteiten te kunnen uitwisselen moet
er in de Data Link Layer een associatie tussen de laag 3 entiteiten worden
bewerkstelligd. Deze associatie wordt een Data Link verbinding genoemd (zie vorige
paragraaf). Laag 3 vraagt diensten van de Data Link Layer met behulp van service
primitieven. Hetzelfde geldt voor de interactie tussen de Data Link Layer en de
Physical Layer. De primitieven representeren in abstracte zin de logische uitwisseling
van informatie en besturing tussen de Data Link Layer en aanliggende lagen.
De primitieven die worden uitgewisseld tussen de Data Link Layer en aanliggende
lagen zijn van de volgende vier types (zie ook figuur 3.4 voor de interactie tussen de
Data Link Layer en Network Layer):
- REQUEST
- INDICATION
- RESPONSE
- CONFIRM

Layer 3 entity

Layer 3 entity

J~

REQUEST
Primitive

CONFIRM
primitive

/

•

~

't-

,

I

Data Link Layer
Service Access Point

~

'"

Data link connection
endpoint

,

~ .....
~

Data link entity

···················
0

.... . --~

_e

...

•••••••

••••••• _

• • • • • • • • • • • • • • __ • • _

Data Link Layer
L - peer-to-peer
protocol

INDICATION
primitive

/

/

~

J~

RE SPONSE
Primitive

•

,
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/

~

....

,

.~

Data link entity

FIGUUR 3.4: Opeenvolging van primitieven.
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Het REQUEST primitieve type wordt gebruikt wanneer een hogere laag of het
management een dienst vraagt van de onderliggende laag.
Het INDICATION primitieve type wordt gebruikt door een dienstverlenende laag om
de aanliggende hogere laag of het management op de hoogte te stellen. De
INDICATION primitieve kan het resultaat zijn van een activiteit van een lagere laag,
gerelateerd aan het REQUEST primitieve type, aan de peer-entiteit.
Het RESPONSE primitieve type wordt gebruikt door een laag om op de ontvangst,
vanaf een onderliggende laag, van het primitieve type INDICATION te reageren.
Het CONFIRM primitieve type wordt gebruikt door de laag, welke de gevraagde dienst
levert, om de voltooiing van de activiteit te bevestigen.
Omdat een Data Link Layer entiteit interacties aangaat met laag 1, laag 3 entiteiten
en het management, wordt er aan de primitieven een prefix toegevoegd welke de
betreffende interactie aangeeft:

-

DL
PH
MOL
MPH

voor
voor
voor
voor

de
de
de
de

interactie
interactie
interactie
interactie

tussen
tussen
tussen
tussen

de Data Link Layer en laag 3.
Data Link Layer en laag 1.
Data Link Layer en het management.
laag 1 en het management.

Dit prefix wordt gevolgd door de naam van de primitieve. In tabel 3.4 zijn de
primitieven voor de verschillende interacties weergegeven, waarbij wordt aangegeven
welke types (REQUEST, INDICATION, RESPONSE of CONFIRM) hierbij kunnen
voorkomen. Tevens wordt in de tabel aangegeven of er tijdens de interactie informatie
aan een primitieve moet worden toegevoegd, en zo ja welke (laatste twee kolommen).
In het nu volgende worden de primitieven met betrekking tot de Data Link Layer
gerangschikt naar de betreffende service waarmee zij geassocieerd zijn.

Unacknowledged information transfer service:
- DL_UNIT_DATA-REQUEST/INDICATION:
De DL_UNIT_DATA_REQUEST primitieve wordt gebruikt om aan te
geven dat een berichteenheid met behulp van de unacknowledged
information transfer service verzonden moet worden. De DL_UNIT_DATA_INDICATION primitieve geeft de aankomst van een berichteenheid aan, ontvangen met behulp van de unacknowledged information
transfer service.
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TABEL 3.4: Overzicht van primitieven.
Parameters

Type
Generic name

Message
unit

REQ.

IND.

RES.

CON.

Message unit content

DL_ESTABLISH

X

X

X

DL_RELEASE

X

X

DL_DATA

X

X

Layer 3 peer-to-peer msg

X

X

·
·

X

DL_UNIT_DATA

·
·
·
·

X

Layer 3 peer-to-peer msg

MDL_ASSIGN

X

X

·

X

TElvalue

MDL_REMOVE

X

-

·
·

X

TEl value

MDL_ERROR

-

X

X

-

X

Reason of error

MDL_UNIT_DATA

X

X

-

·

X

Manag. peer-to-peer msg

MDL_XID

X

X

X

X

X

Connection info

PH_DATA

X

X

-

-

X

Layer 2 peer-to-peer msg

PH_ACTIVATE

X

X

-

PH_DEACnVATE

-

X

·
·

·
·

MPH_ACnVATE

-

X

-

MPH_DEACTIVATE

X

X

·

MPHJNFO

.

X

-

Layer 3 ..... Layer 2

X

-

Layer 2 ..... Management

Layer 2 ..... Layer 1

·

Layer 1 ..... Management

-

·
·
X

Connected/Disconnected

Acknowledged information transfer service:
- DL_DATA-REQUEST/INDICATION (Data transfer):
De DL_DATA_REQUEST primitieve wordt gebruikt om aan te geven dat
een berichteenheid met behulp van de acknowledged information
transfer service verzonden moet worden. De DL_DATA_INDICATION
primitieve geeft de aankomst van een berichteenheid aan, ontvangen
met behulp van de acknowledged information transfer service.
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- DL_ESTABLlSH-REQUEST/INDICATION/CONFIRM (muit. frame operatie):
Deze primitieven worden respectievelijk gebruikt voor de aanvraag,
indicatie en bevestiging van de totstandkoming van multiple frame
operatie tussen twee Service Access Points.
- DL_RELEASE-REQUEST/INDICATION/CONFIRM (muit. frame operatie):
Deze primitieven worden respectievelijk gebruikt voor de aanvraag,
indicatie en bevestiging van een poging om de multiple frame operatie
tussen twee SAP's te beëindigen.

Diensten ten behoeve van het layer-management:

- MDL_UNIT_DATA-REQUEST/INDICATION:
De MDL_UNIT_DATA_REQUEST primitieve wordt gebruikt om aan te
geven dat een berichteenheid met behulp van de unacknowledged
information transfer service verzonden moet worden naar het peer layermanagement. De MDL_UNIT_DATA_INDICATION primitieve stelt het
layer-management op de hoogte van de aankomst van een berichteenheid, ontvangen met behulp van de unacknowledged information
transfer service.

Ad mi nistratieve diensten:

- MDL_ASSIGN-REQUEST/INDICATION (toekennen van een TEl-waarde):
De MDL_ASSIGN_INDICATION primitieve wordt gebruikt om het layermanagement er op te wijzen dat er een TEl-waarde is gewenst. De
MDL_ASSIGN_REQUEST primitieve wordt gebruikt om een TEl-waarde
van het management aan de Data Link Layer door te geven zodat de
Data Link Layer entiteiten van de gebruiker kunnen communiceren met
de Network Layer entiteiten.
- MDL_REMOVE_REQUEST (verwijderen van een TEl-waarde):
Deze primitieve wordt gebruikt om een layer-management functie
aanvraag over te brengen voor het verwijderen van een TEl-waarde,
welke eerder is toegekend via de MDL_ASSIGN primitieve.
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- MDL_ERROR-INDICATION/RESPONSE (kennisgeving van fouten):
Deze primitieven worden gebruikt om fouten te rapporteren tussen het
layer-management en de Data Link Layer entiteiten.

Voor een Network Layer entiteit is alleen het Data Link Connection Endpoint
'zichtbaar'. Dit Connection Endpoint kan als een toestandsmachine beschouwd
worden, waarvan de toestanden afhankelijk zijn van het type Data Link verbinding.
Deze Connection Endpoint toestanden kunnen afgeleid worden van de interne
toestanden van de Data Link Layer entiteit welke het type Data Link verbinding
ondersteunt.

Broadcast Data Link Layer connection services:
Een broadcast Data Link verbinding biedt een unacknowledged information
transfer service.
Een broadcast Data Link Connection Endpoint bevindt zich altijd in de
informatie overdracht toestand.

Point-to-point Data Link connection endpoint services:
Een point-to-point Data Link verbinding biedt zowel een unacknowledged als
een acknowledged information transfer service. In ieder Data Link SAP kunnen
zich één of meerdere Data Link Connection Endpoints bevinden, ieder
geïdentificeerd door een CES.
De acknowledged information transfer service impliceert de aanwezigheid van
link establishment, link re-establishment en link release services. De point-topoint Data Link Connection Endpoint toestanden zijn:
- DATA LINK CONNECTION RELEASED toestand;
- AWAITING ESTABLISH toestand;
- AWAITING RELEASE toestand;
- DATA LINK CONNECTION ESTABLISHED toestand.

In figuur 3.5 is de opeenvolging van DL-primitieven en toestandsovergangen van één
point-to-point Data Link Connection Endpoint weergegeven.
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FIGUUR 3.5: Toestandsdiagram voor een p-to-p Data Link Connection Endpoint.

De toestanden 'DATA LINK CONNECTION RELEASED' en 'DATA LINK
CONNECTION ESTABLISHED' zijn stabiele toestanden, terwijl de toestanden
'AWAITING ESTABLlSH' en 'AWAITING RELEASE' overgangstoestanden zijn.

Met behulp van bovenstaande beschrijving van de Data Link Connection Endpoint
toestanden en toestandsovergangen, tengevolge van DL-primitieven, is het interface
tussen laag 2 en 3 gedefinieerd.
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3.2. Laag 3 signaleringsprotocol
Het laag 3 signaleringsprotocol (s-entiteit) draagt zorg voor het opbouwen,
instandhouden en afbreken van netwerkverbindingen tussen communicerende
applicatie entiteiten. Verder voorziet het laag 3 protocol in procedures, welke gebruikt
kunnen worden voor het aanroepen en activeren van aanvullende diensten.
Voor het bewerkstelligen van bovengenoemde diensten maakt laag 3 gebruik van
functies en diensten die door de Data Link Layer, via een Data Link Connection
Endpoint, worden geleverd (zie vorige paragraaf).
Het laag 3 protocol wordt gekenmerkt door symmetrie in het user-network interface,
waardoor direkte user-to-user communicatie mogelijk is, zonder merkbare effecten van
een tussenliggend netwerk.
De aanbevelingen voor het laag 3 protocol zijn te vinden in de cCln
Recommendations 0.930-0.932 [6].

3.2.1. Laag 3 functies
Het laag 3 protocol, zoals dit in de Recommendations 0.931 gedefinieerd is, is
ontworpen om circuit-geschakelde, pakket-geschakelde en user-to-user signaleringsverbindingen te kunnen opbouwen en manipuleren. De functies die laag 3 daarbij
uitvoert zijn:

verwerken van primitieven voor de communicatie met de Data Link
Layer;
genereren en interpreteren van laag 3 berichten voor communicatie op
peer-niveau;
administratie van timers en logische entiteiten (bv. eaU references),
welke gebruikt worden in cal! control procedures;
administratie van resources. zoals B-kanalen en packet-Iayer logische
kanalen;
uitvoeren van controles om de consistentie van geleverde diensten,
zoals deze door de gebruiker gewenst zijn (bv. uitgedrukt in Bearer
Capability informatie, adressen, low layer en high layer compatibility), te
waarborgen.
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De nu volgende lijst met laag 3 functies is niet volledig en impliceert niet dat deze
functies ook daadwerkelijk aan de gebruikerszijde en netwerkzijde van het usernetwork interface geïmplementeerd zijn.
Enkele algemene functies die ook door laag 3 uitgevoerd kunnen worden, zijn:
-

routeren en doorschakelen van een netwerkverbinding;
overdragen van user-to-network of network-to-user informatie;
segmenteren en samenvoegen van berichten;
fouten detectie en herstellen van fouten;
controleren op volgorde van berichten;
controleren op opstoppingen in de berichtenstroom;
herstart procedures.

De herstart procedures zorgen ervoor dat kanalen en interfaces in hun initiële toestand
terugkeren om te herstellen van abnormale omstandigheden.
Gezien de geaardheid van de afstudeeropdracht, waarin in eerste instantie het
opzetten van een 'normale' telefoonverbinding mogelijk moet worden, zullen de
volgende paragrafen beperkt blijven tot het beschrijven van de call control procedures
voor circuit-geschakelde verbindingen.

3.2.2. Laag 3 eaU states
Evenals een point-to-point Data Link verbinding is het opbouwen van een circuitgeschakelde netwerkverbinding te beschouwen als een toestandsmachine. Dit
opbouwen van een netwerkverbinding over het user-network interface wordt in het
hiernavolgende aangeduid met de term 'caII'. De toestand waarin een individuele call
kan verkeren is geen afbeelding van de toestand van: het interface zelf, enige
aangesloten apparatuur, het D-kanaal of de logische Data Links die gebruikt worden
voor de signalering over het D-kanaal. Omdat er meerdere calls tegelijkertijd aan het
user-network interface mogen bestaan, en iedere call in een verschillende toestand
kan verkeren, kan de toestand van het interface zelf niet ondubbelzinnig gedefinieerd
worden.
In deze paragraaf worden de toestanden beschreven waarin een circuit-geschakelde
call zich kan bevinden, zowel aan de gebruikerszijde als aan de netwerkzijde van het
In de hiernavolgende paragrafen worden vervolgens
user-network interface.
beschreven: de berichten, welke over het interface uitgewisseld worden, de inhoud
van deze berichten en de acties die plaatsvinden aan de gebruikerszijde en aan de
netwerkzijde van het interface.
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In de nu volgende toestandsbeschrijvingen worden de termen 'binnenkomend' en
'uitgaand' gebruikt om een call aan te geven, gezien vanuit de gebruikerszijde van het
user-network interface.

CALL STATES AAN DE GEBRUIKERSZIJDE VAN HET INTERFACE:

- Null state (UO):
Er bestaan geen calls.

- CaU initiated (U1):
Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker het netwerk
vraagt om een call te bewerkstelligen.

- Overlap sending (U2):
Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker een
bevestiging heeft ontvangen op de aanvraag om een caU te bewerkstelligen.
Dit stelt de gebruiker in staat om aanvullende informatie omtrent de call (als die
er is) naar het netwerk te sturen in overlap mode.

- Outgoing eall proeeeding (U3):
Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker een
bevestiging heeft ontvangen dat het netwerk over alle noodzakelijke informatie
beschikt om de call te kunnen bewerkstelligen.

- CaU delivered (U4):
Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker een indicatie
heeft ontvangen dat de alarmering bij de andere (aangeroepen) gebruiker is
gestart.

- CaU present (U6):
Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker een
aanvraag voor het bewerkstelligen van een call heeft ontvangen, maar daarop
nog niet heeft gereageerd.

- CaU reeeived (U7):
Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker de
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alarmering heeft aangegeven (bv. een belsignaal heeft geactiveerd) maar nog
niet heeft geantwoord.
- Connect request (US):

Een binnenkomende cal! bevindt zich in deze toestand als de gebruiker heeft
geantwoord op de cal! en wacht op toekenning aan de eall.
- Incoming caU proceeding (U9):

Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker heeft
bevestigd dat hij al!e noodzakelijke informatie om de cal! te kunnen
bewerkstelligen heeft ontvangen.
- Active (U10):

Een binnenkomende cal! bevindt zich in deze toestand als de gebruiker de
bevestiging van het netwerk heeft ontvangen dat de caU aan de gebruiker is
toegekend. Een uitgaande cal! bevindt zich in deze toestand als de gebruiker
een indicatie heeft ontvangen dat de andere gebruiker de call heeft
beantwoord.
- Disconnect request (U11):

Een caU bevindt zich in deze toestand als de gebruiker het netwerk heeft
gevraagd om de end-to-end verbinding (als deze bestaat) op te heffen, en
wacht op een responsie.
- Disconnect indication (U12):

Een cal! bevindt zich in deze toestand als de gebruiker een verzoek heeft
ontvangen waarin gevraagd wordt de user-network verbinding af te breken
omdat het netwerk de end-to-end verbinding (als deze bestaat) heeft verbroken.
- Suspend request (U15):

Een caU bevindt zich in deze toestand als de gebruiker het netwerk heeft
gevraagd om de cal! (tijdelijk) te onderbreken, en wacht op een responsie.
- Resume request (U17):

Een cal! bevindt zich in deze toestand als de gebruiker het netwerk heeft
gevraagd om eerder onderbroken call te hervatten, en wacht op een responsie.

31

D-kanaal protocollen

- Release request (U19):

Een call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker het netwerk heeft
gevraagd om de lokale user-network verbinding vrij te geven, en wacht op een
responsie.
- Overlap receiving (U25):

Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als de gebruiker de
aanvraag, voor het bewerkstelligen van een call, van het netwerk heeft
bevestigd, en erop is voorbereid om aanvullende informatie (als die er is) in
overlap mode te ontvangen.

