Eindhoven University of Technology

MASTER
Implementatie van een Internet router in hardware

Simonetti, B.B.
Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

TECHNISCHE UNIVERSrrElT EINDHOVEN
FACULTEIT ELECTROTECHNIEK
VAKGROEP DfGlTALE INFORMATIESYSTEMEN (EB}

t(ij
Implementatie van
een Internet router
in hardware
8.B. Simonetti

Venlag van he! afsludeerwl.'f"k,
uilgevoerd van ItOvember 1992 11m juni 1993.
Hegeleider: ir. MJ.M. van Weert,
Onder "eranlwoording van: prof. ir. M.P.J. Slevens

00"_".[_, '.........

doTOCIWIIocho~E_n

""... _ _ d.",>oId ""'" do _

.... _ _ en _ _

....._
~

SAMENVATIING

Samenvatting

Ret Internet Protocol wordt gebruikt om computers over verschillende soorten netwerken
met elkaar te laten communiceren. Ais verschillende soorten netwerken met elkaar moeten
worden verbonden doet het probleem zich voor dat de netwerken gebruik maken van
verschillende toegangsprotocollen en gebruik maken van verschillende manieren om de
computers op het netwerk te adresseren.
Binnen het Internet Protocol is dit opgelost door het protocol boven de hardwareimplementatie van de netwerken te plaatsen, zodat elk netwerk door het protocol met
andere netwerken kan worden verbonden. Om de verschillende addresseringsmethoden van
de netwerken te omzeilen kent het Internet Protocol aan elke computer een uniek IP adres
toe. De data die door het Internet Protocol wordt verstuurd is voorzien van een IP header,
en wordt een datagram genoemd. In de IP headers staan de IP adressen van de zender en
de bestemming van het datagram. Dit datagram wordt over het netwerk verstuurd in
netwerk-specifieke frames.
De routers (ook weI gateways genoemd) zijn de computers binnen het Internet Protocol die
twee of meer netwerken met elkaar verbinden. De routers vormen de steunpilaren van het
Internet Protocol. Ze ontvangen frames van een netwerk en verwijderen de netwerkspecifieke header. In een tabel wordt opgezocht naar welke volgende bestemming het
datagram moet worden gestuurd. Die volgende bestemming kan de computer zijn waar het
datagram voor is bestemd, als die op hetzelfde netwerk is aangesloten als de router, of een
volgende router. De router kan het datagram ook over een of meerdere netwerken
broadcasten. Ais een datagram te groot is om het over een bepaald netwerk te versturen,
dan wordt het door de router gefragmenteerd.
Een router is over het algemeen een computer, die routeren als enige taak heeft. Maar voor
het verbinden van kleine netwerken worden ook computers toegepast waarop ook normale
programmatuur wordt gebruikt. Ret routeren van deze computers is dus een bijtaak. Omdat
de router in software is ge'implementeerd, merkt de gebruiker van de computer echter dat
zijn programma langzamer werkt als de router het tijdelijk erg druk heeft met routeren. Om
dit te voorkomen is besloten een router in hardware te implementeren.
Na een uitgebreid onderzoek naar het Internet Protocol zijn daaruit de taken onderkend die
specifiek met het routeren van de datagrammen te maken hebben. Aan de hand van deze
taken is een model opgesteld van een router, zoals die in hardware zou moeten worden
ge'implementeerd. Dit model blijkt niet zo eenvoudig te zijn als aanvankelijk werd
verwacht. De tabel die wordt gebruikt bij het routeren van de datagrammen wordt door de
router zelf regelmatig bijgewerkt. Daarvoor communiceert het met andere routers met
behulp van een bepaald protocol. Ais een datagram gefragmenteerd moet worden, worden
bepaalde gegevens uit de oorspronkelijke IP header niet naar de header van elk fragment
gekopieerd. Ais datagrammen niet naar hun bestemming kunnen worden gestuurd, stuurt de
router een foutrnelding naar de zender van het datagram. Ook hiervoor wordt weer een
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bepaald protocol gebruikt. Als het IP adres van een computer bekend is, maar het daarbij
behorende netwerk-specifieke adres niet, dan moet het datagram bewaard worden, totdat
het netwerk-specifieke adres is achterhaald. Al deze functies maken de router een complex
geheel.
Desalniettemin is het gelukt een uitvoerige beschrijving te geven van het hardware model
van de router. Aan de hand van deze beschrijving is een deel van de router in hardware
gerealiseerd, met behulp van het ontwerp-programma IDaSS. Door tijdgebrek is het niet
gelukt de hele router in hardware onder te brengen. Om dezelfde reden is het ontwerp, dat
tot nu toe is gerealiseerd, nog niet getest.
In dit verslag worden uitgebreid het Internet Protocol en het hardware model dat van de
router is gemaakt beschreven. In de router worden het Address Resolution Protocol en het
Routing Information Protocol gebruikt. Hieruit voIgt dat de router aIleen geschikt is voor
het verbinden van Ethemet-netwerken, die gebruik maken van het Routing Information
Protocol. Verder wordt het gedeelte van de router dat al in hardware is gerealiseerd
uitvoerig behandeld, en zal een goede basis vormen om de rest van de router in hardware
te implementeren.
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INLEIDING

Inleiding

Computernetwerken worden gebruikt om meerdere computers met elkaar te verbinden,
zodat het mogelijk wordt informatie tussen computers uit te wisselen. In de afgelopen
decennia zijn verschillende computernetwerken ontwikkeld, elk met hun eigen protocollen.
Door de explosieve opmars van de computer is het aantal netwerken en het aantal
computers per netwerk fors toegenomen. De fysieke eigenschappen van netwerken stellen
echter een beperking aan de grootte van het netwerk en het aantal aangesloten computers.
Om toch grotere afstanden te kunnen overbruggen ontstond de behoefte aan de mogelijkheid meerdere netwerken te koppelen.
Er zijn drie mogelijkheden om netwerken aan elkaar te koppelen [STA88]. De eerste
methode is een koppeling d.m.v. een repeater, een versterker die alle bits van het ene
netwerk versterkt en doorgeeft aan het andere netwerk. De repeater is goedkoop, maar
heeft als nadeel dat hij niet alleen de data, maar ook digitale ruis en verminkte frames
doorgeeft. Bovendien neemt de drukte op beide netwerken flink toe. Een repeater kan
maximaal twee netwerken van hetzelfde type verbinden.
De tweede methode is de bridge. Een bridge is intelligenter dan de repeater doordat het
alle frames op de netwerken bekijkt en alleen die frames naar het andere netwerk kopieert
die ook naar dat netwerk toe moeten. Hiervoor bevat de bridge een tabel, waarin staat op
welk netwerk een computer met een bepaald adres is aangesloten. Voor het versturen van
de frames maakt de bridge gebruik van de voor het netwerk geldende toegangsprotocollen
en kopieert geen ruis of misvormde frames. Hoewel meer dan twee netwerken door een
bridge gekoppeld kunnen worden stelt ook een bridge beperkingen aan het aantal netwerken dat gekoppeld kan worden. Omdat de bridge in zijn tabel de adressen van aIle
computers moet hebben staan, kan deze erg lang worden. Bovendien kan ook een bridge
alleen gelijksoortige netwerken koppelen.
Begin jaren tachtig is echter een protocol ontwikkeld waarmee weI meerdere netwerken
van verschillende typen met elkaar te koppelen zijn: het Internet Protocol. Dit protocol
verwijdert de header van een frame dat naar een ander netwerk moet worden gekopieerd en
voorziet het frame van een nieuwe header, volgens de specificaties van het bestemmingsnetwerk. Omdat verschillende netwerken verschillende lengtes voor hun adressering
gebruiken en omdat verschillende computers hetzelfde adres kunnen hebben als veel
netwerken aan elkaar worden gekoppeld, maakt het Internet Protocol geen gebruik meer
van deze zgn. 'hardware adressen'. Elk netwerk dat op het Internet wordt aangesloten
krijgt een uniek adres. Ook alle computers op het netwerk krijgen een eigen adres, waarin
het netwerk adres is verwerkt. Computers die via het Internet met elkaar communiceren
gebruiken aIleen nog maar dit zgn. 'Internet Protocol adres' of kortweg 'IP adres'.
De koppeling tussen de netwerken wordt gevormd door routers, ook weI gateways
genoemd. De routers bevatten, net als de bridge, een tabel, waarin echter alleen de
netwerkadressen staan. Aan elk netwerkadres is een route naar dat netwerk gekoppeld.
Zo 'n route kan via meerdere netwerken lopeno In dat geval wordt een pakket door de

3

1 INLEIDING

router naar een volgende router gestuurd, die het op zijn beurt via een ander netwerk weer
naar een volgende router stuurt. Omdat in de tabellen aileen adressen van netwerken staan,
en niet van aile hosts, zijn deze veel korter dan bij een bridge. Pas als het pakket aangekomen is bij het netwerk waar het moet zijn wordt het gehele IP adres bekeken om uit te
vinden naar welke computer op het netwerk het pakket verstuurd moet worden.
Routers zijn er in verschillende 'formaten'. Grote routers koppelen een groot aantal
netwerken. Deze router bestaat uit een zeer krachtige computer die zo'n 50.000 pakketten
per seconde kan routeren. Routeren is daarom ook de enige taak van deze computer.
Kleine routers worden gebruikt om een klein aantaI netwerken te koppelen, waarover
minder data wordt verstuurd. Deze router bestaat meestal uit een normaal workstation dat
op beide netten is aangesloten en pakketten tussen die netwerken routeert. Omdat in dit
geval het routeren een bijtaak is van een computer die ook wordt gebruikt om andere
programma's op te draaien wordt hier ook weI gesproken van een 'multi-homed host'.
In een multi-homed host is de router
niet veel pakketten routeren ervaart
programma's langzamer gaan werken
reden is besloten uit te zoeken of het
hardware te implementeren.

ge'implementeerd in software. Hoewel deze routers
de gebruiker van het workstation toch dat zijn
als de router het tijdelijk erg druk heeft. Om deze
mogelijk is de belangrijkste taken van de router in

Ik heb in eerste instantie uitgezocht hoe het Internet Protocol werkt en welke taken de
router daarin heeft. Vervolgens heb ik bestudeerd hoe de router in software is ge'implementeerd. Uit dat software model heb ik die taken van de router geextraheerd waar de router
de meeste tijd mee bezig is. Van die taken heb ik beschreven hoe ze in hardware kunnen
worden gei"mplementeerd. Een aantal van die taken heb ik met behulp van het ontwerpprogramma IDaSS tenslotte in hardware gerealiseerd.
De indeling van dit verslag is als voigt:
• In hoofdstuk 2 wordt het Internet Protocol in zijn algemeenheid beschreven. De nadruk
wordt echter aI gelegd op dat deel van het protocol dat in hardware zal worden
gei"mplementeerd.
• In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welk deel van het Internet Protocol in hardware kan
worden gei"mplementeerd, hoe dat deel in handelbare blokken wordt verdeeld en welke
taken elk blok heeft.
• In hoofdstuk 4 wordt van een aantal blokken beschreven hoe de taken van dat blok, met
behulp van het ontwerp-programma IDaSS, in hardware zijn ge'implementeerd.
• In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.
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2