CALL STATES AAN DE NETWERKZIJDE VAN HET INTERFACE:
- Nul! state (NO):

Er bestaan geen calls.
- CaU initiated (N1):

Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als het netwerk van de
gebruiker een aanvraag om een call te bewerkstelligen heeft ontvangen, maar
daarop nog niet heeft gereageerd.
- Overlap sending (N2):

Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als het netwerk de aanvraag
voor het bewerkstelligen van een call heeft bevestigd en bereid is om
aanvullende informatie (als die er is) in overlap mode te ontvangen.
- Outgoing cal! proceeding (N3):

Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als het netwerk een
bevestiging naar de gebruiker heeft verzonden dat het netwerk alle
noodzakelijke informatie om een call te kunnen bewerkstelligen heeft
ontvangen.
- Cal! delivered (N4):

Een uitgaande call bevindt zich in deze toestand als het netwerk heeft
aangegeven dat de alarmering (bel signaal) bij de andere gebruiker is gestart.
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- Cal! present (N6):

Een binnenkomende cal! bevindt zich in deze toestand als het netwerk een
aanvraag voor het bewerkstelligen van een cal! naar de gebruiker heeft
verstuurd maar nog geen bevredigend antwoord heeft ontvangen.
- CaU received (N7):

Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als het netwerk een
indicatie heeft ontvangen dat de gebruiker de alarmering (belsignaal) heeft
geactiveerd, maar dat er nog geen responsie van de gebruiker is ontvangen.
- Connect request (N8):

Een binnenkomende cal! bevindt zich in deze toestand als het netwerk een
reactie van de gebruiker heeft ontvangen, maar dat het netwerk de call nog niet
heeft toegekend.
- Incoming caU proceeding (N9):

Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als het netwerk een
bevestiging heeft ontvangen dat de gebruiker beschikt over alle noodzakelijke
informatie om een cal! te kunnen bewerkstelligen.
- Active (Nl0):

Een binnenkomende call bevindt zich in deze toestand als het netwerk de call
heeft toegekend aan de lokale gebruiker (called user). Een uitgaande call
bevindt zich in deze toestand als het netwerk heeft aangegeven dat de andere
gebruiker de call heeft beantwoord.
- Disconnect request (Nll):

Een call bevindt zich deze toestand als het netwerk van de gebruiker een
aanvraag heeft ontvangen om de end-to-end verbinding (als die er is) op te
heffen.
- Disconnect indication (N12):

Een cal! bevindt zich deze toestand als het netwerk de end-to-end verbinding
(als die er is) heeft verbroken en de gebruiker heeft verzocht de user-network
verbinding te verbreken.
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- Suspend request (N15):

Een call bevindt zich deze toestand als het netwerk een aanvraag om de call
te onderbreken heeft ontvangen maar nog niet heeft gereageerd.
- Resume request (N17):

Een call bevindt zich deze toestand als het netwerk een aanvraag, om een
eerder onderbroken, call te herstellen heeft ontvangen, maar nog niet heeft
gereageerd.
- Release request (N19):

Een call bevindt zich deze toestand als het netwerk de gebruiker heeft
gevraagd om de lokale user-network verbinding vrij te geven, en wacht op een
responsie.
- Call abort (N22):

Een binnenkomende call, in een point-to-multipoint configuratie, bevindt zich
deze toestand als de eall is opgeheven voordat een gebruiker aan de eall is
toegekend.
- Overlap receiving (N25):

Een binnenkomende eall bevindt zich deze toestand als het netwerk een
bevestiging, op de aanvraag voor het bewerkstelligen van een ca11, van de
gebruiker heeft ontvangen, waardoor het netwerk in staat wordt gesteld om
aanvullende informatie (als die er is) omtrent de call in overlap mode te
verzenden.

Naast de bovenstaande caU toestanden, kan het laag 3 protocol de volgende
toestanden aannemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Global Call
Reference (voor herstart-transacties); hierbij zijn alle calls betrokken die gerelateerd
zijn aan dezelfde Data Link Connection Identifier (DLCl):
- Null (Rest 0):

Er bestaan geen transacties.
- Restart request (Rest 1):

Een herstart-transactie bevindt zich in deze toestand als (de gebruiker! het
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netwerk) een verzoek tot herstarten heeft verzonden, maar nog geen
bevestiging hierop heeft ontvangen.
- Restart (Rest 2):

Een herstart-transactie bevindt zich in deze toestand als er van (het netwerk!
de gebruiker) een verzoek tot herstarten is ontvangen, ma'ar dat nog niet alle
lokale calls (actieve call references) hebben gereageerd.

In paragraaf 3.2.6 worden de toestandsovergangen beschreven welke tussen
bovengenoemde toestanden plaatsvinden tengevolge van call control berichten. Maar
eerst zal de structuur en inhoud van deze call control berichten behandeld worden.

3.2.3. Laag 3 berichtenstructuur
Om een netwerkverbinding te kunnen bewerkstelligen wisselt het laag 3 protocol call
control berichten uit over het user-network interface. Deze laag 3 call control
berichten worden, evenals bij het LAPD-protocol, in een vaste berichtenstructuur
verzonden. Een laag 3 bericht bestaat uit de volgende elementen:

-

Protocol discriminator
Call reference
Message type
eventuele informatie-elementen

Protocol discriminator
Cal! reference

0

I

Message type
Other information elements as required

FIGUUR 3.6: Laag 3 berichtenstructuur.

De functie en inhoud van de verschillende elementen in een call control bericht
worden nu achtereenvolgens behandeld.
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- Protocol discriminator:

Onderscheidt berichten bedoeld voor user-network call control van andere
berichten (welke nog gedefinieerd moeten worden). Tevens worden 0.931
berichten onderscheiden van andere OSI Network Layer protocol eenheden,
welke gecodeerd zijn volgens andere CCITI Recommendations (bv. X.25) of
andere standaards. De protocol discriminator is het eerste octet van ieder
bericht en is als volgt gecodeerd:
Bits

7

8

6

4

5

3

Octet

2

Q.931 user-network eaU contral messages

o

o

o

o

o

o

o

FIGUUR 3.6a: Protocol discriminator.

- CaU reference:

Identificeert een call aan het lokale User-Network interface (de Call reference
heeft geen end-to-end betekenis over een ISDN). Alle berichten gerelateerd
aan deze call bezitten dezelfde Call reference. De codering van de Call
reference is afgebeeld in figuur 3.6b. De lengte van de Call reference waarde
wordt aangeduid in het eerste octet met de bits 1-4. De maximale lengte van
het gehele Call reference informatie element is drie octetten. Voor de
ontvanger van de Call reference is alleen de numerieke waarde van belang, en
niet de lengte.
Bits

7

6

5

4

0

0

0

0

Length of caU reference value
(in octets)

flag

3

2

8

I

Octet

2
Cal! reference value

etc.

FIGUUR 3.6b: Call reference informatie element.
Voor een basic user-network interface is de Call reference waarde één octet
lang, en voor een primary rate interface twee octetten. De Call reference vlag
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geeft de richting aan van het bericht, en is als volgt gedefinieerd:
vlag

=

vlag

=1

0

het bericht is afkomstig van de interfacezijde waar de Cal!
reference is geïnitieerd.
het bericht is gezonden naar de interfacezijde waar de Cal!
reference is geïnitieerd.

In de basic interface situatie kan de Cal! reference waarden tot 127 aannemen.
Call reference waarden worden toegekend aan de initiërende zijde van het
interface waar de call plaatsvindt. Deze waarden zijn alleen uniek aan de
initiërende zijde voor één bepaalde Data Link Connectie Identifier (DLCl). De
Call reference wordt aan het begin van een call toegekend en deze waarde
blijft constant voor de levensduur van de call (behalve bij call suspension).
Wanneer een call is beëindigd. of na een succesvolle call suspension, mag de
betrokken Call reference opnieuw gebruikt worden voor een latere call. Twee
gelijke Call references mogen op één DLCI coëxisteren, als de waarden tot een
call behoren die aan tegengestelde zijden van de Data Link connectie zijn
geïnitieerd (onderscheid op basis van de vlaggen). De initiërende zijde zal de
Call reference vlag altijd op "0" zetten, terwijl de bestemmingszijde van het
interface de vlag op "1" zal zetten. Naast de eigenschap dat de Call reference
vlag degene identificeert die de Cal! reference aan call heeft toegekend, dient
de Call reference vlag ervoor om gelijktijdige pogingen om dezelfde Call
reference toe te kennen op te lossen.
Er zijn twee speciale gevallen, nl. de dummy Call reference en de Global Call
reference. De dummy Call reference is gereserveerd voor aanvullende service
procedures (Q.932), en hierbij bestaat het gehele eerste octet uit nullen en is
er geen tweede octet (Call reference waarde). De Global Cal! reference maakt
het mogelijk om alle calls gerelateerd aan dezelfde DLCI tegelijk aan te roepen,
en wordt gebruikt voor Data Link herstart procedures. Deze heeft een Call
reference lengte ongelijk aan nul en numerieke Cal! reference waarde gelijk aan
nul.

- Message type:

Identificeert de functie van een verzonden bericht. Het bericht type is het derde
deel van ieder bericht en wordt met één octet gecodeerd. Bit 8 van dit odet
(= 0) is gereserveerd voor toekomstig gebruik als extensie bit. De diverse call
control berichten en hun toepasbaarheid in de verschillende verbindingstypes
zijn afgebeeld in tabel 3.5. De voor fundamenteel call control belangrijke
berichten zijn gearceerd weergegeven. Deze zullen in de volgende paragraaf
uitvoerig besproken worden.
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TABEL 3.5: Cal! contral berichten.
Applicability
Message
Circuit

Packet

Signalling

Global reset

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes

yes

no

yes

no

yes

no

SUSPEND

yes

no

no

no

SUSPEND_ACKNOWLEDGE

yes

no

no

no

SUSPEND_REJECT

yes

no

no

no

RESUME

yes

no

no

no

RESUME_ACKNOWLEDGE

yes

no

no

no

RESUME_REJECT

yes

no

no

no

USERJNFORMATION

yes

no

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes

yes

no

yes

yes

yes

no

RESTART

no

no

no

yes

RESTART_ACKNOWLEDGE

no

no

no

yes

CONGESTION_CONTROL

yes

no

yes

no

FACILITY

yes

no

no

no

INFORMATION

yes

no

yes

no

NOllFY

yes

no

no

no

STATUS

yes

yes

yes

yes

STATUS_ENQUIRY

yes

yes

yes

no

Call establishment messages:

ALERTING

Call information messages:

Call clearing messages:

Miscellaneous messages:
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Informatie elementen:
Bevatten eventuele informatie behorende bij het berichttype.
categoriën informatie elementen gedefinieerd:

Er zijn twee

- single octet informatie elementen
- informatie elementen van variabele lengte
De codering van de informatie elementen is in figuur 3.6c afgebeeld, waarbij
het single octet element weer te onderscheiden is in twee types.
Bits

7

8

6

5

Information element
ident~ier

4

3

2

Octet

Contents of information element

Single octet informatie element formaat (type 1)

8

3

2

7

6

5

4

1

0

1

0

Information element identffier

Octet

I

Single octet informatie element formaat (type 2)

7

8

0

I

6

5

4

Information element

3

2

1

Octet

ident~ier

Length of contents of information element (octets)
Contents of information element

2

3
etc.

Variabele lengte informatie element formaat

FIGUUR 3.6c: Formaten van informatie elementen.

De informatie elementen met een variabele lengte zijn gecodeerd met behulp
van een oplopende numerieke code, waarmee tevens de volgorde van
verschijning in het call control bericht wordt aangegeven. Op deze manier
wordt de ontvangende apparatuur in staat gesteld om de afwezigheid van een
bepaald informatie element te detecteren zonder dat daarvoor het hele bericht
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moet worden afgezocht. Single octet informatie elementen mogen op een
willekeurige plaats in een bericht voorkomen. Voor het type 1 single octet
informatie element is de waarde "010" voor de bits 7,6 en 5 gereserveerd voor
de identificatie van type 2 single octet informatie elementen.
Het tweede octet in een informatie element met variabele lengte geeft de lengte
aan van de totale inhoud, beginnende bij octet 3. Een optioneel informatie
element met variabele lengte kan aanwezig zijn, maar is bijvoorbeeld leeg
(lengte nul). Als dit het geval is dan moet de ontvanger dit interpreteren als
zijnde niet aanwezig. Anderzijds moet een afwezig informatie element als
zijnde leeg worden geïnterpreteerd.
In tabel 3.6 zijn de Bearer Services informatie elementen opgesomd, met
daarbij een korte beschrijving van hun functie. Naast de Bearer Services
informatie elementen bestaan er ook nog zogenaamde Supplementary Service
Control Related Information Elements, zoals:
-

Call identity
Date/time
Facility
Feature activation
Feature indication
Invoke component
Network-specific facilities
Return error component
Return result component
Switchhook

De meest elementaire Bearer Services informatie elementen zijn:
-

Bearer capability;
Calling/Called party number & subaddress;
Cause;
Channel identification;
Sending complete.

Het Bearer Capability informatie element zal afzonderlijk behandeld worden in
de volgende paragraaf. De 'Calling/Called party number' informatie elementen
geven het sub-netwerk adres aan van de oorsprong en bestemming van een
cal\.
De 'Calling/Called party subaddress' informatie elementen geven
bijvoorbeeld PABX subadressen aan. Het 'Cause' informatie element geeft de
reden aan voor het genereren van een bepaald bericht. Verder wordt het
gebruikt voor het geven van diagnostische informatie. Het 'Cause' informatie
element kan gekozen worden uit 52 gedefinieerde waarden/codes (bv. "normal
call clearing" of "protocol error, unspecified") [6].
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TABEL 3.6: Bearer Services informatie elementen.
Information Element Identification

Use

Bearer capability

Transport specification

Call state

Error recovery

Called party number

Network destination addressing

Called party subaddress

Full destination addressing

Calling party number

Network source addressing

Calling party subaddress

Full source addressing

Cause

Reasons for a message and diagnostics

Channel identification

Specification controlled channel

Congestion level

Signalling service congestion indication

Display

Sending network-to·user ASCII information

End-to-end transit delay

End-to-end delay selection

High layer compatibility

End-to-end layer 4-7 descriptions

Information rate

Throughput c1ass indication

Keypad facility

Sending user-to-network ASCII information

Low layer compatibility

End·to-end layer 1-3 deseriptions

More data

Indication of blocks of end·to-end user information

Notification indicator

Unacknowledged network-to-user information

Packet layer binary parameters

Usting requested layer 3 parameter values

Packet layer window size

Window value

Packet size

Maximum packet size

Progress indicator

Interworking between networks

Redirecting number

Number trom which call diversion occurs

Repeat indicator

Indication of prioritized, repeated information elements

Restart indicator

Identification of c1ass of facility for restart

Segmented message

Indication of overall message too long for one frame

Sending complete

Indication of end of called party number

Signal

Triggering of special indications, such as tones

Transit delay selection &indication

Transit network delay selection

Transit network selection

Designation of desired transport networks

User-user

Transmission of user·to-user unrestricted information
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Het 'Channel identification' informatie element zorgt voor de identificatie van
een informatie kanaal (bv. een B-kanaal) wat bestuurd wordt door de 0.931 call
control procedures. Het 'Sending complete' informatie element dient tenslotte
om aan te geven dat de 'called party number' informatie volledig is, zodat de
netwerkverbinding gerealiseerd kan worden.

3.2.4. Bearer Capability informatie element
Het Bearer Capability informatie element geeft een fundamentele transportdienst
(bearer service) aan, welke door het netwerk geleverd moet worden. Verder bevat het
Bearer Capability informatie element uitvoerige informatie omtrent protocol opties van
iedere laag om de gewenste dienst te bewerkstelligen. Van het netwerk wordt
verwacht dat het de Bearer Capability informatie gebruikt (bv. bij het routeren van een
eall). In figuur 3.7 is de inhoud schematisch weergegeven. De rest van deze
paragraaf bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van deze inhoud, in de volgorde
zoals die door figuur 3.7 wordt aangegeven.
De eerste twee octetten van het Bearer Capability informatie element tonen enkele
gegevens, die ook bij andere informatie elementen voorkomen, zoals: Information
Element Identifier en de lengte van het informatie element.
Het derde octet geeft de te gebruiken coderingsstandaard aan. Daarnaast wordt in
het derde octet aangegeven wat voor een soort informatieoverdracht plaatsvindt,
zoals: spraak, 3,1 kHz audio, 7 kHz audio, onbeperkte digitale informatie, beperkte
digitale informatie, of video. Deze mogelijkheden worden ook wel aangemerkt met de
term 'bearer services' welke uitvoerig zijn beschreven in Recommendations 1.231 en
1.232 .
De octetten 4, 4a en 4b beschrijven verschillende aspecten van de informatieoverdracht. Toegestane opties voor octet 4 zijn 'circuit mode' of 'packet mode'.
Eveneens wordt de bandbreedte aangeduid, welke wordt toegekend aan de 'circuit'
call (64 kbits/s, 2 x 64 kbits/s), terwijl voor 'packet' ealls een dummy waarde wordt
ingevuld. Alle octetten ná octet 4 zijn optioneel, waarbij de informatie, waar nodig,
wordt bepaald door default-waarden of ingevuld door de gebruiker, waarvoor de
omstandigheden in Recommendation 0.931 zijn omschreven..(
De aanduiding 'structure' in octet 4a bevat informatie omtrent synchronisatie, terwijl
de rest van octet 4a en octet 4b op het moment alleen maar point-to-point configuraties ondersteunen voor symmetrische bi-directionele overdracht.
Netwerk
implementaties voor asymmetrische uni-directionele overdracht verkeren nog in een
studiefase.
Octet 5 wordt gebruikt om de codering, gebruikt voor de informatie overdracht, aan te
geven (bv. Recommendation G.711 voor spraak, 1.462 (X.31) voor 'flag stuffing', V.120
voor 'asynchronous rate adaption', V.11 0 voor 'synchronous rate adaption', of nietcCln standaards voor 'rate adaption'). 'Rate adaption' is het proces waarbij
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snelheidsaanpassingen worden toegepast op informatiestromen, welke gecodeerd zijn
volgens eerdere (pre-ISDN) aanbevelingen, om ze te kunnen transporteren over een
ISDN-kanaal.
8

7

6

5

4

3

2

Octet 1

Bearer capability information element identifier
0

0

0

0

0

1

0

0
2

Length of the bearer capability contents
1
ext

coding
standard

information transfer capability

3

0/1
ext

transfer mode

information transfer rate

4

configuration

4a

0/1
ext
1
ext

structure
symmetry

establishment

information transfer rate
(destination -. origination)

4b

5

0/1
ext

0

1

user information layer 1 protocol

0/1
ext

synch/
asynch

negot

user rate

0/1
ext
0/1
ext
0/1
ext

intermediate
rate
Hdr/
no Hdr

Multi
frame
support

number of stop
bits

5a
V.110/V.120

NIC on
Tx

NICon
Rx

Flow
control
on Tx

Flow
control
on Rx

0

5b
V.110 only

Mode

LU
negot

As'nor/
As'nee

In/Out
band
negot

0

5b
V.120 only

number of data
bits

Parity

sc
V.110/V.120

1
ext

duplex
mode

1
ext

1

0

ussr information layer 2 protocol

6

1
ext

1

1

ussr information layer 3 protocol

7

modem type

5d
V.110/V.120

FIGUUR 3.7: Bearer Capability informatie element.