Het Internet Protocol

2.1

Inleiding

Het Internet Protocol (IP) is, net als het OSI model, opgebouwd uit lagen [COM91a]. Dit
is weergegeven in figuur 2.1. Hoewel het OSI model 7 lagen telt, vonden de ontwerpers
van het IP model 4 lagen voldoende. De onderste laag in het OSI model, de hardware laag,
wordt niet als een laag in het IP model meegeteld, maar wordt gezien als de basis waar het
IP op is gebouwd. De presentatie- en sessielaag zijn niet in het IP model overgenomen,
omdat voor deze lagen te weinig toepassingen werden gevonden om er een aparte laag
voor de definieren. Het model uit figuur 2.1 geldt zowel voor een router als voor een host
(een op het netwerk aangesloten computer).
De applicatielaag biedt de mogelijkheid aan applicatieprogramma's om van het Internet
gebruik te maken. Het is de interface van de gebruiker naar het netwerk. Elk applicatieprogramma kiest zijn eigen methode van dataoverdracht, wat individuele berichten of een
continue stroom data kan zijn. De applicatielaag biedt de data aan aan de transportlaag.
De transportlaag verzorgt de feitelijke end-to-end communicatie tussen twee hosts. Het kan
een betrouwbare connectie-georienteerde dataoverdracht leveren m.b.v. het Transport
Control Protocol (TCP), of een onbetrouwbare connectieloze dataoverdracht m.b.v. het
User Data Protocol (UDP). De rest van het Internet Protocol is gebaseerd op een onbetrouwbare dataoverdracht! In beide gevallen wordt de datastroom van de applicatielaag in
stukken (pakketten) verdeeld die, voorzien van een transport header aan de internetlaag
worden aangeboden. In de transportlaag wordt ook de controlesom over de data berekend,
om te kunnen controleren of de data
correct is aangekomen bij de bestemming.
De internetlaag accepteert de pakketten
van de transportlaag, samen met het IPadres van de host waar het pakket naartoe
moet. De internetlaag handelt de communicatie tussen computers af. Hiertoe wordt
het pakket verpakt in een datagram, voorzien van een IP header waarin onder
andere het IP adres van de zender en
uiteraard het IP adres van de bestemming
zijn opgenomen. Vervolgens wordt in een
tabel, de routetabel, gekeken waar het
pakket naartoe moet worden gestuurd. Als
het datagram naar een host moet die op
hetzelfde netwerk is aangesloten als de
zender dan wordt het datagram samen met
het IP adres van die host aan de netwerk
interfacelaag aangeboden. Ais het data-

Data

IT..8J

Data

I!e.8.ITEI

Data

~,------,--D_at:.:.a_---J[@
TH
IPH
NH
NT

= Transport Header

= Internet Header
= Netwerk Header
= Netwerk Trailer

Figuur 2.1: De 4 Internet Protocol lagen
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gram naar een host moet die op een ander netwerk is aangesloten, dan wordt in de routetabel het adres opgezocht van de router die het pakket naar dat netwerk toe kan sturen. Het
datagram wordt dan samen met het IP adres van die router aan de netwerk interfacelaag
aangeboden. Dat adres van de router komt niet voor in de IP header van het datagram!
De netwerk interfacelaag ontvangt van de internetlaag het datagram en een IP adres waar
het datagram naartoe moet. De netwerk interface verpakt het datagram in een frame,
voorzien van een netwerk-specifieke header en -trailer. In deze header moeten het
hardware adres van de bestemrning staan. Omdat tot nu toe met het IP adres is gewerkt,
moet de netwerk interface het hardware adres opzoeken dat bij dit IP adres hoort. Hiervoor
beschikt de netwerk interface over een adressentabel. De netwerk interface biedt het frame
tenslotte aan de hardwarelaag aan, die het frame over het netwerk verzendt.
Indien het frame naar een router is gestuurd gebeurt in de router het omgekeerde. Het
frame wordt ontvangen door de hardwarelaag die het doorstuurt naar de netwerk interface
Iaag. Daar worden de netwerk-specifieke header en -trailer verwijderd en wordt het
datagram dat overbIijft aangeboden aan de intemetlaag. In de intemetlaag wordt in de IP
header van het datagram gekeken wat de bestemming van het datagram is. Er zijn nu drie
mogelijkheden:
• De host waar het datagram voor bestemd is is gekoppeld aan een netwerk waaraan ook
de router is gekoppeld. Nu wordt het datagram samen met het IP adres van die host
aangeboden aan de netwerk interfacelaag van het netwerk waaraan die host gekoppeJd
is. Daar wordt het hardware adres van de host bij het IP adres gezocht en wordt het
datagram over het netwerk verstuurd.
• De host is niet gekoppeld aan een van de netwerken waaraan de router is gekoppeld. Nu
zoekt de router in zijn routetabel het IP adres van een volgende router en wordt het
dadagram samen met het IP adres van die volgende router aangeboden aan de netwerk
interfacelaag.
• De router kent geen route naar het netwerk of de router kan in zijn adressentabel niet
het hardware adres van de volgende bestemming vinden. Nu wordt het datagram
weggegooid (onbetrouwbare dataoverdracht!). WeI wordt een foutmelding teruggestuurd
naar de zender van het datagram, dat het netwerk resp. de host onbereikbaar is.
Uit het voorgaande blijkt dat zowel de routers als de normaJe hosts routetabellen bezitten.
Er is echter een groot verschil tussen beide aangaande deze tabellen. De routers doen aan
aktieve routepropagatie, wat wil zeggen dat de routers van tijd tot tijd de hun bekende
routes mededelen aan andere routers. De routers leren zo van elkaar nieuwe routes en
horen van elkaar wanneer een route niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat een
netwerk of router uitgevallen is). De hosts leren ook routes van de routers, maar versturen
nooit routei'nformatie. Ook wordt de routetabel in de host zo kort mogelijk gehouden.
Indien een host een datagram wil versturen naar een netwerk dat niet in zijn routetabel
staat, dan stuurt de host het datagram naar de dichtstbijzijnde router. Deze wordt verondersteld weI een route naar het netwerk te kennen.
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2.2

IP adressen en subnetting

Uit het voorgaande blijkt dat het IF werkt met eigen IP adressen. AIleen in de netwerk
interfacelaag wordt gewerkt met de hardware adressen. Elke host heeft zijn unieke IF
adres. Zo'n IP adres is 32 bits lang en bestaat uit twee delen. Ret eerste deel geeft het
netwerk aan waarop de host aangesloten is. Dit deel is dus voor aIle hosts op een netwerk
gelijk. Ret tweede deel is een identificatie van de host. Voor deze indeling van de IF
adressen is gekozen omdat nu eenvoudig aan het adres van de host te zien is op welk
netwerk die zich bevindt. Dit heeft aIs voordeel dat bij het routeren van datagrammen de
router aIleen naar dat netwerkdeel hoeft te kijken. In de routetabellen hoeven dus aIleen
maar netwerkadressen te staan. Uit deze opzet voIgt weI dat een router of een multi-homed
host die op n netwerken is aangesloten zelf ook n adressen heeft, een voor elk netwerk.
Omdat er grote netwerken zijn met veel
hosts en veel kleine netwerken met weinig hosts zijn er verschillende klassen IP
adressen gedefinieerd. Dit is weergegeven
in figuur 2.2. Grote netwerken hebben een
klasse A adres, kleine netwerken een
klasse Cadres. Daamaast zijn er multicast
adressen (klasse D) gedefinieerd. Met
zo'n adres is het mogelijk een bepaaIde
groep hosts te bereiken. Klasse E adressen worden nog niet gebruikt.

31

23

15
H,-"o"",s~t~

o

7

Klasse A

....
ld-'-'N"'-!et"'w-"'er-"-kLI

Klasse 8

1110

Klasse C

111110

Klasse 0

1111111d

Klasse E

111111111 Gereserveerd voor de toekomst

Netwerk

------'
Host

Netwerk

Host

Multicast adres

Figuur 2.2: De IP adresklassen

Verder gelden de volgende regels:
• Nul betekent 'dit'. Als het netwerk- of hostgedeelte van het IP adres uit nullen bestaat
wordt daar dit netwerk of deze host mee bedoeld. Een adres waarvan aIleen het
hostgedeelte uit nullen bestaat geeft in feite het netwerkadres weer. Een netwerk adres
waarvan aIleen het netwerkgedeelte uit nullen bestaat betekent 'de host op dit netwerk'.
Een adres dat uit allemaal nullen bestaat betekent 'deze host'. Deze laatste twee vonnen
mogen aIleen bij het opstarten van een host worden gebruikt en zijn nooit een geldig
bestemmingsadres.
• Een betekent 'broadcast' I). Als het netwerk- of hostgedeelte van het IP adres uit enen
bestaat wordt daar een broadcast adres mee bedoeld. Een adres waarvan aIleen het
hostgedeelte uit enen bestaat is een zgn. 'directed broadcast' adres. Ret datagram is dan
bestemd voor aIle hosts op het netwerk dat in het netwerkgedeelte wordt genoemd. Een
adres dat uit aIlemaaI enen bestaat is een 'limited broadcast' adres. Ret datagram is nu
aIleen bestemd voor de hosts op het netwerk waarover het datagram verzonden is .
Naast de drie adresklassen A, B en C wordt subnetting toegepast om te voorkomen dat de
routetabellen in de routers te groot worden. Subnetting houdt in dat een groep netwerken
een netwerkadres krijgt toegewezen. Een voorbeeld is het TUE netwerk, aIle netwerken op