Octet 5a bevat een synchroon/asynchroon indicator welke gebruikt kan worden in het
geval dat bepaalde coderingsaanduidingen ambigu zijn, en een onderhandelings-
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indicator welke gebruikt wordt in de V.110 standaard. Verder bevat octet 5a de 'user
rate' welke de basis rate aangeeft voor 'rate adaption'. Octet 5b bevat details omtrent
de gekozen 'rate adaption' techniek en heeft twee vormen, één voor gebruik met
V.110 en de andere voor gebruik met V.120 (bv. 'NIC on Tx' betekent Network
Independent Clock on Transmission, en 'LU negot' vraagt of de default Logical Link
Identifier wel of niet wordt gebruikt). De octetten 5c en 5d bevatten, voor gebruik met
V.110 én V.120, aantal stop bits, aantal data bits, pariteit informatie, indicatie van half
of full duplex, en een modem type indicatie.
Octet 6 duidt het te gebruiken laag 2 protocol aan, 1.441 (0.921) of laag 2 van X.25.
Overeenkomstig duidt octet 7 het te gebruiken laag 3 protocol aan, 1.451 (0.931) of
laag 3 van X.25 .

Een uitvoerige specificatie van de bitcodering binnen de octetten is te vinden in de
x cCln 0.931 [6] en CEPT TIS 46-30 [7] aanbevelingen. Hierin zijn ook de andere
Bearer Services informatie elementen (zie tabel 3.6) gespecificeerd.

3.2.5. Functie en inhoud van eaU control berichten
In deze paragraaf zullen de belangrijkste call control berichten (gearceerde) uit tabel
3.5 aan de hand van een functionele en inhoudelijke beschrijving behandeld worden.
Bij de inhoudelijke beschrijving worden ook de van toepassing zijnde informatie
elementen aangeduid.
Bij de nu volgende beschrijvingen van call control berichten wordt uitsluitend uitgegaan
van circuitgeschakelde verbindingen (circuit-mode connection control) voor de Bkanalen. Ieder call control bericht wordt nu als volgt beschreven:
beknopte functionele omschrijving;
betekenis: lokaal, d.W.Z. alleen relevant aan het lokale user-network interface
(initiërende of ontvangende), of globaal, d.W.Z. relevant zowel aan het lokale
user-network interface, als over het netwerk, m.a.w. end-to-end betekenis;
de richting waarin het bericht gestuurd kan worden (user-to-network, networkto-user of beide);
en tot slot een tabel waarin de relevante informatie elementen (alléén bearer
services) zijn opgesomd. In deze tabel wordt ook de van toepassing zijnde
verzendrichting en het al dan niet verplicht zijn ( M(andatory)1 O(ptional)) van
een element aangegeven.
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- SETUP bericht:
Dit bericht wordt door de 'calling user' naar het netwerk en door het netwerk
naar de 'called user' gezonden om de totstandkoming van een call voor Bearer
Services te initiëren.
Betekenis:
Richting:

globaal
beide

Information element

Direction

Type

Protocol discriminator

both

M

CaJl reference

both

M

Message type

both

M

Sending complete

both

0

Bearer capability

both

M

Channel identification

both

0

Facility

both

0

Progress indicator

both

0

Network specific facilities

both

0

Display

n-+u

0

Keypad facility

u-+n

0

Calling party number

both

0

Calling party subaddress

both

0

Called party number

both

0

Called party subaddress

both

0

Transit network selection

u-+n

0

Low layer compatibility

both

0

High layer compatibility

both

0

User-user

both

0

Notes

Induded if SETUP contains all necessary information
for caU establishment

Mandatory in n -+

U

direction

- CONNECT bericht:
Dit bericht wordt door de 'called user' naar het netwerk en door het netwerk
naar de 'calling user' gezonden om aan te geven dat de ca" door de 'called
user' geaccepteerd is.
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Betekenis:
Richting:

globaal
beide

Information element

Direction

Type

Protocol discriminator

both

M

Cail reference

both

M

Message type

both

M

Channel identification

both

0

Facility

both

0

Progress indicator

both

0

n-+u

0

Low layer compatibility

both

0

User-user

both

0

Display

Notes

Mandatory if this is the first message in response to
SETUP, unless the user accepts the B-channel

- DISCONNECT bericht:

Dit bericht wordt door gebruiker verzonden om het netwerk te vragen de endto-end verbinding af te breken, of wordt door het netwerk verzonden om aan
te geven dat de end-to-end verbinding is opgeheven.
Betekenis:
Richting:

globaal
beide

Information element

Direction

Type

Protocol discriminator

both

M

Call reference

both

M

Message type

both

M

Cause

both

M

Facility

both

0

Progress indicator

both

0

n-+u

0

both

0

Display
User-user

Notes

Included when the user initiates call clearing and
wants to pass information to remote user at call clearing time
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- RELEASE bericht:
Dit bericht wordt door de gebruiker of het netwerk verzonden om aan te geven
dat degene die het bericht verstuurd het betreffende (B-)kanaal (als dat er is)
heeft verbroken en de bedoeling heeft om het kanaal en de Call Reference vrij
te geven. Degene die het bericht ontvangt moet het betreffende kanaal
vrijgeven en voorbereidingen treffen om de Call Reference vrij te geven na het
RELEASE_COMPLETE bericht verzonden te hebben.
Betekenis:

Richting:

lokaal (maar het kan informatie van globale betekenis bevatten
wanneer het gebruikt wordt als eerste bericht om een call
af te breken)
beide
Direction

Type

Protocol discriminator

both

M

Call reference

both

M

Message type

both

M

Cause

bath

0

Facility

both

0

Display

n-u

0

both

0

Information element

User-user

Notes

Mandatory in !he first eaU clearing message, including
when the RELEASE message is sent as a result of an
error handling condition

Included when !he RELEASE message is !he first eaU
clearing message, and !he user initiates eaU clearing
and wants to pass user information to the remote user
at call clearing time

De overige call control berichten kunnen met een korte functionele beschrijving worden
afgedaan. Zo zijn de berichten CONNECT_ACKNOWLEDGE, SETUP_ACKNOWLEDGE en RELEASE_COMPLETE lokale bevestigingen op respectievelijk CONNECT,
SETUP en RELEASE. Het ALERTING bericht wordt door de 'called user' naar het
netwerk en door het netwerk naar de 'calling user' verzonden om aan te geven dat de
'called user' gealarmeerd wordt. Het CALL_PROCEEDING bericht wordt door de
'called user' naar het netwerk of door het netwerk naar de 'calling user' verzonden om
aan te geven dat de gevraagde verbindingsopbouw is geïnitialiseerd en dat er geen
verdere informatie daaromtrent geaccepteerd wordt. Het PROGRESS bericht wordt
door de gebruiker of het netwerk verzonden om de voortgang van een
verbindingsopbouw aan te duiden tijdens interworking of overdracht van in-band
informatie.
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Een interessant bericht uit de categorie berichten voor verbindingsafbraak is het
RESTART bericht. Dit dient voor het herstarten, d.w.z. h.et terugbrengen naar de
initiële toestand, van alle laag 3 calls gerelateerd aan één Data Link Connection
Identifier (DLCl). Het RESTART bericht bezit dan ook de Global CaU Reference.
Tot slot zijn nog de SUSPEND - en RESUME -berichten noemenswaardig. Het
SUSPEND bericht wordt gebruikt om een call tijdelijk te onderbreken (bijvoorbeeld om
een ISDN terminal van aansluitpunt te veranderen). Tijdens deze onderbreking wordt
het in gebruik zijnde B-kanaal en de betrokken CaU Reference vrijgegeven. Het
RESUME bericht kan de onderbreking weer teniet doen.

3.2.6. Circuit-geschakelde caU control procedures
In deze paragraaf worden enkele elementaire call control procedures beschreven voor
het opzetten en afbreken van een circuit-geschakelde verbinding, zowel aan het
initiërende als aan het bestemmings user-network interface. In deze beschrijvingen
wordt gerefereerd naar call states die voorkomen aan de gebruikerszijde en call states
die voorkomen aan de netwerkzijde (zie paragraaf 3.2.2.).

VERBINDINGSOPBOUW AAN HET INITIËRENDE INTERFACE

Voordat de nu volgende procedures aangeroepen kunnen worden, moet er eerst een
betrouwbare point-to-point Data Link verbinding gerealiseerd zijn tussen de gebruiker
(TE/NT2) en het netwerk (ET). Dit wordt bewerkstelligd doordat laag 3 een DL_ESTABUSH_REQUEST primitieve activeert (voor details van deze procedure zie paragraaf
3.1.3.).
Verder worden alle laag 3 call control berichten met behulp van
DL_DATA_REQUEST primitieven via de Data Link Layer verzonden (acknowledged
information transfer) naar de laag 3 peer-entiteit.

Aanvraag van een ca11 :
De gebruiker initieert de totstandkoming van een caU door een SETUP bericht
over het user-network interface te zenden. Hierna wordt verondersteld dat de
call, voor de gebruiker, in de 'Call lnitiated' toestand verkeert. Het SETUP
bericht moet altijd een Call Reference bevatten. De Call reference wordt
geselecteerd volgens de in paragraaf 3.2.3. omschreven procedure, waarbij de
dummy CaU reference niet mag worden gebruikt. Het Bearer Capability
informatie element is verplicht in het SETUP bericht.

48

D·kanaal protocollen

Wanneer de gebruiker weet dat alle kanalen, bestuurd door het D-kanaal, in
gebruik zijn, is het onzinnig wanneer hij SETUP bericht over het user-network
interface stuurt. Doet hij dit toch (bv. omdat hij geen weet heeft van de in
gebruik zijnde kanalen), dan zal het netwerk reageren met een RELEASE_COMPLETE bericht met de vermelding "geen circuit/kanaal beschikbaar" in
het 'Cause' informatie element.
Het SETUP bericht bevat alle noodzakelijke call informatie (o.a. adresinformatie) of een gedeelte ervan om een ca" te kunnen bewerkstelligen,
afhankelijk van de toegepaste procedures, 'en-bloc' of 'overlap'. In het geval
van 'en-bloc' zenden moet het SETUP bericht alle informatie bevatten zodat het
netwerk de cal! kan behandelen. Het zenden in 'overlap' mode wordt
afzonderlijk besproken.
B-kanaal selectie (initiërende zijde):

In het SETUP bericht geeft de gebruiker een van de volgende mogelijkheden
aan met behulp van het 'Channel identification' informatie element:
a)

kanaal is aangegeven, geen acceptabel alternatief; of

b)

kanaal is aangegeven, elk alternatief is acceptabel; of

c)

een willekeurig kanaal is acceptabel.

Als er geen kanaal is aangegeven wordt mogelijkheid (c) verondersteld. In de
situaties (a) en (b) zal het netwerk het aangegeven kanaal, mits beschikbaar,
selecteren voor de call. In situatie (b) zal het netwerk een willekeurig
beschikbaar kanaal, bestuurd door het D-kanaal, selecteren wanneer het
aangegeven kanaal niet beschikbaar is. In situatie (c) wordt een willekeurig
beschikbaar kanaal, bestuurd door het D-kanaal, geselecteerd.
Het geselecteerde B-kanaal wordt aangeduid in het eerstvolgende bericht
afkomstig van het netwerk als reactie op het SETUP bericht (Le. SETUP-_ACKNOWLEDGE of CALL_PROCEEDING). Na verzending van dit bericht zal het
netwerk de B-kanaal connectie activeren. De gebruiker hoeft geen verbinding
met het B-kanaal aan te gaan tot de ontvangst van een SETUP_ACKNOWLEDGE I CALL_PROCEEDING I PROGRESS I ALERTING bericht
met de juiste 'Progress indicator'. Bij ontvangst van het CONNECT bericht
moet de gebruiker de verbinding met het B-kanaal aangaan, als dit nog niet
gebeurd is.
Als in situatie (a) het gespecificeerde kanaal niet beschikbaar is, of in de
situaties (b) en (c) geen enkel kanaal beschikbaar is, zal het netwerk een
RELEASE_COMPLETE bericht terugzenden met respectievelijk de vermelding

49

D-kanaal protocollen

"gevraagde circuit/kanaal niet beschikbaar" en "geen enkel circuit/kanaal
beschikbaar".

Zenden in 'overlap' mode:
Als er gezonden wordt in 'overlap' mode dan bevat het SETUP bericht ofwel:
a)

geen 'called party number' informatie; of,

b)

onvolledige 'called party number' informatie; of,

c)

'called party number' informatie waarvan het netwerk niet kan
vaststellen of deze compleet is.

Wanneer het netwerk zo'n bericht ontvangt, start deze een (overlap) watchdog
timer, zendt een SETUP_ACKNOWLEDGE bericht naar de gebruiker, en gaat
over in de 'Overlap sending' toestand. In geval (a) kan het netwerk een
kiestoon genereren, als deze optie vereist is (bv. bij een 3,1 kHz audio of
spraak bearer capability). Wanneer de gebruiker het SETUP_ACKNOWLEDGE
bericht ontvangt, gaat deze eveneens over in de 'Overlap sending' toestand.
Na het ontvangen van het SETUP_ACKNOWLEDGE bericht zendt de gebruiker
het resterende deel van de call informatie met behulp van één of meerdere
INFORMATION berichten. Het INFORMATION bericht wat de call informatie
completeert bevat een 'sending complete' indicatie, waarop het netwerk de
'overlap' procedure kan beëindigen door een CALL_PROCEEDING bericht te
versturen.

De voortgang van de cal!:
Wanneer de call informatie 'en-bloc' wordt verzonden (d.w.z. dat het netwerk
kan bepalen dat het SETUP bericht alle vereiste informatie van de gebruiker
bevat om de call te bewerkstelligen) en het netwerk kan de gevraagde service
leveren, dan moet het netwerk: een CALL_PROCEEDING bericht naar de
gebruiker zenden om het SETUP bericht te bevestigen en om aan te geven dat
de call behandeld wordt; en in de 'Outgoing call proceeding' toestand overgaan.
Wanneer de gebruiker het CALL_PROCEEDING bericht ontvangt dan moet
deze eveneens in de 'Outgoing call proceeding' toestand overgaan. Als het
netwerk de gevraagde service niet kan leveren, zal deze het opheffen van de
call initiëren met een aanduiding van een van onderstaande redenen:
"bearer capability niet geautoriseerd",
"bearer capability op het moment niet beschikbaar",

50

D-kanaal protocollen

"service of optie niet beschikbaar, ongespecificeerd",
"bearer service niet geïmplementeerd".
Wanneer de call informatie in 'overlap' mode wordt verzonden kunnen er twee
situaties ontstaan:
het netwerk heeft een 'sending complete' indicatie ontvangen
welke door het netwerk wordt begrepen; of.
het netwerk heeft zelf geanalyseerd dat alle noodzakelijke
informatie om de call te kunnen bewerkstelligen is ontvangen.
Als het netwerk de gevraagde service kan leveren, dan moet het netwerk: een
CALL_PROCEEDING bericht naar de gebruiker zenden; de betreffende
(overlap) watchdog timer stoppen; en overgaan in de 'Outgoing call proceeding'
toestand. Als het netwerk de gevraagde service niet kan leveren wordt er
overeenkomstig de 'en-bloc' situatie gehandeld. Met het CALL_PROCEEDING
bericht wordt aangegeven dat de call behandeld wordt, en dat geen verdere call
informatie geaccepteerd wordt.
Wanneer de gebruiker het
CALL_PROCEEDING bericht ontvangt dan moet deze eveneens in de
'Outgoing call proceeding' toestand overgaan.
Als er een 'alerting' of 'connect' indicatie ontvangen wordt van de 'called user'
dan moet het netwerk de betreffende watchdog timer stoppen en respectievelijk
een ALERTING of CONNECT bericht naar de 'calling user' zenden. In dit geval
mag het netwerk geen CALL_PROCEEDING bericht naar de gebruiker zenden.
Wanneer de watchdog timer (voor overlap mode) afloopt dan moet het netwerk:
de afbraak van de caU initiëren en een "ongeldig nummer formaat
(onvolledig nummer)"-oorzaak aan de 'calling user'. en een "herstel na
afloop van timer"-oorzaak aan de 'called user' melden, als het netwerk
vaststelt dat de caU informatie onvolledig is; of anderzijds,
een CALL_PROCEEDING bericht verzenden en overgaan in de
'Outgoing caU proceeding' toestand.
Cal! bevestiging indicatie:
Als het netwerk een indicatie ontvangt dat bij 'called user' het alarmeren gestart
is, dan moet het netwerk: een ALERTING bericht naar 'calling user' zenden;
en overgaan in de 'Call delivered' toestand. Wanneer de gebruiker het
ALERTING bericht ontvangt moet deze eveneens overgaan in de 'Call
delivered' toestand en eventueel een intern-gegenereerde alarmeringsindicatie
starten, bv. een belsignaal.
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CaU gerealiseerd (connected):
Als het netwerk een indicatie ontvangt dat de caU geaccepteerd is, dan moet
het netwerk: een CONNECT bericht naar de 'calling user' zenden; en overgaan
in de 'Active' toestand. Dit bericht informeert de gebruiker over het feit dat de
netwerkverbinding is gerealiseerd en doet tevens eventuele lokale alarmering
stoppen. Als de gebruiker het CONNECT bericht ontvangt dan moet de
gebruiker: intern-gegenereerde alarmeringsindicaties stoppen; eventueel een
CONNECT_ACKNOWLEDGE bericht zenden; en overgaan in de 'Active'
toestand.
Het netwerk mag bij de ontvangst van het CONNECT_ACKNOWLEDGE bericht geen actie ondernemen als de call zich al in de
'Active' toestand bevindt.

Afwijzing van de call:
Als er een indicatie wordt ontvangen dat het netwerk of de 'called user' niet in
staat is de call te accepteren, dan moet het netwerk de afbraak van de call
initiëren. Gedetailleerde procedures hieromtrent volgen nog.

VERBINDINGSOPBOUW AAN HET BESTEMMINGS-INTERFACE

Ook hier geldt weer dat er betrouwbare Data Link verbindingen gerealiseerd moeten
zijn tussen het netwerk en de gebruikers, voordat zij reageren op een SETUP bericht.
Het SETUP bericht moet met behulp van een DL_DATA_REOUEST primitieve door
het netwerk naar de gebruiker (called user) verzonden worden in een point-to-point
Data Link verbinding. De DL_UNIT_DATA_REOUEST primitieve mag alleen voor het
SETUP bericht gebruikt worden in het geval van een broadcast Data Link verbinding
tussen het netwerk en meerdere logische terminals, verbonden met het S/T
referentiepunt (passieve S-bus).
De Call reference in alle berichten moet de waarde bevatten die gespecificeerd is in
het SETUP bericht wat door het netwerk geleverd wordt.