1) Helaas is in het beginstadium van IF ook allemaal nullen gebruik.1. om een broadcast aan tc duiden. Hoewel deze
fout recht gezet is, moeten alle IF implementaties dit adres weI herkennen.
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de TUE hebben een (klasse B) netwerkadres. De routers buiten de TUE zien dit
31
15
o
Netwerlc:
, Lolc:aal gedeelte
dus als een enkel netwerk en sturen aIle
Klasse 8
datagrammen die bestemd zijn voor een
Klasse B
Netwerlc:
Subnet
Host I
netwerk op de TUE naar de router die het
Enen
Nullen
tvlaslc:er
TUE netwerk met de buitenwereld verbindt. Ret TUE netwerk bestaat echter uit
een groot aantal kleine netwerken. Binnen
Figuur 2.3: IP subnetadres en masker
het TUE netwerk moeten al deze netwerken een eigen netwerkadres hebben. Dit
wordt gerealiseerd d.m.v. subnetting en is weergegeven in figuur 2.3. De adressen bestaan
uit een netwerk gedeelte en een lokaal gedeelte. Ret lokale gedeelte is weer opgesplitst in
twee delen: een deel dat het subnetwerk aangeeft en een deel dat het feitelijke adres van de
host aangeeft. De netwerkmanager mag zelf bepalen hoe groot hij het netwerkgedeelte
maakt. Omdat nu niet meer duidelijk is welk deel van het adres het netwerkgedeelte bevat
wordt gebruik gemaakt van een masker. In dit masker staan enen om aan te geven welk
gedeelte het netwerkadres is en nullen om het hostgedeelte aan te geven. De routers op de
TUE gebruiken dit masker om het netwerkadres uit het IP adres te extraheren. In de
routetabellen vinden we dan ook de netwerkadressen inclusief het subnetwerkadres en het
masker dat daarbij hoort.

2.3

Hardware adressen aan IP adressen koppelen (ARP)

In de netwerk interfacelaag wordt bij het IP adres dat door de internetlaag wordt doorgegeyen het hardware adres gezocht. AIleen met het hardware adres kan het frame over het
netwerk verzonden worden. Een aantal netwerktypen werken met kleine hardware adressen,
b.v. van 8 bits. In dat geval is het gemakkelijk om het hostgedeelte van het IP adres gelijk
te maken aan het hardware adres. Ret hardware adres is dan meteen uit het IP adres te
halen.
Indien, zoals b.v. bij het Ethernet, het hardware adres erg lang is, kan dit niet. Er is nu een
tabel nodig waarin aIle IP adressen staan van de hosts die op het netwerk zijn aangesloten
met daaraan gekoppeld het hardware adres. Als een datagram wordt verzonden kan in deze
tabel het hardware adres opgezocht worden. Maar wat gebeurt er nu als een host uitgeschakeld wordt, als een nieuwe host aan het net wordt toegevoegd of als een host een nieuw
hardware adres krijgt? Dan worden frames verstuurd naar adressen die niet meer bestaan,
of kan een host niet bereikt worden omdat zijn hardware adres niet in de tabellen van de
andere hosts staan. Om dit op te lossen wordt de inhoud van de tabel bijgehouden door het
Address Resolution Protocol (ARP).
Uitgangspunt hierbij is dat elk adres in de tabel maar een beperkte geldigheidsduur heeft.
Na een vaste periode wordt het adres uit de tabel verwijderd, ongeacht of het vaak wordt
gebruikt of niet. Als een datagram naar een host moet worden verstuurd waarvan het
hardware adres niet bekend (meer) is, wordt een ARP request verzonden.
Een ARP request is een pakket dat over het hele (sub)net gebroadcast wordt. In dit pakket
staat o.a. het IP adres waarbij het hardware adres wordt gezocht. Elke computer op het net
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bekijkt het ARP. request en die computer die zijn IP adres herkent stuurt het pakket terug
naar de zender als een ARP response. In dit response vult de computer zijn hardware adres
in. De zender van het ARP request vult het hardware adres uit het response in zijn tabel in
en stuurt het wachtende datagram naar zijn bestemming.
Het is mogelijk dat het ARP request verloren gaat, of dat de computer waar het request
voor bestemd is het te druk heeft om te antwoorden of niet ingeschakeld is. In dat geval
ontvangt de zender geen response. Dan wordt na enkele seconden opnieuw een request
verzonden. Als na 4 pogingen nog geen response is ontvangen wordt het datagram dat staat
te wachten vernietigd. Aan de zender van het datagram wordt medegedeeld dat de
betreffende host niet bereikbaar is.
In figuur 2.4 is de indeling van een ARP bericht weergegeven. Een ARP bericht is geen
datagram! Het bevat dus geen IP header, maar wordt verstuurd in een netwerk frame. In de
netwerk header wordt aangegeven dat het om een ARP bericht gaat.
In het ARP bericht staat de volgende infonnatie:
• Hardware type. Dit veld geeft aan voor welk type netwerk het hardware adres wordt
gezocht (l voor Ethernet adressen).
• Protocol type. Dit veld geeft aan voor welk protocol het hardware adres wordt gezocht
(0800 H voor IP adressen).
• Hlen en Plen bepalen de lengte van het hardware- en IP adres (48 bits voor Ethernet
adressen, 32 bits voor IP adressen).
• Operation geeft aan om wat voor bericht het gaat: 1 voor ARP request, 2 voor ARP
response, 3 voor RARP request (zie hierna) en 4 voor RARP response.
• Sender HA en Sender [P. Hier staan het hardware adres en het IP adres van de zender
van het bericht.
• Target HA en Target [P. In het Target [P veld staat het IP adres waarbij het hardware
adres wordt gezocht. In een ARP request is het Target HA veld leeg (wordt gezocht).

31

23

15

o

Hardware type
Protocol type
Plen
Operation
Hlen
I
Sender HA (bytes 0- 3)
Sender HA (bytes 4-5)
Sender IP (bytes 0-1)
Sender IP (bytes 2-3)

Target HA (bytes 0-1)

Target HA (bytes 2-5)
Target IP (bytes 0-3)

Figuur 2.4: Het ARP/RARP pakket
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Als een computer een ARP request ontvangt vult deze het Target HA veld in, verandert het
Operation veld in 2 (response) en verwisselt de Sender en Target adressen voordat het
response verstuurd wordt.
Een computer (host of router) kan dus twee soorten ARP berichten ontvangen, een
response of een request. In beide gevallen moet aItijd het adressenpaar van de zender van
het bericht in de adressentabel opgenomen worden (als het er nog niet in stond). In het
geval van een response wordt ook het Target-adressenpaar opgenomen (dat werd immers
gezocht). In het geval van een request moet bekeken worden of het request betrekking
heeft op de computer die het bericht ontvangt (het request is gebroadcast, dus aIle
computers op het net hebben het ontvangen). Wordt in het request het IP adres van de
betreffende computer vermeld, dan moet deze een response terugsturen.
Ret omgekeerde van ARP is RARP, het Reverse Address Resolution Protocol. Een
diskloze machine weet, als het opgestart wordt, zijn IP adres niet, maar kan weI zijn
hardware adres achterhalen van de interfacekaart. Deze machine broadcast nu een RARP
request, waarin het aileen zijn hardware adres vermeldt. Een host op het netwerk, die als
RARP-server is aangesteld, beantwoord dit request door in een RARP response aan de
machine zijn IP adres mede te delen.

2.4

IP: connectieloze dataoverdracht

Ret Internet kan gezien worden aIs een enkel virtueel netwerk dat aIle hosts met elkaar
verbindt. De internetlaag verbergt de onderliggende hardware voor de gebruiker. IP
verzorgt voor de bovenliggende lagen een connectieloze onbetrouwbare dataoverdracht. Dit
maakt IP eenvoudig. De lagen boven IP moeten zorgen voor een betrouwbare dataoverdracht. De transportlaag biedt stukken data (pakketten) aan de internetlaag. Deze pakketten
worden voorzien van een IP header en wordt nu een datagram genoemd. In figuur 2.5 is de
indeling van een datagram weergegeven.
De velden in de IP header hebben de volgende betekenis:
• Vers geeft de versie van IP aan dat het datagram heeft verstuurd (huidige versie is 4).
• Hlen geeft de headerlengte aan in units van 4 bytes, deze lengte is namelijk variabel.
• Servicetype geeft aan hoe het datagram behandeld moet worden, het bevat onder andere
de belangrijkheid van het datagram. De meeste hosts en routers negeren dit byte echter.
• Total length geeft de lengte van het datagram (inclusief de IP header) in bytes.
• Time to live geeft aan hoe lang het datagram nog 'te leven' heeft.
• Protocol geeft aan welk protocol de data in het datagram verstuurt (b.v. TCP, UDP).
• Als het Don't Fragment (DF) bit geset is mag het datagram niet gefragmenteerd
worden.
• Ret More Fragments (MF) bit geeft aan dat het datagram een fragment is van een
oorspronkelijk groter datagram. In elk fragment, behalve het laatste is dit bit geset.
• Als het datagram een fragment is, geeft het Fragment offset veld aan hoeveel bytes er
voor dit fragment stonden in het oorspronkelijke fragment. De Fragment offset wordt
opgegeven in units van 8 bytes.
• Identification is een identificatienummer (volgnummer) van het datagram.
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31
23
15
7
Total length
Vers IHlen Servicetype
Time to live
Protocol XJ~I~I Fragment offset
Identification
Checksum
So urce IP address
Destination IP address
IP opt ions (if any)
I Padding

o

TCP UDP or ICMP header
J

DATA

Figuur 2.5: Het IP datagram

Checksum bevat de controlesom van de IP header van het datagram.
Source IP address bevat het adres van de zender van het datagram.
Destination IP address bevat het adres van de bestemming van het datagram.
Ret IP options veld bevat eventuele opties die met de header meegezonden worden. De
lengte van dit veld is variabel. Omdat Hlen de lengte van de header beperkt tot
maximaal 15 * 4 = 60 bytes, en de voorgaande velden 20 bytes bezetten, is het IP
options veld dus maximaal 40 bytes lang.
• Ret Padding veld vult de lengte van het IP options veld aan, zodat de headerlengte een
veelvoud van 4 bytes is.