Binnenkomende call:
Het netwerk zal de aankomst van een call aan het user-network interface
aangeven met het verzenden van een SETUP bericht naar de gebruiker. Dit
SETUP bericht wordt verzonden als het netwerk in staat is een vrij B-kanaal te
selecteren. Onder bepaalde omstandigheden (speciale bearer services) kan
dit ook wanneer er geen B-kanaal vrij is.
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Als er een multipoint terminal configuratie bestaat (dit wordt gedetecteerd
tijdens de initialisatie van de Data Link verbindingen) aan het user-network
interface (meerdere logische terminals aan het S/T referentiepunt), dan moet
het SETUP bericht via een broadcast Data Link verbinding verzonden worden.
Na het verzenden van het SETU P bericht start het netwerk een watchdog timer
en gaat over in de 'Call present' toestand.
Als de caU informatie 'en-bloc' wordt verzonden, dan moet het SETUP bericht
alle informatie bevatten zodat de 'called user' de call kan behandelen.
Wanneer de gebruiker het SETUP bericht ontvangt moet deze eveneens overgaan in de 'Call present' toestand.
De timer bewaakt de responsietijd van de gebruiker, en geeft het netwerk de
mogelijkheid tot her-transmissie van het SETUP bericht na een eerste afloop
van de timer.
Compatibiliteits-controle:

Een gebruiker die het SETUP bericht ontvangt moet eerst de compatibiliteit
checken voordat hij een responsie geeft op het SETUP bericht. Als het SETUP
bericht geleverd is via een broadcast Data Link dan kan een in-compatibele
gebruiker, afhankelijk van de implementatie van het laag 3 protocol, ofwel:
de binnenkomende call negeren; of,
responderen met een RELEASE_COMPLETE bericht, met de aanduiding "incompatibele bestemming", en overgaan in de 'NuII' toestand.
Als het SETUP bericht geleverd is via een point-to-point Data Link dan moet de
gebruiker responderen met een RELEASE_COMPLETE bericht, met de
aanduiding "incompatibele bestemming", en overgaan in de 'NuII' toestand.
B-kanaal selectie (bestemmings-zijde):

Wanneer het SETUP bericht geleverd is via een point-to-point Data Link dan
zijn de procedures analoog aan die van de initiërende zijde, waarbij de
beslissende rol van het netwerk door de gebruiker wordt vervangen.
Anders is het als het SETUP bericht wordt geleverd via een broadcast Data
Link, het netwerk zendt dan een SETUP bericht waarin het 'Channel identification' informatie element het volgende aangeeft:
a)

kanaal aangegeven, geen acceptabel alternatief; of,

b)

geen kanaal beschikbaar.
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In geval (a) kan de gebruiker de eall met het aangegeven kanaal accepteren,
of een RELEASE_COMPLETE bericht, met de aanduiding "gevraagde
circuit/kanaal niet beschikbaar", verzenden als hij de call niet kan accepteren.
De gebruiker mag in geen geval een verbinding met het kanaal aangaan, totdat
een CONNECT_ACKNOWLEDGE bericht is ontvangen.
In geval (b) zendt de gebruiker een RELEASE_COMPLETE bericht, met de
aanduiding "geen circuit/kanaal beschikbaar", als deze over geen enkel kanaal
beschikt. Als de gebruiker daarentegen een B-kanaal, wat hij reeds aan een
andere eall heeft toegekend, wil her-gebruiken dan moet deze het hiervoor
geëigende bericht, met de aanduiding "kanaal is aangegeven, geen acceptabel
alternatief", verzenden. De gebruiker zal daartoe eerst de bestaande eall (8kanaal verbinding) moeten afbreken of tijdelijk onderbreken (call suspension).
Ontvangen in 'overlap' mode:

Wanneer de gebruiker constateert dat het ontvangen SETUP bericht:
a)

geen 'called number' informatie; of,

b)

onvolledige 'called number' informatie; of,

c)

'ealled number' informatie, waarvan de gebruiker niet kan bepalen
of deze volledig is;

bevat, en de gebruiker heeft de mogelijkheid om in 'overlap' mode te
ontvangen, dan moet de gebruiker: een timer starten; een SETUP_ACKNOWLEDGE bericht naar het netwerk zenden; en overgaan in de 'Overlap
receiving' toestand.
Wanneer dit SETUP_ACKNOWLEDGE bericht wordt ontvangen, dan moet het
netwerk: een timer starten; overgaan in de 'Overlap Receiving' toestand; en
het restant van de eall informatie, als dat er is, in één of meerdere
INFORMATION berichten verzenden. Het INFORMATION bericht wat de call
informatie completeert bevat een 'sending complete' indicatie, waarop de
gebruiker de 'overlap' procedure kan beëindigen door een CALL_PROCEEDING bericht naar het netwerk te zenden.
Bevestiging van de eaU:

Wanneer de gebruiker kan vaststellen dat er genoeg call informatie is
ontvangen en er voldaan wordt aan de compatibiliteitseisen, dan moet de
gebruiker responderen met ofwel een CALL_PROCEEDING, ALERTING of
CONNECT bericht, en overgaan in respectievelijk de 'Incoming call proceeding',
'Call received' of 'Connect request' toestand. Een gebruiker kan een call
weigeren door een RELEASE_COMPLETE of DISCONNECT bericht met een
indicatie van de reden/oorzaak naar het netwerk te zenden. Deze zal op zijn
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beurt het betreffende bericht door zenden naar de 'calling user' en overgaan
in de 'NuII' toestand of in de 'Call abort' toestand (in een broadcast situatie).
Bij het bevestigen van een call hoeven er nog geen verbindingen gemaakt te
worden met eventuele B-kanalen, in tegenstelling tot call acceptatie.
CaU acceptatie:

Een gebruiker kan de acceptatie van een call aangeven door een CONNECT
bericht naar het netwerk te zenden. Het netwerk zal bij de ontvangst van het
eerste CONNECT bericht: het circuit-geschakelde pad van het betreffende Bkanaal completeren; een CONNECT_ACKNOWLEDGE bericht naar de
gebruiker, die als eerste de call heeft geaccepteerd, zenden; procedures starten
om een CONNECT bericht naar de 'calling user' te zenden; en overgaan in de
'Active' toestand. Wanneer de gebruiker het CONNECT_ACKNOWLEDGE
bericht heeft ontvangen moet deze eveneens overgaan in de 'Active' toestand,
en kan hij de verbinding met het betreffende B-kanaal aangaan.
In tegenstelling tot het zenden van een CONNECT_ACKNOWLEDGE bericht
moet het netwerk RELEASE berichten zenden naar alle gebruikers die niet
geselecteerd waren voor de ca11 , maar toch op het SETUP bericht hadden
gereageerd met een SETUP_ACKNOWLEDGE, CALL_PROCEEDING.
ALERTING of CONNECT bericht.

OPHEFFEN/AFBREKEN VAN EEN CALL

In de onderstaande procedures is de volgende terminologie gehanteerd:
Een kanaal is "verbonden" als het kanaal een deel is van een circuit-geschakelde ISDN verbinding, welke volgens bovenstaande procedures tot stand is
gekomen.
Een kanaal is "verbroken" als het kanaal niet langer deel is van een circuitgeschakelde ISDN verbinding, maar nog niet beschikbaar is voor gebruik in een
nieuwe verbinding.
Een kanaal is "vrijgegeven" als het kanaal geen deel meer is van een circuitgeschakelde ISDN verbinding, en beschikbaar is voor gebruik in een nieuwe
verbinding. Dit is analoog aan het "vrijgeven" van een Call reference.
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In het algemeen wordt een caU verbroken doordat de gebruiker of het netwerk een
DISCONNECT bericht verzendt en de onderstaande procedures volgt. Uitzonderingen
hierop, denk aan het verzenden van RELEASE en RELEASE_COMPLETE berichten
wegens foutcondities tijdens het opbouwen van een caU, zijn reeds in de eerder
beschreven procedures aangeduid.
Afbraak geïnitieerd door de gebruiker:
Afgezien van de genoemde uitzonderingen zal een gebruiker de afbraak van
een actieve call initiëren door: een DISCONNECT bericht naar het netwerk te
zenden; het betreffende B-kanaal verbreken; en overgaan in de 'Disconnect
request' toestand. Als de gebruiker de afbraak van een caU initieert door een
RELEASE bericht te zenden, dan worden de procedures gevolgd die onder de
kop 'Afbraak geïnitieerd door het netwerk:' vermeld staan. Het netwerk zal bij
de ontvangst van het DISCONNECT bericht eveneens overgaan in de
'Disconnect request' toestand. Hierna zal het netwerk het B-kanaal verbreken
en procedures starten om de netwerkverbinding met de andere gebruiker te
verbreken. Zodra het B-kanaal verbroken is moet het netwerk: een RELEASE
bericht naar de gebruiker zenden; en overgaan in de 'Release request'
toestand.
Als de gebruiker het RELEASE bericht ontvangt moet deze: het B-kanaal
vrijgeven; een RELEASE_COMPLETE bericht naar het netwerk zenden; de Call
reference vrijgeven; en overgaan in de 'Nul/' toestand. Bij de ontvangst van dit
RELEASE_COMPLETE bericht moet het netwerk: zowel het B-kanaal als de
Call reference vrijgeven; en terugkeren naar de 'Nul/' toestand.
Afbraak geïnitieerd door het netwerk:
Afgezien van de genoemde uitzonderingen zal het netwerk de afbraak van een
actieve caU initiëren door een DISCONNECT bericht te verzenden en over te
gaan in de 'Disconnect indication' toestand. Als het netwerk de afbraak van
een caU initieert door een RELEASE bericht te zenden, dan worden de
bovenstaande procedures gevolgd. De gebruiker zal bij de ontvangst van het
DISCONNECT bericht: het B-kanaal verbreken; een RELEASE bericht
verzenden; en overgaan in de 'Release request' toestand.
Als het netwerk het RELEASE bericht ontvangt dan moet deze: het B-kanaal
vrijgeven; een RELEASE_COMPLETE bericht verzenden; de Call reference
vrijgeven; en terugkeren naar de 'NuII' toestand. Bij de ontvangst van dit
RELEASE_COMPLETE bericht moet de gebruiker: zowel het B-kanaal als de
CaU reference vrijgeven; en terugkeren naar de 'NuU' toestand.
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Een voorbeeld van de in deze paragraaf beschreven procedures is in figuur 3.8
grafisch weergegeven, waardoor de typische opeenvolging van de berichten duidelijk
wordt. In deze figuur is de opbouw, geïnitieerd door gebruiker 1, en afbraak,
geïnitieerd door gebruiker 2, van een B-kanaal verbinding weergegeven.

CONNECT

~~

INFORMATION
TRANSFER

FIGUUR 3.6: Typische opeenvolging van eaU control berichten.
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4. Implementatie van de protocollen
In dit hoofdstuk worden de implementaties van de D-kanaal protocollen beschreven,
waarbij wederom de nadruk op het Network Layer protocol ligt. Voorafgaand hieraan
wordt een korte beschrijving van de hardware van het "ISDN terminal board" gegeven,
en wordt de operating system kemel voor dit board nog eens belicht.

4.1. Hardware implementatie
Het ontwikkelde "ISDN terminal board" (Weterman [8]) moest als stand-alone ISDN
terminal kunnen fungeren met als extra, een mogelijkheid om met een Personal
Computer te communiceren. Om dit te bewerkstelligen is een gebruik gemaakt van
de volgende componenten, zie figuur 4.1 :
-

IJ-Processor
RAM & ROM
Digital Subscriber Controller (DSC)
Integrated Data Protocol Controller (IDPC)
Parallel interface
Serieel interface (onderdeel van de IDPC)

Het ISDN terminal board is opgebouwd rond een Intel 80186 IJ-processor, uitgebreid
met een DMA coprocessor (82258) en twee extra interruptcontrollers. Het parallelle
interface bestaat uit twee parallelle poorten, één voor de communicatie met de PC en
één voor een on-board statusdisplay. De communicatie tussen de IJ-processor en de
DSC- en IDPC-bouwstenen vindt plaats op basis van interrupts, vandaar ook de
uitbreiding met twee interruptcontrollers.
De DSC kan aangesloten worden aan het ISDN S-referentiepunt. De DSC zorgt voor
de laag 1 multiplexing en scheidt de binnenkomende 192 kbit/s (Basic rate interface)
datastroom in een D-kanaal en twee B-kanalen, die aan de IDPC's kunnen worden
toegevoerd. De DSC beschikt ook over de mogelijkheid om de interne audioprocessor rechtstreeks aan de B-kanalen te koppelen. Op deze manier kan een
telefoonhoorn aangesloten worden voor de overdracht van spraak over het ISDN. De
beide IDPC's kunnen worden gebruikt voor de afhandeling van bit-georiënteerde
protocollen voor de B-kanalen, zoals HDLC, LAPD en LAPB (X.25). Verder bevat
iedere IDPC een USART (serieel interface), waarmee het mogelijk is het ISDN
terminal board aan een data terminal te koppelen. De interne USART vormt een
superset van de 8250 USART.
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o

ISDN terminal board

Parallel interface

Processor

80186/82258

RAM
&
ROM

Senal interface

'S'

FIGUUR 4.1: Blokdiagram van het ISDN terminal board.

Het D-kanaal protocol wordt voor een deel door de DSC uitgevoerd, laag 1 volledig
en laag 2 gedeeltelijk (o.a. Frame Check Sequence). De overige protocolfuncties van
laag 2 en 3 worden aan de /l-processor overgelaten en moeten dus met behulp van
programmatuur geïmplementeerd worden.

4.2. Operating system kernel
Vanwege het feit dat de D-kanaal protocollen voor laag 2 en 3 als toestandsmachines
zijn gedefinieerd, is het noodzakelijk dat er een operating system wordt toegepast dat
voldoet aan de karakteristieke eisen van dergelijke processen. In deze paragraaf
wordt eerst een functionele beschrijving van het operating system gegeven en
vervolgens een korte beschrijving van de implementatie hiervan in de programmeertaal
'C'.
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4.2.1. Functionele beschrijving van het operating system
Zowel het LAPD als het laag 3 signalerings protocol gaan er van uit dat een proces
(entiteit) zich altijd in een bepaalde toestand bevindt, en dat een bepaalde stimulus
(bv. ontvangst van een pakket, of een REQUEST/INDICATION primitieve van laag 3)
een toestands-verandering kan bewerkstelligen. Afhankelijk van de toestand moeten
bij de ontvangst van dergelijke stimuli verschillende acties ondernomen worden.
Het operating system moet aan de volgende eigenschappen voldoen:
- snelle interrupt afhandeling;
- klein aantal interrupts (géén software interrupts);
- groot aantal processen;
- prioriteit per proces.

De keuze is gevallen op een operating system wat met behulp van berichten de stimuli
aan processen doorgeeft (Oudelaar [9]). Deze berichten bevatten de volgende
elementen:
- nucleo (identificatie van de stimulus)
- origination proces
- destination proces
- aantal parameters

De queue waarin de berichten worden geplaatst werkt volgens het First Come First
Served (FCFS) principe. Omdat processen een prioriteit bezitten (bv. signaleringsberichten hebben voorrang op packet-data berichten in het D-kanaal), bestaat er voor
iedere prioriteit een aparte berichten-queue.
Iedere stimulus vraagt in een bepaalde toestand van een proces om andere acties.
Dit is in het operating system als volgt geïmplementeerd: iedere toestand van een
proces bestaat uit een tabel, opgebouwd uit de specifieke nucleï, behorende bij die
toestand; bij iedere nucleo hoort een pointer naar de procedure die de betreffende
acties, behorende bij deze nucleo, uitvoert. Deze procedures omvatten timeradministratie, toestandsovergangen en andere functies die in de protocolspecificatie
zijn vastgelegd.
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De bovengenoemde processen zijn uitgerust met enkele parameters. Een proces:
- heeft een naam (identificatie),
- bevindt zich in een bepaalde toestand (pointer naar een tabel),
- heeft een prioriteit,
- en een aantal parameters om de toestand verder te specificeren.
De structuren voor processen, procestoestanden en berichten zijn in figuur 4.2
afgebeeld.
Het element 'Substate' in de procesdefinitie is bedoeld als extra parameter voor de
implementatie van LA.PD (Oudelaar [9]).

PROCESS:
Name

STATE:
Nucleo j

--+

procedure,O

MESSAGE:
Nucleo

Priority

Destination

State

Origin

Substate

Param_1

Param_1

Nucleo;

--+

procedureiO

Param_2

Param_2

Param_3

Param_3

Param_4

Param_4

Param_S

Param_S
Param_6
ParamJ

FIGUUR 4.2: Definitie van de proces-, toestand- en berichtstructuur.

De kern van het operating system is de 'dispatcher', deze distribueert de berichten
over de verschillende processen. De dispatcher controleert de queues op binnengekomen berichten, waarbij de queue met de hoogste prioriteit voorrang krijgt.
Wanneer er een bericht wordt gevonden selecteert de dispatcher het bestemmingsproces aan de hand van het 'Destination' element in het bericht. Als dit proces
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'SLOCKED' is (d.w.z. geen voortgang mogelijk) dan wordt het bericht genegeerd en
uit de queue verwijderd; als het proces daarentegen 'RUNNING' is dan controleert de
dispatcher de tabel met berichten (nuclei), behorende bij de huidige toestand van het
proces, op de aanwezigheid van het binnengekomen bericht. Als de dispatcher het
bericht in de tabel aantreft dan activeert deze de bijbehorende procedure. Wordt het
bericht daarentegen niet in de tabel aangetroffen dan wordt het bericht genegeerd en
uit de queue verwijderd. Wanneer de aangeroepen procedure eindigt, wordt
automatisch teruggekeerd naar de dispatcher, die dan weer het volgende bericht uit
de queues kan afhandelen.
Als een proces in afwachting is van een bepaalde conditie en er staan berichten in de
queue, bestemd voor dit proces, dan moet het proces zélf de betreffende berichten
terugplaatsen in queue.
De werking van het operating system is in figuur 4.3 schematisch weergegeven.

control

Msg

Msg

Dispatcher

Msg

Low level interrupt handiers

INT

INT

INT

Hardware

FIGUUR 4.3: Schematische weergave van het operating system.
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De communicatie met de hardware vindt plaats op basis van interrupts. Wanneer een
hardware interrupt plaatsvindt dan moet de betreffende interrupt-handler (Iow level
driver) de oorzaak analyseren, en dit aan één of meerdere processen rapporteren
middels bovengenoemde berichten. De dispatcher draagt dan zorg voor de verdere
afhandeling hiervan.
Voordat de dispatcher gestart kan worden moet het een en ander geïnitialiseerd
worden. Allereerst de verschillende componenten op het board en vervolgens de low
level interrupt-handlers en de processen.
De processen zijn statisch bepaald bij de compilatie, en kunnen niet worden gecreëerd
of vernietigd tijdens de runtime van de dispatcher. Dit heeft voordelen ten aanzien
van de procesadministratie maar duidelijke nadelen met betrekking tot de protocolstructuur, denk aan het bestaan van meerdere laag 3 call entiteiten (dynamisch) op
één point-to-point Data Link entiteit. Hiervoor zal een zeker maximum gesteld moeten
worden. De gedefinieerde processen zijn:

- LAPD_S1

: LAPD entiteit voor logische terminal #1

- LAPD_S2

: LAPD entiteit voor logische terminal #2

- LAYER3_S1

: laag 3 signaleringsentiteit #1

- LAYER3_S2

: Jaag 3 signaleringsentiteit #2

- MANAGEMENT

: management proces.

- MONITOR

: monitor proces (via PC).

De laag 3 processen impliceren de mogelijkheid van het bestaan van meerdere laag
3 call entiteiten (onderscheid op basis van call references). Het bestaan van twee
logische terminals (#1 en #2, onderscheid op basis van verschillende TEl waarden)
wordt afgeleid uit de aanwezigheid van twee B-kanalen (basic access interface). De
processen voor packet-data entiteiten voor het D-kanaal en protocolentiteiten voor de
B-kanalen (bv. X.25) worden buiten beschouwing gelaten. De koppeling van een laag
3 signaleringsentiteit aan een Data Link entiteit (Connection Endpoint) wordt statisch
verondersteld doordat het LAPD_S1 proces gekoppeld is aan het LAYER3_S1 proces,
en het LAPD_S2 proces aan het LAYER3_S2 proces. De dynamische toekenning van
een Connection Endpoint Suffix (CES) (zie paragraaf 3.1.1.) wordt daardoor overbodig.
Een ander gegeven waarmee het operating system rekening moet houden, is het
gebruik van timers in de protocollen. Zowel in het LAPD- als in het laag 3
signaleringsprotocol wordt veelvuldig gebruik gemaakt van timers om de verscheidene
procedures aan de hand van een tijdscriterium te 'bewaken'. Dit aspect wordt bij de
beschrijving van de implementatie behandeld.
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'c'

4.2.2.

Implementatie van het operating system

Voordat een beschrijving van de implementatie van het operating system gegeven kan
worden moeten enkele toegepaste type-definities verduidelijkt worden.
De
belangrijkste definities zijn:

typedef
typedef
typedef
typedef

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
int
long
char

byte;
word;
dword;
far *address;

union scratch

I
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
int
char
int

byte;
word;
*pbyte;
*pword;

} ;

Verder zijn nog de volgende constanten gedefinieerd:

define MAXPRIO
define MAXPROC
define MAXMSG

/* aantal prioriteiten per proces */
/* aantal gedefinieerde processen */
/* max. aantal berichten in de queue */

define BLOCKED
define RUNNING

/* proces is geblokkeerd */
/* proces kan voortgezet worden */

De element 'union scratch' is een flexibel element om de parameters van berichten
en processen in vast te leggen. Er kunnen 8- en 16-bits getallen in opgeslagen
worden, maar ook pointers naar datastructuren (bv. bufferreferenties).
Met behulp van bovenstaande gegevens kan de implementatie van de verschillende
elementen van het operating system beschreven worden.

Processen:
De 'process descriptors' van de verschillende processen zijn ondergebracht in
een array 'Process[1 .. MAXPROC)'. De invulling van deze 'process descriptors'
is overeenkomstig figuur 4.2 waaraan de items 'PubIStat' en 'MessageAct' zijn
toegevoegd. Deze geven respectievelijk de globale toestand (BLOCKED of
RUNNING) en het voor dit proces binnengekomen bericht aan. De definitie in
'c' is:
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struct process
{

byte
byte
struct state
byte
struct message
union scratch
union scratch

PublStat;
Püority;
far *State;
Substate;
MessageAct;
Datal;
Data2;

union scratch

Data?;

} ;

Toestanden (states):

De toestand van een proces wordt aangeduid met een pointer 'State'. Deze
pointer wijst naar een array van 'struct state' wat alle stimuli, behorende bij
deze toestand, met bijbehorende procedures bevat. De lengte van dit array is
variabel. Een 'struct state' bevat een stimulus en een pointer naar de
betreffende procedure:

struct state
{

word
void

nucleo;
(* transi) (void) ;

1;

Het array van 'struct state' (een procestoestand) heeft de volgende constructie:
State StateTabl[] :
{

Msgl, subroutinel
Msg2, subroutine2

I,
},

MsgN, subroutineN
I,
DEF, defaultroutine I,

1;

Berichten:

De berichten zijn overeenkomstig figuur 4.2 in

'c' gedefinieerd:

struct message
{

word
byte
byte
union scratch

nucleo;
Dest;
Orig;
paraml;
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union
union
union
union

scratch
scratch
scratch
scratch

param2;
param3;
param4;
paramS;

};

Dispatcher:

De dispatcher distribueert de berichten, afkomstig van een proces of low level
interrupt handier, over de andere processen. Dit gebeurt door de berichtenqueues in volgorde van aflopende prioriteit af te zoeken naar binnengekomen
berichten. Deze queues zijn geïmplementeerd met behulp van FIFO-buffers
met een maximale lengte MAXMSG.

'c'

implementatie van de dispatcher:

di spa tcher ( )
(

byte
word
struct state far

Pri;
AuxComp;
*TablState:

Pri = 0;
while(l)
(

enable();
if (getmsg(Pri) == PRESENT)

/* message present? */

(

dp = &Process[ProcAct];
if (dp->PublStat l= BLOCKED)

/* process blocked? */

(

TablState = dp->State;
while ((AuxComp = (TablState->nucleo))

!=

EOT)

{

if ((AuxComp == Message . nucleo)
(AuxComp == DEF))
/* match found ? */

II

(* (TablState- >transil) () ;
updatequeue(Pri);
Pri = 0;
break;
}

TablState++;
}

else
updatequeue(Pri) ;
}

else
Pri

++Pri % MAXPRIO;
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Het controleren op aanwezige berichten in een queue gebeurt met de functie
'getmsg(prioriteit)' welke een boolean retourneert om de aanwezigheid van een bericht
aan te geven. Deze functie retourneert de waarde 'NDTPRESENT' wanneer de queue
leeg is, en de waarde 'PRESENT' wanneer er berichten in de queue aanwezig zijn.
Is dit laatste het geval dan worden de parameters van het eerstvolgende bericht
gekopieerd naar globale variabelen (o.a. het bestemmingsproces naar de globale
variabele 'ProcAct'), welke door de dispatcher en het bestemmings-proces gebruikt
kunnen worden, waarna naar de dispatcher wordt teruggekeerd.
Wanneer door 'getmsgO' een bericht is aangetroffen controleert de dispatcher de
globale toestand van het bestemmingsproces. Als het proces geblokkeerd is dan
wordt het binnengekomen bericht genegeerd en uit de queue verwijderd. Is het
proces niet geblokkeerd dan zoekt de dispatcher in de toestandstabel, van de huidige
toestand van het proces' (State), naar de met het bericht overeenkomstige stimulus
(nucleo). Wordt deze gevonden dan activeert de dispatcher de bijbehorende
procedure met behulp van de 'C'-constructie '(*(TabIState->transi)) 0'. Wordt er geen
overeenkomstige stimulus gevonden dan wordt automatisch de procedure behorende
bij de entry 'OEF' (default) geactiveerd. Dit kan een foutmeldingsprocedure zijn
wanneer een default-optie niet is geïmplementeerd voor het betreffende protocol (o.a.
LAPD).
Als de procedure is afgehandeld gaat de dispatcher weer verder met het zoeken naar
berichten, beginnende bij de hoogste prioriteit. Dit gebeurt in een oneindige lus.
Voor het verwijderen van berichten uit queues is de functie 'updatequeue(prio)'
gedefinieerd. Deze functie werkt ook de pointers van de queue bij. Voor het plaatsen
van berichten in de dispatcher-queue is de procedure 'messageO' gedefinieerd. Bij
de aanroep van deze procedure worden alle parameters van het te plaatsten bericht
meegegeven. Het bericht wordt geplaatst in de queue met de prioriteit van het
bestemmingsproces.
De functies 'enableO', 'disable()', 'getflags()' en 'putflags()' worden gebruikt voor de
bescherming van kritische secties, door middel van het al dan niet toestaan van
interrupts. Voorbeelden van kritische secties zijn lees- en schrijfoperaties in buffers
en timerprocedures.

Timers:

Zowel het LAPD- als het Network Layer protocol maken veelvuldig gebruik van
timers. Deze timers zijn gerangschikt in een array Timer[MAXTIMER] waarin
de waarde van de timer geadministreerd wordt, waarin aangegeven wordt of
een timer in gebruik is en welk proces de eigenaar is. Deze structuur is als
volgt in 'c' gedefinieerd:
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struct tim
{

byte
word
word
word

Used;
MainTimer;
nucleo;
dest;

/*
/*
/*
/*

in gebruik? */
timer-waarde */
identificatie */
bijbehorend proces */

} ;

struct tim

Timer [MAXTIMER] ;

Een procedure 'timecheckO' start voor iedere geactiveerde timer de functie
'timedec(timer)' welke de betreffende timer verlaagt. De procedure 'timecheckO' zal
door een real-time klok 'gevoed' moeten worden. Voor dit doel wordt een interne timer
van de 80186 Jl-processor dusdanig geprogrammeerd dat hij iedere 25 msec een
interrupt genereert. Deze interrupt activeert een low level interrupt handier waarin de
procedure 'timecheckO' wordt aangeroepen.

void far timecheck(void)
{

register word timer;
for

(timer = 0; timer

< MAXTIMER; timer++)

{

if

(Timer [timer] .Used == USED)

{

timedec(timer);

void timedec(word timer)
{

if (--Timer [timer] .MainTimer == 0)
{

timermsg(Timer[timer] .nucleo, Timer [timer] .dest);
Timer {timer] .Used = FREE;

Wanneer een timer afloopt wordt met behulp van de functie 'timermsgO' een bericht
in de dispatcher-queue geplaatst zodat het betrokken proces op de hoogte wordt
gesteld. Deze handelswijze heeft als doelstelling dat de timer-interrupts van de 80186
zo snel mogelijk worden afgehandeld. Voor het activeren van een timer is de functie
'runtimerO' gedefinieerd. Bij de aanroep van deze functie worden als parameters
meegegeven: een identificatie van de timer (nucleo), het actieve proces (dest) en de
waarde van de timer (time). Wanneer 'runtimerO' wordt gestart zoekt deze een
beschikbare timer in het array Timer[] en vult daarna de gegevens in de structure in.
Voor het stoppen en herstarten van timers zijn de functies 'stoptmrO' en 'restarttimerO' gedefinieerd.
Bovenstaande timerprocedures moeten worden behandeld als kritische secties.
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4.3. Implementatie van de D-kanaal protocollen
Nu het principe van het operating system bekend is, is het nu de taak om een juiste
afbeelding van de protocolspecificaties (CeITT [5),[6] & CEPT [7]) op het operating
system te vinden. De implementatie van de ISDN D-kanaal protocollen kan nu
onderverdeeld worden in de volgende stappen:
- implementatie van de low level interrupt handIers
- afbeelden van de LAPD toestandsmachine op het operating system
- implementeren van specifieke LAPD functies (bv. verzenden van berichten)
- afbeelden van de laag 3 toestandsmachine op het operating system
- implementeren van specifieke laag 3 functies (bv. Call Reference selectie)

Het LAPD protocol en de low level drivers zijn reeds door H. Oudelaar [9]
geïmplementeerd en door J. Beijnsberger [10] verbeterd op compilatie- en
implementatiefouten. De functionaliteit van het LAPD protocol (in combinatie met de
hardware), met betrekking tot het realiseren van een Data Link verbinding, is, vanwege
het gedurende lange tijd gebreken vertonende terminalboard, tot op heden niet getest.
In de nu volgende paragraaf worden enkele fragmenten van de LAPD implementatie
beschreven.
In paragraaf 4.3.2. wordt vervolgens de implementatie van het laag 3 signaleringsprotocol beschreven, waarbij enkele belangrijke details zullen worden uitgediept.

4.3.1. Implementatie van het LAPD protocol
Het LAPD protocol is geïmplementeerd in de vorm van een proces zoals dit
beschreven is in paragraaf 4.2., met de volgende definitie voor de procesparameters:

Param_1
Param_2
Param_3
Param_4
Param_5
Param_6
Param_7

= SAPI

value

= TEl va/ue
= V(S)
(voor LAPD parameters, zie [5])

= V(A)
= V(R)
... RC (re-transmission counter)
... Able to establish acknowledged information transfer
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Het LAPD_S j proces voor de signalering van de B-kanalen wordt door een procedure
'iniCprocO' geïnitialiseerd. De 'process descriptor' krijgt daarbij de volgende initiële
waarden:
Process [LAPD sd
Process [LAPD-S 1]
Process [LAPD-Sd
Process[LAPD-S 1]
Process [LAPD-S 1]
Process[LAPD-S 1]
process[LAPD-S 1]
Process[LAPD-S 1]
Process [LAPD-S 1]
Process [LAPD-S 1]
Process [LAPD=S1]

. PublSta t
. Pr ior i ty
. Sta te
.Substate
. Da tal. byte
.Data2.byte
.Data3.word
.Data4.word
. Da taS. word
. Da ta6 . word
. Da ta7 . by te

RUNNING;
0;

TEI_UNASSIGNED;
0;
0;
-1 ;
0;
0;
0;
0;

DISABLE;

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

SAPI=O, signalering */
TEl nog niet toegekend */
V(S) */
V(A) */
V(R) */
RC
*/
Multiple frame */

Een voorbeeld van de implementatie van een bepaalde toestand van het LAPD proces
is de TEI_ASSIGNED-toestand:
state TEI_ASSIGNED[]

=

I
DL_ESTABLISH_REQUEST
DL RELEASE REQUEST
DL-UNIT DATA REQUEST
UI-FRAME IN QUEUE
MDL REMOVE REQUEST
PERSISTENT-DEACTIVATION
SABME
DISC
UA
DM
UI FRAME
FRMR
RR
REJ
RNR

I FRAME
DEF

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

dlestreq 4
},
dlrelreq-4
},
dlunitdatareq 2 },
uiframe 4
-} ,
mdlerrresp 2
},
mdlerrresp-2
},
sabme 4
},
disc 4
},
ua 4
},
dm-4
},
ui-4
},
dummy
l ,
dummy
l,
dummy
},
l,
dummy
dummy
l ,
error
}

} ;

In deze toestand kan het LAPD proces, via de dispatcher, een bericht ontvangen wat
afkomstig is van laag 1 (hardware/low level interrupt handiers). Veronderstel dat dit
het laag 2 peer-bericht 'SABME' bevat, dan zijn de elementen van het binnenkomende
bericht als volgt gedefinieerd:
Nucleo
Destination
Origin
Param_1
Param_2
Param_3
Param_4
Param_5

= SABME
= LAPD_S1 (afhankelijk van TEl)
= LAYER1
= XX
(XX = don't care)
=XX
= P/F bit
= C/R bit
= Bufferaanduiding voor het LAPD informatie-veld
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Vervolgens zal de dispatcher de procedure 'sabme_40' activeren. Deze procedure
is als volgt geïmplementeerd (dient slechts als voorbeeld):
void far sabme_4(void)
I
if (ABLE_TO_ESTABLISH)

I

tx(UA,F,l)i /* F=P, response */
message(DL ESTABLISH INDICATION,LAYER3,ProcAct,0,0,0,0,0)
VS =

0i

=
=

0i
Oi

VA
VR

-

i

-

runtimer(T203_TIME_OUT,ProcAct,T203) i
SUBSTATE = Oi
NEWSTATE = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED;

I
else

1

/* not able to establish */
tx(DM,F,l)i /* F=P, response */

Met behulp van de procedure 'txO' worden laag 2 frames samengesteld en in een
queue geplaatst voor verzending (zie: Verzenden van laag 2 frames).
Het laag 3 protocol wordt op de hoogte gesteld door een DL_ESTABLlSH_INDICATI ON-bericht, bestemd voor 'LAYER3', in de dispatcher-queue te plaatsen, en het
LAPD_S1 proces gaat vervolgens over in de MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHEDtoestand.