•
•
•
•

Na de IP header voIgt de header van het in het Protocol veld genoemde transportlaag
protocol. Dit kan TCP, UDP of ICMP (wordt later behandeld) zijn. Daarna voIgt de data
die door dat protocol wordt verstuurd.
De Checksum wordt berekend door de header als een serle 16-bit integers te zien (in de
netwerk byte volgorde, het meest significante byte eerst) en deze bij elkaar op te tellen.
Ret een-komplement van deze som is de controlesom. Bij het berekenen van deze
controlesom dient Checksum nul te zijn. Ais de uitkomst van de optelling precies nul is,
zijn twee komplementen mogelijk: allemaal nullen of allemaal enen. IP schrijft voor dat nu
voor de tweede mogelijkheid (allemaal enen) moet worden gekozen.
Ret Fragment offset en het MF bit geven aan of het datagram een fragment is van een
oorspronkelijk groter datagram. Fragmentatie (het in stukken delen van het datagram) is
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nodig als een datagram op weg naar zijn bestemming over een netwerk verstuurd moet
worden waarbij het gehele datagram niet in een frame past. Een Ethernet frame kan
bijvoorbeeld maximaal 1500 bytes data bevatten. Indien een datagram, dat afkomstig is van
een token ring netwerk en 4000 bytes data bevat, over een Ethernet wordt gerouteerd, dan
zal het in drie stukken worden verdeeld. Uitgaande van een headerlengte van 20 bytes
zullen de resulterende fragmenten 1480, 1480 en 1040 bytes data bevatten. In de eerste
twee fragmenten zal het MF bit geset zijn. In de laatste twee fragmenten heeft het
Fragment offset veld de waarden 1480 en 2960 respectievelijk.
Ais het DF bit is geset en het datagram zou toch gefragmenteerd moeten worden, dan
wordt het datagram weggegooid. Aan de zender van het datagram wordt in dat geval een
foutmelding gestuurd.
Ais een gefragmenteerd datagram weer verder reist over een netwerk dat weI weer grotere
frames kan versturen, dan worden de fragmenten niet meer aan elkaar geplakt. Dit houdt
weI in dat als bovengenoemde fragmenten ook nog over een netwerk zouden moeten
worden verstuurd met een maximale datalengte van 1300 bytes, de eerste twee fragmenten
opnieuw gesplitst worden. Het reassembleren van het gehele datagram vindt pas plaats bij
de eindbestemming van het datagram. Daar worden alle fragmenten met hetzelfde
Identification veld verzameld totdat daaruit het hele datagram te reconstrueren is. Ais na
een bepaalde periode niet alle fragmenten gearriveerd zijn, worden alle fragmenten
weggegooid.
Bij het fragmenteren wordt de header van het oorspronkelijke datagram gekopieerd en met
elk fragment meegezonden. Naast het Fragment offset veld en het MF bit worden ook het
Total length veld en de Checksum aangepast. Een uitzondering vonnt het IP options veld.
Bepaalde opties moeten namelijk naar de headers van alle fragmenten gekopieerd worden,
terwijl andere opties alleen in de header van het eerste fragment mogen voorkomen. Of een
optie naar alle headers gekopieerd moet worden is te zien aan een bepaald bit in de type
indicatie van de optie.
De opmaak van een optie is weergegeven in figuur 2.6. Het
eerste byte (Optioncode) geeft aan om welke optie het gaat.
Het meest significante bit (bit 7) hiervan is een als de optie
naar alle headers gekopieerd moet worden. Het tweede byte
(Option length) geeft de lengte van de optie aan in bytes,
inclusief het Optioncode en Optionlength byte. Het Optiondata veld bevat de data die bij de optie hoort. De lengte van
een optie hoeft geen veelvoud van 4 bytes te zijn. Indien er
meerdere opties in de header voorkomen, dan sluiten deze
op elkaar aan. Na de laatste optie voIgt een speciaal byte,
het End Of Options (EOOP) byte, die de waarde 0 heeft.
Daarna volgen eventueel een aantal No Option (NOP) bytes,
die de waarde 1 hebben en tezamen het Padding veld in de
IP header vonnen. Wat de opties verder inhouden ga ik niet
op in, daar deze in de router niet gebruikt worden.
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Ret laatste veld dat in de header veranderd wordt is het Time to live veld. Elke keer als het
datagram naar een volgend netwerk wordt gerouteerd wordt deze teller met 1 verlaagd. Ais
de teller de waarde 0 bereikt voordat het datagram op de plaats van bestemming is
gearriveerd dan wordt het datagram vemietigd. Dit om te voorkomen dat datagrammen die
onverhoopt in een 'routing loop' terecht komen eindeloos over een aantal netwerken
blijven rondzwerven. Ais een datagram wordt vemietigd omdat de time to live op is, dan
wordt naar de zender van het datagram een foutmelding gestuurd.