VERZENDEN VAN LAAG 2 FRAMES:

Zoals hierboven al is aangeduid worden de laag 2 frames samengesteld met behulp
van de procedure 'txO'. Deze procedure wordt aangeroepen met 3 parameters, te
weten:
byte Command,
byte PF,
byte Response

/* laag 2 peer bericht */
/* Poll/Final bit */
/* Command/Response bit */

Verder maakt 'txO' gebruik van globale variabelen welke door de functie 'getl11sg0' (zie
paragraaf 4.2.2.) aan het LAPD proces zijn doorgegeven, zoals SAPI, TEl en
Param_S. De globale variabele Param_S bevat de referentie naar een buffer waarin
het te verzenden informatieveld is opgeslagen. Wanneer laag 3 een DL_DATA- of
DL_UNIT-_DATA-REQUEST bericht naar laag 2 heeft gezonden, dan is Param_S de
referentie naar het buffer waar het laag 3 peer-bericht is opgeslagen, 'L3_BUFF'. De
procedure 'txO' voegt het adres-, control- en informatieveld samen, de vlaggen en FCS
worden door de hardware (DSC-bouwsteen) toegevoegd. Het (gedeeltelijke) laag 2
frame wordt opgeslagen in een buffer 'l2_BUFF'. Als het frame is samengesteld dan
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plaatst 'txO' de referentie naar 'L2_BUFF', met behulp van een procedure 'putqueue()',
in een verzend-queue voor laag 2 frames. Deze verzend-queue bestaat uit een
cyclisch buffer met een schrijf- en leespointer:
define MAXENTRY
define MAXQUEUE
define MAXQUEUELENGTH
byte
byte
byte
byte

/* max. aantal procesentiteiten */
/* aantal queues = 2, voor I- en UI-frames */
/* max. aantal berichten in de queue */

Queue [MAXENTRY] [MAXQUEUE] [MAXQUEUELENGTH]
PutQue [MAXENTRY] [MAXQUEUE]
GetQue[MAXENTRY] [MAXQUEUE]
LengthQue[MAXENTRY] [MAXQUEUE]

/* buffer * /
/* schrijf-pointer */
/* lees-pointer */

De variabele 'LengthQue' geeft het aantal bufferreferenties in de queue weer. De
procedure 'putqueueO' is als volgt geïmplementeerd:
void far putqueue(byte Entry, byte Que, byte Buffref)
I
byte temp;
if (LengthQue[Entry] [Que] != MAXQUEUELENGTH)
I
temp = PutQue [Entry] [Que] ;
Queue [Entry] [Que] [temp] = Buffref;
PutQue [En try] [Que] = ++PutQue [En try] [Que] % MAXQUEUELENGTH;
r,engthQue [Entry] fOue] ++;
}

else
I
error (6) ;

/* buffer vol */

Met behulp van de procedure 'discard()' wordt een queue 'geleegd':
void far discard(byte Entry, byte Que)
I
LengthQue [Entry] [Que] = 0;
GetQue [Entry] [Que] = PutQue [Entry] [Que] ;

Het lezen van de queues vindt plaats wanneer de DSC-bouwsteen bijvoorbeeld een
'Transmit End Of Packet'-interrupt genereert. De low level interrupt handier activeert
dan een procedure 'transmiCdoneO', welke de 1- en UI-queues op aanwezige laag 2
frames controleert. Dit controleren van de queues gebeurt met behulp van de functie
'getmessO' (niet te verwarren met de functie 'getmsgO' van de dispatcher). De functie
'getmessO' retourneert de bufferreferentie van een te verzenden laag 2 frame, of de
waarde NOTRMBUFF als er geen frames in de queues staan. Als er een bufferreferentie wordt geretourneerd dan wordt het laag 2 frame met behulp van een
procedure 'xmtbuffO' naar de hardware (DSC) verzonden.
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De functie 'getmessO' is als volgt geïmplementeerd:
byte far getmess(void)
{

byte cntl,cnt2,temp;
for (cntl = 0; cntl < MAXQUEUE; cntl++)
{

for

(cnt2 = 0; cnt2 < MAXENTRY; cnt2++)

{

i f (LengthQue [cnt2) [cntl)

!=

0)

{

temp = Queue [cnt2) [cntl) [GetQue [cnt2) [en tl ) ) ;
GetQue [cnt2) [cntl) = ++GetQue [cnt2) [cntl) %
MAXQUEUELENGTH
LengthQue [cnt2) [cntl) - return (temp) ;

I
return(NOTRMBUFF);

Een fragment uit de procedure 'transmit_doneO':
void far transmit done(void)
{

byte L2 Buffref,start;
freebuff(DscRam->xmtrefno);
/* release DSC transmit buffer */
L2 Buffref = getmess();
if-(L2 buffref != NOTRMBUFF)
/* queues not empty ? */
{
start = xmtbuff(L2 Buffref); /* startup transmission */
if (start == XMT INIT)
{

-

return;

/* normal transmission */

I
else
{

/* errorhandling procedures */

De functie 'xmtbuffO' retourneert een waarde, waarmee aangegeven wordt of de
transmissie van het laag 2 frame succesvol is geïnitieerd.

ONTVANGEN VAN LAAG 2 FRAMES:
Het ontvangen van een laag 2 frame begint bij de hardware. Bijvoorbeeld als de
DSC-bouwsteen een 'End Of Received Packet'-interrupt gegenereerd. De low level
interrupt handier zal dan een procedure 'rcv_packetO' activeren, welke het binnengekomen laag 2 frame analyseert. Allereerst wordt de TEl van het binnengekomen
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frame gecontroleerd, waarna een procedure 'rcv_channeIO' (TEl ongelijk aan 127) of
'rcv_broadcastO' (TEl = 127) wordt geactiveerd. De procedure 'rcv_channeIO'
analyseert vervolgens het besturingsveld van het laag 2 frame, en kopiëert in het
geval van een 1- of UI-frame de gegevens uit het informatieveld naar een buffer.
Tenslotte wordt er een bericht naar het betreffende (afhankelijk van de
adresgegevens) LAPD proces gestuurd, bijvoorbeeld:
message(I_FRAME,LAPD_Sl,LAYER1,Ns,NI,PF,Comm,L2_Bufflef);

De parameter 'L2_Buffref' (= Param_5) is de referentie naar het buffer, waarin het
informatieveld (laag 3 peer-bericht) van het laag 2 frame is opgeslagen. Als het
bestemmingsproces zich in de daartoe geëigende (MULTIPLE_FRAME_ESTABLiSHED) toestand bevindt, zal deze de laag 3 informatie doorgeven door het
volgende bericht te sturen:
message(DL_DATA_INDICATION,LAYER3_S1,PlocAct,O,O,O,O,PaIam_S);

De procedure 'rcv_broadcastO' voert soortgelijke handelingen uit voor broadcast
berichten.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de bovengenoemde procedures voor het
ontvangen en verzenden van laag 2 frames, wordt verwezen naar de source-listings
en het afstudeerverslag van Oudelaar [9].
In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de DL_DATA-berichten (primitieven)
hun weg vervolgen in de implementatie van het laag 3 signaleringsprotocol.

4.3.2. Implementatie van het laag 3 protocol
In paragraaf 3.1.3 is een beschrijving gegeven van de interactie tussen laag 2 en 3.
middels primitieven. In de voorgaande paragraaf zijn deze primitieven al verschenen
in de vorm van berichten van en naar laag 3. Een dergelijk bericht (primitieve) heeft
strikt genomen geen betekenis voor de laag 3 call control procedures, met
uitzondering van de berichten voor het opbouwen en afbreken van een Data Link
verbinding, DL_ESTABLISH- en DL_RELEASE-berichten. Het eigenlijke laag 3 call
control bericht wordt als parameter in DL_DATA- en DL_UNIT_DATA-berichten
meegegeven (Param_5 = bufferreferentie).
In paragraaf 3.2.2 is reeds aangeduid dat er op één point-to-point Data Link verbinding
(DLCl) meerdere ealls kunnen coëxisteren. Het onderscheid tussen deze ealls vindt
plaats op basis van de eall reference waarde. Verder bestaat er voor iedere Data Link
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verbinding een Global Call Control proces, wat gerelateerd is aan de Global call
reference. Hieruit volgt dat een laag 3 entiteit (LAYER3_S1- of LAYER3_S2-proces),
zoals deze in paragraaf 4.2.1 gedefinieerd zijn, uit meerdere subprocessen (caIIs)
moeten kunnen bestaan. Om nu de laag 3 call control berichten naar de betreffende
ealls te kunnen sturen moet eerst de inhoud, met name de eall reference, van deze
berichten geanalyseerd worden. Is de eall reference waarde gelijk aan de Global call
reference dan moet het betreffende eall control bericht naar het Global Call Control
proces worden doorgegeven. Wordt er in het binnengekomen eall control bericht een
nieuwe eall reference gespecificeerd (bv. in een SETUP bericht), dan moet het
betreffende bericht naar een nieuweall proces worden gestuurd. Wordt een call
reference daarentegen herkend als behorende bij een actieve ca11, dan moet het
betreffende call control bericht naar het bijbehorende eall proces worden gestuurd.
Naast het interface met de Data Link Layer bestaat er voor laag 3 een interface met
de bovenliggende lagen (gebruiker). In de CCITT en CEPT Recommendations is dit
interface nog niet gespecificeerd in termen zoals dit voor het laag 2 - laag 3 interface
is gedaan. In deze aanbevelingen wordt de protocollaag boven laag 3 aangeduid met
de term 'Call Control' . Dit 'Cal! Control' proces (niet te verwarren met Global Cal!
Control) dient ervoor te zorgen dat wensen en beslissingen van de terminalgebruiker,
omtrent de call, aan de call control procedures van laag 3 worden doorgegeven.
Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een verbinding wenst op te bouwen, dan zal deze
de benodigde gegevens moeten verzamelen en, via het Call Control proces, een
'setup_request'-bericht naar een beschikbaar call proces moeten sturen. Ook hier
vindt weer een selectie plaats, want er moet een call proces geselecteerd worden wat
nog niet is toegekend aan een andere call (bv. een binnenkomende eall).

Bovenstaande selectieprocedures moeten plaatsvinden zodra een laag 3 proces via
de dispatcher een bericht ontvangt, bijvoorbeeld van de Data Link Layer of van Call
Contro!. Om dit te bewerkstelligen worden de laag 3 processen, LAYER3_S1 en
LAYER3_S2, als laag 3 'interpreter' processen gedefinieerd, die in één vaste toestand
kunnen verkeren en als volgt geïnitialiseerd worden:
Process [LAYER3 Si]
Process [LAYER3-S i ]
Process [LAYER3-S i ]
Process [LAYER3-S i ]
Process[LAYER3-S i ]
Process[LAYER3-S i ]
Process [LAYER3-S i ]
Process [LAYER3-S i ]
Process [LAYER3-Sd
Process [LAYER3-Sd
Process[LAYER3=Sl]

. PublStat
. Pr ior i ty
. Sta te
.Substate
.Datal.word
.Data2.word
.Data3 .word
.Data4 .word
.Data5 .word
.Data6 .word
.Data7.word

RUNNING;
0;
LAYER3_INTERPRETER;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;
0;

De definitie van de procesparameters Substate en Data1 t/m Data7 is afhankelijk van
het binnengekomen bericht.
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In figuur 4.4 zijn de interfaces tussen laag 3 en aangrenzende procesentiteiten
schematisch weergegeven. Het laag 3 interpreter proces, wat afhankelijk van het
binnengekomen bericht, een specifieke procedure activeert, wordt met de module
'LAYER3_INTERPRETER' aangegeven.

User interface

,tAYl;tntü.n"~~tef(

~ CaUCtrltoLayer30
r--->~ Receive_L3msgO
J------'~~ Receive_UnitDataO
I--->~ Layer2toLayer30
~ TimeoutoLayer30

:'~rQolkQ·:~M"~··

~:~:»,j'tAUi"'Ml>.l$$.$.
::::tt~J.tl;i:::~9()Çp~F'~::)

messageO

i'::)tl.Ä'QZliRl)~$$1M·::')

Layer 3 eaU control
procedures
according to 0.931

I

~

~

Send_L3msgO
Send_UnitDataO
messageO
[ timercontrol eaUs

l r---

\ï4YEMM.ï·NAEMeNt\
SeleeCCRO
Release_CR 0
:\tn.~~::

·:·.~.m\'

funeti<ms for
starting, stopping &
restarting timers

I ~ Messages trom
~ Data Link Layer

I

~
1oIIII
......
~-------_-----J

Messages to ~
Data Link Layer ~

I

FIGUUR 4.4: Schematische weergave van laag 3 proces interfaces.

De implementatie van de functies in de verschillende modules wordt in het hiernavolgende beschreven.
De berichten van aangrenzende procesentiteiten worden met behulp van de dispatcher
aan het interpreter proces doorgegeven. De LAYER3_INTERPRETER-toestand,
waarmee deze processen geïnitialiseerd worden, moet dus gedefinieerd worden met
de 'struct state', overeenkomstig de definitie in het operating system. Deze overigens
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enige toestand is als volgt gedefinieerd:
state LAYER3_INTERPRETER[]

=

(

DL UNIT DATA INDICATION
DL-DATA-INDICATION
DL-ESTABLISH CONFIRM
DL-ESTABLISH-INDICATION
DL-RELEASE CONFIRM
DL-RELEASE-INDICATION
alerting request
disconneet request
info request
more-info request
notify request
proceeding_request
progress request
reject request
release_request
restart_request
resume request
suspend_request
setup_request
setup response
timeout_layer3

Receive UnitData
Receive=L3msg
Layer2toLayer3
Layer2toLayer3
Layer2toLayer3
Layer2toLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
, CallCtrltoLayer3
, CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
CallCtrltoLayer3
, CallCtrltoLayer3
TimeouttoLayer3

I

}

I

I

}

,

I

}

I

I

}

I

I

} ,

I

}

I

I

}

I

I

}

,

I

}

I

I

}

I

I

},

I

}

I

}

I
I

I

.
I

}
} ,
}

I

}

I

I

}

I

I

}

I

}

I

I

}

}i

In de bovenstaande toestandstabel zijn eerst de mogelijke berichten afkomstig van de
Data Link Layer opgesomd, en vervolgens de 'mogelijke' (voor zover af te leiden is uit
de Recommendations [6] & [7] ) berichten afkomstig van Call Contro!. Het bericht
'timeouClayer3' is een algemeen bericht, afkomstig van geactiveerde timers. Achter
deze berichten staan de bijbehorende procedures welke door de dispatcher geactiveerd worden. Voordat deze procedures beschreven worden zal eerst een definitie
van de call processen gegeven moeten worden.

De meervoudige uitvoering van call processen is noodzakelijk om conflicten, met
betrekking tot het gebruik van B-kanalen, te voorkomen. Bijvoorbeeld een laag 3
signaleringsentiteit heeft een call geïnitieerd, en heeft dus een call proces gestart en
een B-kanaal geclaimd, en gelijktijdig arriveert er een call van een andere gebruiker.
De binnenkomende call specificeert een nieuwe call reference en zal dus aan een
nieuw call proces worden toegekend. Op dit moment bestaan er, afgezien van het
Global CaU Control proces, twee afzonderlijke call processen met elk hun eigen
specifieke toestand. Afhankelijk van de beslissingen van Call Control, c.q. de
gebruiker, wordt één van de calls volgens de gebruikelijke call control procedures
afgebroken.
Een call proces wordt op een soortgelijke manier gedefinieerd als een dispatcherproces, bijvoorbeeld het bovenstaande interpreter proces. Een call proces (entiteit)
verkeert in een bepaalde toestand, heeft een identiteit (call reference), en geeft aan
of het reeds in gebruik is. Deze gegevens zijn gedefinieerd in de structure 'callentity'
77

Implementatie van de protocollen

en de call processen zijn gerangschikt in een array van deze structures. De definities
zijn als volgt:
struct callentity

I
byte
byte
struct state

caUref;
crflag;
far *State;

I;
struct caUenti ty CaU

[MAXCEI]

[MAXCALL];

Het element 'callref' identificeert de call aan de hand van de call reference waarde en
'crflag' geeft aan of het een uitgaande of binnenkomende cal! is, overeenkomstig de
definitie van de cal! reference flag in paragraaf 3.2.3.. Het 'callref' element geeft
tevens het in gebruik zijn van een call proces aan doordat de waarde van dit element
ongelijk nul is voor een actief call proces. De call reference waarde nul is immers
gereserveerd voor het Global Cal! Control proces. Het element 'State' is weer een
pointer naar de structure 'state', waarin de binnenkomende caU control berichten en
hun bijbehorende procedures zijn opgeslagen.
Een feitelijk call proces wordt aangeduid met de structure 'Call[iJUl'. De eerste index
selecteert de laag 3 entiteit, ofwel het Connection Endpoint (bv. LAYER3_S1), en de
tweede index selecteert het cal! proces binnen dit Connection Endpoint. De constante
MAXCEI geeft het aantal gedefinieerde laag 3 entiteiten weer, en MAXCALL het aantal
gedefinieerde call processen, inclusief Global Call Contro!. Een acceptabel cijfer voor
MAXCALL is bijvoorbeeld 3, waarmee het bovenomschreven conflict. met betrekking
tot het gelijktijdig optreden van een uitgaande en binnenkomende call, opgelost kan
worden.
Net als alle andere processen moeten ook de call processen geïnitialiseerd worden.
Dit moet voor iedere laag 3 entiteit afzonderlijk gebeuren, waarvan, voor het Global
Call Control proces. alleen de initialisatie van de toestand relevant is:

Ca U [iJ [0] . Sta te
Cal I [i] [j] . caUref
CaU [i] [jJ .State

/* Global Call Control */
0;
/* caU proces unused
UOO_NULL_STATE;

*/

Hierbij moeten de indices i en j alle laag 3 entiteiten respectievelijk alle gedefinieerde
calls doorlopen (MAXCEI respectievelijk MAXCALL). Het Global Call Control proces
bestaat als enigste in zijn soort voor één Data Link verbinding, en wordt automatisch
geselecteerd als een binnenkomend bericht de Global call reference specificeert. Om
misverstanden te voorkomen wordt dit proces als eerste in het array 'Call[i)[jl' geplaatst
(index j = 0). Alle andere call processen worden opeenvolgend in het array geplaatst.
beginnend met index j = 1. Deze indices zijn onafhankelijk van eventuele call
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reference waarden, welke in een afzonderlijke tabel geadministreerd worden (zie
module 'LAYER3_MANAG EM ENT'.
Een voorbeeld van de definitie van een caU toestand is:
state UOO - NULL_STATE []

=

{

I
I
I
I
I
I
{

I
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

I
{
{

I
{
{
{

resume request
restart request
setup request
timeout T309
ALERTING
CALL PROCEEDING
CONNECT
CONNECT ACKNOWLEDGE
DISCONNECT
INFORMATION
NOTIFY
PROGRESS
RELEASE
RELEASE COMPLETE
RESUME ACKNOWLEDGE
RESUME REJECT
SETUP
SETUP ACKNOWLEDGE
STATUS
STATUS ENQUIRY
SUSPEND ACKNOWLEDGE
SW;PEND-REJECT
DL ESTABLISH CONFIRM
DL-RELEASE - INDICATION
DEF

I;

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

resureq_UOO
restreq
setupreq UOO
timeout309
uemess UOO
uemess -UOO
uemess - UOO
uemess UOO
uemess-UOO
uemess-UOO
uemess UOO
uemess UOO
uerel VOO
uerelcompl UOO
uemess - UOO
uemess UOO
setup_VOO
uemess UOO
stat UOO
statenq
uemess UOO
uemess UOO
dlestcon
dlrelind UOO
uemess UOO

I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,
},
},

I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,
I,
} ,
I,
},

I,
},

I

De call control procedures die achter de berichten staan worden op dezelfde wijze
geactiveerd als bij de dispatcher-processen, alleen nu niet door de dispatcher maar
door de procedures in module 'LAYER3_INTERPRETER'.
Om de call control procedures en aanverwante functies op de hoogte te stellen van
de op dat moment actieve call, wordt er naast de globale variabele 'ProcAct' (actieve
dispatcher proces), een globale variabele 'CaIIAct' toegevoegd. Het actieve call
proces wordt dan aangeduid met 'Call[ProcAct)[CaIlAct)'.

Met behulp van bovenstaande definities kunnen de de functies in de verschillende
modules beschreven worden.

Module 'LAYER3_INTERPRETER':

Deze module bevat alle functies om berichten, die via de dispatcher binnenkomen, af
te handelen. De binnenkomende berichten zijn te onderscheiden in vijf soorten, zoals
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ook door figuur 4.4 wordt aangegeven.. Voor ieder berichttype wordt een andere
functie geactiveerd:
CallCtrltoLayer3Q:
Deze functie stuurt berichten bestemd voor een specifieke call of Global Call
Control door naar het betreffende proces. Hierbij moet de eventuele caU
identificatie meegegeven zijn in de vorm van parameters in het dispatcherbericht. Wanneer Call Control een call wenst te initiëren dan stuurt deze een
'setup_request' bericht, waarbij geen call wordt gespecificeerd. De functie
'CallCtrltoLayer30' zal dan een nog niet gebruikt call proces selecteren en het
'setup_request' bericht vervolgens aan dat proces doorgeven.

Receive_L3msgQ:
Dit is de belangrijkste functie omdat de laag 3 call control berichten alleen met
behulp van (acknowledged) DL_DATA-primitieven over een point-to-point Data
Link verbinding uitgewisseld mogen worden.
Wanneer een Data Link Layer entiteit een volledig I-frame heeft ontvangen, dan
geeft deze de inhoud van het informatieveld met behulp van een DL_DATA_INDICATION bericht door aan de corresponderende laag 3 entiteit. Het laag
3 call control bericht wordt dan aangeduid met de bufferreferentie in de globale
variabele 'Param_S'. Nadat de dispatcher de functie 'Receive_L3msgO' heeft
geactiveerd, worden de volgende controles op het call control bericht
uitgevoerd:
- Protocol discriminator == a.931 ?,

nee:

negeer het bericht

- CaU reference == dummy call ref. ?

ja:

negeer het bericht

- Call reference lengte > 1 ?

ja:

negeer het bericht
(alleen Basic Access)

- Berichttype octet aanwezig?

nee:

negeer het bericht

Als het call control bericht deze controles gepasseerd is, wordt het resterende
deel van het bericht afgezocht naar aanwezige informatie elementen. De
gevonden elementen worden opgeslagen in globale variabelen, zodat deze
beschikbaar zijn voor het nog te selecteren call proces en de daarbij behorende
call control procedures. Omdat de call control procedures moeten kunnen
controleren op de aanwezigheid en correctheid van verplichte informatie
elementen, worden deze informatie elementen in een aantal gereserveerde
structures geplaatst, voorzien van de naam van het betreffende element. De
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algemene definitie voor deze structures is als volgt:
struct infoelement x
{

byte
byte
byte
byte

present;
error;
length;
info [MAXLENGTH] ;

De constante MAXLENGTH is afhankelijk van het specifieke informatie element
(bv. 13 voor het Bearer Capability informatie element, of 23 voor de adres
informatie elementen), vandaar ook de indexaanduiding in 'infoelementx' ten
behoeve van verschillende naamgevingen voor de structures. De gedefinieerde
structures voor verplichte informatie elementen zijn:
struct infoelementl SENDCOMP;

/* Sending complete

*/

struct infoelement2 BEARCAP;

/* Bearer capability

*/

struct infoelement3 CAUSE,
CALLID,
CALLSTATE,
CHANID,
PROGIND;

/*
/*
/*
/*
/*

Cause
CaU identity
Call state
Channel identification
Progress indicator

*/
*/
*/
*/
*/

struct infoelement4 CLDPARNR,
CLDPARSA,
CLGPARNR,
CLGPARSA;

/*
/*
/*
/*

Called party number
Cal led party subaddress
calling party number
Calling party subaddress

*/
*/
*/
*/

Wanneer een informatie element in het binnenkomende call controI bericht
wordt aangetroffen dan wordt in het 'present' element van de bijbehorende
structure de waarde 'true' ingevuld. Worden tijdens het interpreteren van het
informatie element fouten aangetroffen (bv. CCITT afwijkende codering) dan
wordt het 'error' element van de desbetreffende structure met de waarde 'true'
gevuld. De inhoud van het informatie element wordt in het 'info[ ]' element van
de structure gekopiëerd en tenslotte wordt het element 'length' ingevuld, opdat
de call control procedures op de hoogte worden gesteld van de lengte van het
informatie element.
Wanneer het volledige laag 3 call control bericht geïnterpreteerd is, moet dit
doorgestuurd worden naar een call proces. Afhankelijk van de gespecificeerde
call reference waarde wordt er een call proces geselecteerd, waarbij de
volgende mogelijkheden kunnen optreden:
De Global caU reference wordt gespecificeerd, het bericht is bestemd
voor het Global Call Control proces, Call[ProcAct][O).
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De gespecificeerde call reference wordt herkend als behorende bij een
actieve of voortgaande call. Als het om een SETUP bericht gaat dan
moet dit bericht genegeerd worden, zo niet dan moet het betreffende
bericht aan het, met de call reference geassocieerde, call proces
doorgegeven worden.
De gespecificeerde call reference wordt niet herkend als behorende bij
een actieve of voortgaande cal\. Als het hierbij om een SETUP of
RESUME bericht gaat, waarvan de call reference flag de verkeerde
waarde (= 1) heeft, dan moet dit bericht genegeerd worden. In alle
andere gevallen moet er nieuw call proces geselecteerd worden.

Als op één van bovenstaande manieren een proces is geselecteerd, wordt met
behulp van de volgende constructie, de call control procedure, behorende bij
het berichttype en de huidige toestand van het geselecteerde caU proces,
geactiveerd (mits het bericht niet genegeerd is):
CallState = Call[ProcAct) [CallAct) ;
while ((Entry = (CallState- >nucleo))

! = EOT)

I
if

((Entry== (word)Msgtype)

I1

(Entry==DEF))

I
(* (CallState->transi)) ();
break;

}

CallState++;

Nadat de betreffende caU control procedure is beëindigd wordt het buffer waarin
het laag 3 bericht was opgeslagen vrijgegeven.

Receive_UnitDataQ:

Deze functie draagt zorg voor het ontvangen van unacknowledged laag 3
informatie. Deze vorm van informatieoverdracht is niet toegestaan voor de
overdracht van laag 3 caU control berichten, met uitzondering van een
broadcast SETUP bericht. Omdat (voorlopig) alleen wordt uitgegaan van pointto-point Data Link verbindingen, is deze functie verder niet geïmplementeerd.
Alle berichten die aan deze functie worden toegeleverd worden genegeerd, en
hun buffers worden vrijgegeven.

Layer2toLayer30:

Deze functie doet niets anders dan DL-primitieven, bestemd voor één laag 3
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entiteit, doorgeven aan alle caU processen. Een voorbeeld hiervan is het
DL_RELEASE_INDICATION bericht, wat gebruikt wordt om aan te geven dat
de point-to-point Data Link verbinding verbroken is. Hiervan moeten alle aan
deze Data Link verbinding gerelateerde calls op de hoogte worden gesteld.
TimeouttoLayer3Q:
Deze functie zorgt ervoor dat timeout indicaties, afkomstig van het timermanagement, doorgegeven worden aan de specifieke eall processen die de
betreffende timers geactiveerd hebben. Meer hierover bij de beschrijving van
de module 'TIMER_MANAGEMENT'.

Module 'LAYER3_MANAGEMENT':
Deze module draagt zorg voor de administratie van laag 3 resources, zoals eaU
references. CaU references identificeren een eall binnen één laag 3 entiteit, en
moeten daarom uniek gekozen worden. De eall reference waarden worden daartoe
geadministreerd in een array 'CaIlReference[MAXCEI][MAXCR]' van booleans. De
tweede index is de feitelijke eall reference waarde, met een maximum MAXCR-1 (127
voor het Basic Access interface). De boolean-waarde geeft aan of de eall reference
al in gebruik is. De module bestaat uit twee functies:
SelecCCRQ:
Deze functie wordt aangeroepen door de eall control procedures wanneer Cal!
Control een call geïnitieerd heeft door middel van een 'setup_request' of
De functie 'CaIlCtrltoLayer30' uit module
'resume_request' bericht.
LAYER3_INTERPRETER heeft reeds een beschikbaar call proces geselecDe functie
teerd, maar nog geen eall reference hieraan toegekend.
'SelecCCRO' kiest het eerste vrije element uit het array CallReference[ ][ ],
waarbij de waarde nul moet worden overgeslagen in verband met de Global call
reference. Vervolgens wordt dit element gemarkeerd als zijnde in gebruik, en
wordt de call reference waarde in het element 'eallref' van de structure
Call[ProcAct][CaIlAct] ingevuld. Op deze manier is ook het actieve eall proces
gemarkeerd.

Ook deze functie wordt aangeroepen door de eall control procedures, maar nu
wanneer een actieve of voortgaande eall wordt afgebroken. Eerst wordt de caU
reference vrijgegeven door het betreffende element in CallReference[ J[ ] met
de waarde nul te markeren, en vervolgens wordt ook het eall proces
vrijgegeven door het element 'eallref' van de structure Call[ProcActJ[CaIlAct]
eveneens met de waarde nul te markeren.
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Module 'OUTGOING_MESSAGES':
Deze module bevat functies voor het versturen van caU control berichten en berichten
rechtstreeks gericht aan CaU Control of Data Link Layer. Voor de laatst genoemde
berichten wordt de functie 'messageO' van het operating system gebruikt. Voor het
versturen van laag 3 call control berichten naar de Data Link Layer is de functie
'Send_L3msgO' gedefinieerd. De functie 'Send_UnitDataO' is bedoeld voor het
unacknowledged verzenden van laag 3 informatie via de Data Link Layer. Omdat dit
voor caU control berichten niet is toegestaan, is deze functie niet geïmplementeerd.

De functie 'Send_L3msg(Msgtype)' wordt door de caU control procedures
aangeroepen wanneer er een caU control bericht naar de laag 3 peer-entiteit
verzonden moet worden. Hierbij wordt het berichttype als parameter bij de
functieaanroep meegegeven. Uiteindelijk zal de laag 3 informatie met behulp
van een DL_DATA_REQUE8T bericht naar de Data Link Layer gezonden
moeten worden. Voordat dit gebeurt moet het laag 3 bericht in een buffer
samengesteld worden, waarbij de volgende stappen te onderscheiden zijn:
Alloceer een buffer voor het te construeren laag 3 bericht;
plaats de protocol discriminator in het buffer;
voeg het cal! reference informatie element toe;
voeg het berichttype octet toe;
voeg vervolgens alle 'aanwezige' informatie elementen toe door eerst het
'present' element van de gedefinieerde structures (zie functie
Receive_L3msgO ) te controleren.
Deze globale structures van
informatie elementen zijn, waar nodig, door de call control procedures
ingevuld.

Wanneer bovenstaande stappen zijn doorlopen kan het laag 3 caU control
bericht met behulp van de volgende functieaanroep naar de Data Link Layer
verzonden worden:

De parameter 'L3Buffref' is de bufferreferentie naar het buffer waarin het laag
3 bericht is samengesteld.

84

Implementatie van de protocollen

Module 'TIMER_MANAGEMENT':
Deze module bevat de timer-procedures, die bij het operating system reeds ter sprake
zijn gekomen. Deze zijn overigens wel gewijzigd omdat alle call processen dezelfde
timer-identificaties gebruiken voor het starten en stoppen van timers. Aan de structure
'tim' is het element 'subdest' toegevoegd:
struct tim
{

byte
word
word
word
byte

Used;
MainTimer;
nucleo;
dest;
subdest;

/* timervalue

*/

/* owner: call

*/

/* timeridentification */
/* owner: process
*/

I;

Bij het starten van een timer, middels 'runtimer(}', wordt in het element 'dest' het
actieve proces (bv. LAYER3_S1), en in het element 'subdest' de actieve call ingevuld,
respectievelijk 'ProcAct' en 'CaIIAct'. Bij de functies voor het stoppen en herstarten
van timers, 'stoptmr(}' en 'restarttimer(}', wordt nu ook gecontroleerd op het element
'subdest', wanneer het aanroepende proces een laag 3 entiteit is. Voorts is de functie
'timermsgO' gewijzigd, opdat, wanneer een timer afloopt, ook het juiste caU proces op
de hoogte wordt gesteld. Deze wijziging heeft met name betrekking op het bericht wat
in de dispatcher-queue wordt geplaatst. De parameters van dit bericht worden als
volgt gewijzigd, als het om een bericht gaat, bestemd voor een laag 3 entiteit:
Nucleo
Destination
Origin
Param 1
Param 2

timeout layer3;
LAYER3 _Si;
LAYER3 _Si;
subdest;
nucleo;

/* message identifier
*/
/* related layer 3 entity */
/* related call
/* timeridentification

*/
*/

Het bericht 'timeouClayer3' heeft tot gevolg dat het interpreter proces de functie
'TimeouttoLayer30' activeert, welke de parameters analyseert en het betreffende call
proces op de hoogte stelt met behulp van de oorspronkelijke timer-identificatie in
parameter 'Param_2' van het 'timeouClayer3' bericht.

Module 'CALL_CONTROL':
Deze module vormt het interface met de gebruiker of hogere protocollagen. Vanuit
deze module worden wensen en commando's aan de laag 3 caU control procedures
doorgegeven. De implementatie hiervan is in feite niets anders dan de gebruiker in
staat stellen bepaalde berichten, met behulp van de functie 'messageO', naar een laag
3 entiteit te laten sturen. De identificatie van een bepaald caU proces is voor rekening
van de gebruiker, want de call references zijn alleen van betekenis voor Jaag 3 call
control procedures.
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Tot slot van deze paragraaf wordt nog een voorbeeld gegeven hoe het initiëren en
ontvangen van een caU plaatsvindt met behulp van de beschreven modules.
INITIËREN VAN EEN CALL:
De initiatie van een caU begint bij CaU Control (gebruiker); deze zal een
'setup_request' bericht naar een laag 3 entiteit sturen:
message(setup_request,LAYER3_Sl,CALLCTRL,Infol,Info2,lnfo3,Info4,Info5);

De parameters Inf01 tjm Inf05 moeten de noodzakelijke gegevens bevatten om
een caU zinvol te kunnen initiëren (bv. Bearer eapability en adresgegevens).
Na ontvangst van dit bericht zal het laag 3 proces de functie 'CallCtritoLayer30'
activeren, die een nieuw caU proces selecteert. Dit caU proces bevindt zich in
de initiële toestand 'UOO_NULL_STATE', welke reeds als voorbeeld is gegeven.
Bij het 'setup_request' bericht hoort de procedure 'setupreq_UOO()':
void far setupreq UOO(void)

I

-

select_CR() ;

/* copy information from Infol . Info5 into
/*
predefined information elements

*/
*/

Send L3msg(SETUP);
runtlmer(timeout T303,ProcAct,T303);
NEWCALLSTATE = UD1_CALL_INITIATED;

In deze procedure wordt eerst een eaU reference geselecteerd met behulp van
de functie 'SelecCCR()'. Nadat de informatie elementen ingevuld zijn kan het
caU control bericht met 'Send_L3msgO' verzonden worden naar de Data Link
Layer, en dus ook naar de laag 3 peer-entiteit. Vervolgens wordt er een timer
gestart, welke de responsietijd bewaakt, en gaat de eaU over in de
'U01_CALL_INITIATED' toestand, waarmee de eaU succesvol geïnitieerd is.

ONTVANGEN VAN EEN CALL:
Het ontvangen van een caU begint bij de Data Link Layer, zodra deze een
volledig I-frame heeft ontvangen wat het SETUP bericht bevat. Dit laag 3 call
control bericht wordt met behulp van een DL_DATA_INDICATIDN bericht aan
het laag 3 proces doorgegeven:
message(DL_DATA_INDICATION,LAYER3_Sl,ProcAct,O,Q,Q,Q,L3Buffref);
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Vervolgens zal het laag 3 proces de functie 'Receive_L3msgO' activeren, welke
het binnenkomende bericht, aangeduid door 'L3Buffref', analyseert. Als het
bericht alle controles heeft doorstaan zal er een nieuw call proces geselecteerd
worden, wat weer in de initiële toestand 'UOO_NULL_STATE' verkeert. De
functie 'Receive_L3msgÛ' zal daarop de procedure 'setup_UOOO' activeren:
void far setup UOO(void)

-

{

if (BEARCAP->present && CHANID->present)
{

if (BEARCAP->error I I CHANID->error)
{

CAUSE->present = 1;
CAUSE->info[O] = 100; /* "invalid info. element contents" */
send_L3msg(RELEASE_COMPLETE) ;

I
else
{

/* check presence of Sending Complete information element */
/* and pass information to Call Control */
message(Setup indication,CALLCTRL,ProcAct,Info1, ... ,Inf05);
NEWCALLSTATE ~ U06_CALL_PRESENT;

I
else
{

CAUSE->present = 1;
CAUSE->info[O] = 96; /* "mandatory info. element missing" */
Send_L3msg(RELEASE_COMPLETE) ;

Wanneer aan de voorwaarden van de verplichte informatie elementen wordt
voldaan, kan de binnenkomende call verder worden afgehandeld volgens de
cal! control procedures, welke in paragraaf 3.2.6 beknopt beschreven zijn.
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5. Testen van de protocollen
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het functioneel testen van
de signaleringsprotocollen voor het D-kanaal. De laag 3 call control procedures zijn,
voor zover mogelijk, volledig aan de hand van de CCITT en CEPT Recommendations
([6] & [7]) geïmplementeerd. Enkele optionele functies zijn hierbij in eerste instantie
buiten beschouwing gelaten, zoals eall suspension, message segmentation, global call
control en Data Link recovery procedures.
Om nu de D-kanaal protocollen te kunnen observeren wordt er gebruik gemaakt van
een monitor-programma. waarmee tevens de actuele toestanden van processen en
calls gemanipuleerd kunnen worden.

5.1. Beschrijving van de Protocol Analyzer
De Protocol Analyzer is ontwikkeld om, op een gebruikersvriendelijke manier, de
actuele toestanden van processen en ealls te observeren en manipuleren. De
Protocol Analyzer maakt daartoe gebruik van overzichtelijke vensters, waarin de
toestanden en binnenkomende en uitgaande berichten van afzonderlijke entiteiten
worden afgebeeld, zie onderstaande figuur.

~lflm:_

ISDN PROTOCOL ANALYZER Dy

RJl(

Le_ns 1991

-':::::1;:::::::::;

r--------eall-Control--------,
State
: Always active
Message IN
Message OOT
etwork-Layer----S-entity-1------call-1
State
: NULL STATE
Message IN :
Message OOT :
atalink-Layer---s-entity-1-------------.
State
: TEl UNASSIGNED
Message IN :
Message OUT :
Dispatcher status: ntACTIVB
1"3 Manipulllte

1"4 Callentity

1'5 Terminal

FIGUUR 5.1: Layout van de Protocol Analyzer.
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Om de protocolprocessen beter te kunnen observeren bestaat de mogelijkheid om de
dispatcher op verschillende manieren te laten werken. Het omschakelen vindt plaats
door de F2 toets in te drukken, waarbij de dispatcher in één van de volgende
toestanden zal overgaan:
- INACTIVE :

De dispatcher is geblokkeerd en er worden geen berichten
uit de queues gehaald.

- SINGLESTEP :

De dispatcher voert één cyclus uit bij iedere aanslag van
de ENTER toets. Als er een bericht in de queue aanwezig
is dan wordt de betreffende procedure geactiveerd. Deze
optie is handig in combinatie met de manipulatiefunctie.
Wel dient opgemerkt te worden dat de geactiveerde timers
wel realtime doorlopen.

- ACTIVE :

De dispatcher is nu volledig geactiveerd en zal dus alle
berichten afhandelen die in de queues worden geplaatst.

De actuele dispatcher status wordt rechtsonder (zie figuur 5.1) afgebeeld, met
daarachter een indicator welke bij iedere dispatcher-cyclus van vorm veranderd, dit
om aan te geven dat de dispatcher ook daadwerkelijk actief is.
Door de functietoets F4 of F5 in te drukken wordt respectievelijk de callentiteit of de
logische terminalentiteit, die op dat moment in de vensters wordt afgebeeld,
verwisseld. Het verwisselen van een callentiteit heeft alleen betrekking op laag 3,
terwijl het verwisselen van een logische terminalentiteit zowel op laag 2 als laag 3
doorgevoerd wordt.
Een bepaald proces kan op twee manieren gemanipuleerd worden, nl. door de
toestand te veranderen of door in de actuele toestand de aankomst van een bericht
te simuleren. In beide gevallen wordt dit gedaan door eerst de F3 toets in te drukken
en vervolgens een venster (proces) te selecteren met behulp van de pijltjestoetsen en
de ENTER toets. Het geselecteerde venster wordt aangegeven door een dubbele
omlijning en een verhoogde intensiteit. Door nu te kiezen voor een toestandsverandering of berichtsimulatie, wordt rechts een optielijst afgebeeld met daarin de
mogelijke toestanden respectievelijk berichten (zie figuur 5.2). Ook hier kan weer een
selectie gemaakt worden door middel van de pijltjestoetsen en de ENTER toets, of de
ESC toets wanneer de betreffende verandering niet gewenst is.
De geselecteerde veranderingen vinden plaats bij het proces en de eaU die op dat
moment in de vensters worden afgebeeld. Als het om een toestandsverandering gaat,
dan wordt deze ook daadwerkelijk uitgevoerd zodra de ENTER toets wordt ingedrukt.
Hetzelfde geldt voor de simulatie van een binnenkomend bericht, alleen wordt nu de
betreffende procedure, behorende bij het bericht en de actuele procestoestand,
geactiveerd. Dit kan tot gevolg hebben dat, direct na het indrukken van de ENTER
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toets bij een berichtsimulatie, de actuele toestand van het betreffende proces
eveneens veranderd.
Het manipuleren van toestanden en het simuleren van berichten kan op ieder moment
plaatsvinden ongeacht de toestand van de dispatcher.
I

~\ili~m_

ISDN PROTOCOL ANALYZER by RJM Le_ns :1.991 _ _!:m:;;;::~

r----------------eall-Cont%ol
State
: Always act 1ve
Message IN
Message OUT
etwo%k-Layer----B-ent1ty-1.------'Call-1
State
: =NUL=L:...B~T::..:;A:=.TE~
Message IN : No _ssages
Message OUT :

_

atal1nk-LaYe%---s-ent1tY-1~

State
: TEl UNASSIGNED
Message IN :
Message OUT :

~

Opt10ns -----------,
NULL STATE
CALL INITIATED
OVERLAP BENDING
OUTGOING CALL PROCBEDING
CALL DBLlVERED
CALL PREBI!:NT
CALL RECBIVBD
CONNECT REQUEST
INCOMING CALL PROCEEDING
AC'l'IVE
DISCONNBCT REQUEST
DISCONNEC'l' INDICATION
SUSPEND REQUEST
RESUME REQUEST
RELEASE REQUEST
OVERLAP RECEIVING

D1spatche% status: lNACTlVE
P%ess Up/Down a%%ow keys and ENTER to select state, 0% EBC to cancel

FIGUUR 5.2: Manipuleren van de actuele toestand.

Om de bovengenoemde manipulaties te kunnen uitvoeren zijn enkele veranderingen
noodzakelijk in de oorspronkelijke implementatie van de dispatcher, zoals deze
beschreven is paragraaf 4.2.2. Deze veranderingen omvatten het volgende:
- toevoegen van de optie om de dispatcher status te kunnen veranderen;
- toevoegen van de optie om toestanden en berichten te kunnen manipuleren;
- updaten van procesvensters na het verwerken van een bericht uit queue.

5.2. ISDN Terminal Board versus MITEL ISDN Express Card
De wijze van presentatie van de Protocol Analyzer impliceert het gebruik van een
Personal Computer of terminal, welke (softwarematig) gekoppeld moet zijn aan de
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dispatcher. Ondanks het feit dat het 'ISDN terminal board' in deze koppeling kan
voorzien (zie paragraaf 4.1), wordt hiervan geen gebruik gemaakt voor het testen van
de protocollen met behulp van de Protocol Analyzer. Dit met name vanwege de extra
problemen die ontstaan bij het realiseren van een dergelijke koppeling.
Het alternatief in deze wordt geboden door de reeds in de inleiding genoemde MITEL
'ISDN Express' PC-insteekkaarten.
Van deze kaarten zijn twee exemplaren
beschikbaar en kunnen als 'known good' worden beschouwd. De kaarten vertonen
een vergelijkbare functionaliteit als het 'ISDN terminal board' wat betreft de hardware
implementatie van laag 1 en 2 protocolfuncties. Vanwege deze eigeF)schap zijn de
implementaties van de dispatcher, het LAPD protocol en het laag 3 protocol direct op
deze kaarten toepasbaar, met uitzondering van de low level drivers. Voor de
implementatie van de low level drivers, de werking en initialisatie van de MITEL 'ISDN
Express' kaarten wordt verwezen naar het afstudeerverslag van S. van de Kuilen [11].
De MITEL kaarten worden eenvoudigweg in een a-bits uitbreidingsslot van een PC
geplaatst. Nadat de kaarten geïnitialiseerd zijn kan een eventuele implementatie van
laag 2 en 3 protocollen gestart worden. De koppeling tussen de dispatcher en de
Protocol Analyzer is nu gemakkelijk te realiseren. De Protocol Analyzer is dan ook als
module toegevoegd aan de implementatie van het operating system, waarbij de
dispatcher de aangegeven veranderingen heeft ondergaan.

5.3. Testen met behulp van de Protocol Analyzer
Met behulp van de twee MITEL 'ISDN Express'-kaarten is het mogelijk een S-bus te
activeren (S-referentiepunt) tussen twee terminals (PC's). In een normale configuratie
bevinden zich aan de S-bus een NT (Network Termination) en één of meerdere
terminals (TE'S). Bij afwezigheid van een NT2 (bv. PABX) spelen de D-kanaal
signaleringsprotocollen tussen de terminal (TE) en de Exchange Termination (ET) (zie
figuur 2.5). Omdat een dergelijke netwerksituatie niet voor handen is, wordt de ET
door een terminal (TE) vervangen, waardoor een, overigens niet reële, end-to-end
situatie ontstaat zonder tussenliggend netwerk.
Door nu op beide PC's de Protocol Analyzer te activeren kunnen de protocollen op
laag 2 en 3 tussen twee eindgebruikers geobserveerd en gemanipuleerd worden.
Allereerst is het mogelijk om de realisatie van een point-to-point Data Link verbinding
tussen de twee terminals te testen. Dit kan door een DL_ESTABLlSH_REOUEST
bericht op laag 2 te simuleren. Wanneer de protocolafhandeling op beide terminals
correct verloopt dan moet de Protocol Analyzer na afloop in het Data Link venster de
toestand MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED aangeven.
Als de point-to-point Data Link verbinding succesvol is volbracht kan het laag 3
protocol getest worden. Hierbij doet zich een probleem voor, namelijk dat de 0.931
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protocolspecificatie niet volledig symmetrisch is voor TE en ET (zie figuur 3.6). Dit
levert problemen op wanneer beide PC's als terminals fungeren, zonder tussenliggend
netwerk met bijbehorende ETs. De CEPT Recommendation T/S 46-30 [7] biedt
hiervoor een oplossing in Annex D. Hierin wordt het standaard Q.931 protocol
uitgebreid uit symmetrie overwegingen. De bedoeling hiervan is om een symmetrisch
protocol te creëren voor ISPBX-to-ISPBX (NT2's) basic call control over permanente
huurlijnen. Deze extensie kan ook gebruikt worden voor het testen van de laag 3
protocollen in de gesimuleerde end-to-end situatie met twee terminals.
De correcte afhandeling van de D-kanaal signaleringsprotocollen zal geverifieerd
moeten worden aan de hand van de specificaties in de cCln en CEPT Recommendations [5], [6] en [7].
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6. Conclusies & aanbevelingen
Het laag 3 signaleringsprotocol is zo volledig mogelijk volgens de 0.931 specificatie
geïmplementeerd. Enkele speciale functies zijn hierbij in eerste instantie buiten
beschouwing gelaten, zoals global restart procedures en Data Link recovery
procedures. De implementatie is gebaseerd op het reeds bestaande 'messagepassing' operating system van Oudelaar [9]. Omdat dit operating system zowel voor
het 'ISDN Terminal Board' als voor de MITEL 'ISDN Express Card' is gebruikt bij de
implementatie van het LAPD protocol, is de laag 3 implementatie op beide systemen
toepasbaar.
Om het analyseren van de signaleringsprotocollen te vergemakkelijken is er een
geïntegreerde Protocol Analyzer ontwikkeld voor gebruik met de MITEL 'ISDN
Express'-kaarten. Hiermee is het mogelijk de verschillende protocolprocessen te
observeren en manipuleren. De Protocol Analyzer maakt daarbij gebruik van een
gebruikersvriendelijk 'windowed' interface. Tevens bestaat de mogelijkheid om stap
voor stap het verloop van de protocollen te bestuderen met behulp van een 'single
step' optie.
Het functioneel testen van de protocollen is beperkt gebleven tot het handmatig
simuleren van binnenkomende berichten en het bestuderen van de daaropvolgende
reacties met behulp van de Protocol Analyzer.

Enkele aandachtspunten welke nog niet tot uitvoering zijn gekomen:
Het realiseren van een 'echte' D-kanaal Data Link verbinding tussen de twee
terminals, zodat het laag 3 protocol volledig functioneel getest kan worden; dit
is nog niet mogelijk omdat de LAPD implementatie nog enkele fouten bevat,
zoals:
het foutief gebruik van de functie 'putqueueO' bij de ontvangst van
DL_DATA_REOUEST berichten; hierdoor worden laag 2 frames en laag
3 berichten door elkaar in de verzendqueues geplaatst; de laag 3
informatie zal eerst in een laag 2 frame samengesteld moeten worden,
bv. met behulp van de functie 'txO'.
de daadwerkelijke transmissie van laag 2 frames wordt niet geïnitieerd
door de LAPD procedures, bijvoorbeeld door middel van het activeren
van de functie 'transmiCdoneO'.
Enkele kleine fouten in de LAPD implementatie zijn wel gecorrigeerd en worden
vermeld bij de opsomming van de source-files in bijlage A.
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Het implementeren van hogere protocoUagen (CaU Control), bijvoorbeeld met
behulp van een interactief gebruikersinterface voor het activeren van laag 3 call
control procedures, zoals het verzenden van een 'setup_request' bericht naar
naar een laag 3 call proces; ook beslissingen en wensen van de gebruiker
omtrent een caU moeten via dit interface aan de cal! control procedures
doorgegeven worden.
Het daadwerkelijk activeren van een B-kanaal verbinding voor bijvoorbeeld
spraak, zodra het D-kanaal signaleringsprotocol zich in de daartoe geëigende
toestand bevindt; dit zal overigens gedaan moeten worden door CaU Control,
wanneer de laag 3 cal! control procedures daarvoor de juiste indicatie hebben
gegeven.
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Bijlagen
Bijlage A: Beschrijvingen van de

'c' source-files

Algemene files:
DECLAREl
EXTERN.I
L3DECLAR.1
L3EXTERN.1
WINDECLA.I
WINEXTER.I
TOTAAL.H
STATEH
L3PROTOT.H
WINDOWS.H
DEFINEC
L3GLOBAL.C

Declaraties van structures e.d.
Externe declaraties voor globaal gebruik
Declaraties voor laag 3 implementatie
Externe declaraties voor laag 3
Declaraties voor Protocol Analyzer
Externe declaraties voor Protocol Analyzer
Prototypes van alle functies, behalve laag 3
Definities van LAPD berichten en parameters
Prototypes van laag 3 functies
Prototypes van Protocol Analyzer functies
Definities van variabelen (zie EXTERN.I)
Definities van laag 3 variabelen (zie L3EXTERN.I)

Operating system & Protocol Analyzer:
MAIN.C
DISP.C
WINDISP.C
MSG.C
SYST.C
QUEUEC
TIMER.C
INITPROC.C
WINDOWS.C
NAMETBLS.C

Start programma
Originele dispatcher
Aangepaste dispatcher voor Protocol Analyzer
Functies voor het dispatcher-berichten
Functies voor buffers
Functies voor verzendqueues
Functies voor timermanagement
Initialisatiefuncties
Hulpfuncties voor Protocol Analyzer
Naamtabellen voor Protocol Analyzer

Interrupt handiers: (MITEL ISDN Express Card)
DSC.H
DSCMACRO.H
DSCSTRUC.H
SETINTER.C
HARDREG1 & 2.C
INT_DSC.C
DSCRAMIN.C

Bit definities
Macro definities
Structure definities voor register access
Initialiseren van de interruptvectoren
Register manipulatie routines
DSC interrupt service routine
Initialisatie van de DSC buffers
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LAPD protocol & management:
TABLLAPD.C
LAPD.C
TABL_MAN.C
MANAGEC
TX.C
XMTBUFF.C
LAYER2.C

Toestandstabellen voor LAPD
LAPD procedures
Toestandstabellen voor LAPD management
LAPD management procedures
Functies voor het samenstellen van laag 2 frames
Low level handier voor het verzenden van frames
Low level handier voor het ontvangen van frames

Laag 3 protocol:
L3_TE_ST.C
L3_TE_TR.C
L3_GC_ST.C
L3_GC_TR.C
L3_TABLE.C
L3_INIT.C
L3_INTER.C
L3_MANAG.C
L3_AUXIL.C
L3_STCOD.C

Toestandstabellen voor laag 3
Laag 3 call control procedures
Toestandstabellen voor Global call control
Call control procedures voor Global caU control
Interpreter tabel voor laag 3
Initialisatie functies voor laag 3
Interpreter functies voor laag 3
Laag 3 management functies (call reference selectie)
Laag 3 hulpfuncties (o.a. samenstellen van berichten)
Tabel voor het coderen van call states

Wijzingen in reeds bestaande files (Operating system & LAPD implementatie):

QUEUEC

functie 'putqueueO':
PutQue[Entry] [Que]

=

++PutQue[Entry] [Que] % MAXQUEUELENGTH;

'++' toegevoegd voor tweede PutQue[J[].

TIMER.C

de functies 'runtimerO', 'stoptmrO', 'restarttimerO' en 'timermsgO'
zijn veranderd ten behoeve van de laag 3 implementatie, zoals
beschreven in paragraaf 4.3.2 bij de behandeling van de module
'TIMER_MANAGEMENT'.

SETINTER.C

de 'originele' timer interruptvector wordt eerst ge-'saved' en bij
beëindiging van het programma weer hersteld met behulp van
een functie 'restorevectO' , dit om onnodige systeem-crashes in de
DOS-omgeving te voorkomen.
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LAYER2.C

functie 'transmiCdoneO':
L2 Buffref

getbuff()

i

L2 Buffref

getmess()

i

is vervangen door

De aanroep van de functie 'getbuffO' heeft hier geen effect, terwijl
de functie 'getmessO' als enigste de waarde 'NOTRMBUFF' kan
retourneren.

LAPD.C

De parameter 'Param_5' is toegevoegd op de plaatsen waar
binnengekomen 1- en UI-frames worden doorgezonden naar laag
3, bijvoorbeeld met behulp van:
message(DL_DATA_INDICATION,LAYER3,ProcAct,o,O,o,o,param_5)i

Op deze manier worden de bufferreferenties naar de laag 3
berichten ook daadwerkelijk doorgegeven.

Overige bevindingen met betrekking tot de implementatie van het LAPD protocol zijn
in de vorm van commentaar aan de source-Iistings toegevoegd. Deze kunnen bij de
evaluatie van LAPD gebruikt worden om eventuele fouten te lokaliseren.
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