2.5

IP: het routeren van datagrammen

Ais de IP header aangepast en het datagram eventueel gefragmenteerd is moet het
datagram of de fragmenten naar hun bestemming worden gerouteerd. Er nu meerdere
mogelijkheden:
Ret datagram is bestemd voor de local host, dit is de router zelf. Ais het Destination
address gelijk is aan een van de adressen van de router, dan moet het datagram naar de
transportlaag van de router worden gestuurd. Datagrammen die bestemd zijn voor de local
hosthoeven nooit gefragmenteerd te worden, omdat deze datagrammen niet meer over een
volgende netwerk worden verstuurd.
Direct routing vindt plaats als de computer waarvoor het datagram bestemd is aan een van
de netwerken is gekoppeld die ook aan de router is gekoppeld. Dit is het geval als het
netwerkdeel (inclusief het subnetwerkdeel) van Destination address gelijk is aan het
netwerkdeel van een van de adressen van de router. Nu wordt het datagram samen met
Destination address doorgegeven aan de de netwerk interface die de router aan het
betreffende netwerk koppelt.
Indirect routing vindt plaats als de router niet gekoppeld is aan het netwerk waarheen het
datagram moet worden verzonden. Nu wordt in de routetabel gekeken of een route naar dit
netwerk bekend is. Ais dit het geval is, dan staat in de tabel ook het adres van de volgende
router waar het datagram naartoe moet worden gestuurd en een nummer dat aangeeft over
welk netwerk het datagram moet worden gerouteerd om deze router te bereiken. Ret
datagram wordt nu, samen met het adres van die volgende router, naar de netwerk interface
gestuurd die de router met het netwerk verbindt waaraan de volgende router is gekoppeld.
Ais het datagram over hetzelfde netwerk gerouteerd moet worden als waar het vandaan
kwam, dan had de zender van het datagram het ook meteen naar die router kunnen sturen.
Om dat duidelijk te maken aan de zender van het datagram wordt daar een 'redirect'
bericht naartoe gestuurd. Dit bericht bevat onder andere het adres van de router waar het
datagram naartoe had moeten worden gestuurd. Ret sturen van een redirect bericht heeft
alleen zin als het datagram direct afkomstig is van een host, m.a.w. als de router de eerste
router is die het datagram op weg naar zijn bestemming ontmoet. Ais het datagram door
een vorige router naar een verkeerde router is gestuurd kan geen redirect bericht naar die
router worden gestuurd omdat het adres van die router niet bekend is! In de IP header staat
immers alleen het adres van de oorspronkelijke zender van het datagram. Indien in de tabel
geen route naar het netwerk voorkomt, dan wordt het datagram naar een 'default router'
gestuurd. Dit is een volgende (vaak grotere) router, waarvan wordt gehoopt dat die weI een
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route naar het netwerk weet. Ais er ook geen route naar een default router bekend is, dan
wordt het datagram weggegooid en wordt naar de zender van het datagram een 'netwerk
onbereikbaar' foutrnelding gestuurd.
Het datagram bevat een broadcast adres als bestemming. Ais het hier om een 'directed
broadcast' gaat, dat bestemd is voor een netwerk dat niet rechtstreeks aan de router is
gekoppeld dan wordt het datagram normaal verdere gerouteerd. Gaat het om een directed
broadcast voor een van de aangesloten netwerken (local networks) dan moet het datagram
over dat net gebroadcast worden, behalve als het datagram afkomstig is van dat netwerk. In
dat laatste geval hebben de computers op het netwerk het broadcast datagram ook al
ontvangen. In ieder geval moet er een exemplaar naar de local host worden gestuurd (die is
immers ook een host op het netwerk), behalve natuurlijk als het broadcast datagram door
de local host is gegenereerd. Ais de router een aantal subnetten verbindt die allemaal deel
uitmaken van een groter netwerk (dus allemaal hetzelfde netwerkadres hebben) en de
router ontvangt een broadcast datagram voor het hele netwerk, dan moet het datagram over
al deze netwerken gebroadcast worden, behalve het netwerk waar het datagram vandaan
komt, en moet een exemplaar naar de local host worden gestuurd. De laatste mogelijkheid
is een 'limited broadcast' (het all 1's of all O's adres). Nu is het datagram al gebroadcast
over het netwerk waar het vandaan komt, en hoeft alleen nog maar naar de local host te
worden gestuurd.
Uit het voorgaande wordt al duidelijk welke gegevens in de routetabel opgenomen moeten
worden. Voor elke bekende route staan hierin de volgende gegevens:
• Uiteraard het netwerkadres, het adres van het netwerk waar het datagram naartoe
gestuurd kan worden. Naar dit adres wordt in de tabel gezocht om een route te vinden.
• Het masker van dat netwerk, om het gehele netwerkgedeelte uit het bestemmingsadres
van het datagram te kunnen extraheren als het een subnetwerk betreft
• Het next-hop address, het adres van de router waar het datagram naartoe moet worden
gestuurd in geval van indirect routing.
• De distance naar het netwerk, ook weI metric of hop-count genoemd. Dit geeft aan
hoeveel netwerken er nog moeten worden gepasseerd voordat het datagram bij zijn
bestemming aankomt. Het wordt gebruikt om de kortste route naar een netwerk te
kunnen bepalen. Ais de distance gelijk is aan nul dan is het netwerk direkt met de
router verbonden en moet direct routing worden toegepast.
• Het interfacenummer, het nummer van de netwerk interface dat de router met het
netwerk verbindt waarover het datagram verzonden moet worden om de bestemming of
de volgende router te kunnen bereiken.
• En tenslotte een time to live, omdat ook de routes in de tabel een eindige geldigheidsduur hebben, net zoals de adressen in de adressentabel.
In paragraaf 2.7 wordt nader ingegaan op de inhoud van deze velden.

2.6

IP: foutmeldingen en besturingsberichten (ICMP)

In de voorgaande paragrafen is al een paar maal vermeld dat IP foutmeldingen of andere
berichten kan versturen naar hosts of andere routers. Voorbeelden zijn de foutmeldingen
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'host unreachable', 'destination unreachable', 'time expired' en 'DF bit set, but fragmentation needed'. Een voorbeeld van een besturingsbericht is het 'redirect' bericht. Deze
berichten worden gegenereerd door een speciaal protocol binnen IP, het Internet Control
Message Protocol (lCMP). Dit protocol verstuurt zijn berichten in een IP datagram. Het
data gedeelte in het datagram bevat dan de ICMP informatie. Om aan te geven dat het
datagram een ICMP bericht bevat heeft het Protocol veld in de IP header de waarde 1. Een
ICMP bericht dat betrekking heeft op een datagram kan aIleen naar de zender van dat
datagram worden verstuurd, niet naar een router dat het datagram onderweg is gepasseerd.
Dit omdat in de IP header aIleen het adres van de zender van het datagram vermeld wordt.
Een ICMP bericht bestaat uit een ICMP header van 8 bytes, gevolgd door de ICMP data.
Het eerste byte in de header bevat een Type die het soort bericht aangeeft. Het tweede byte
bevat een Code die verder specificeert om wat voor bericht het gaat. De volgende twee
bytes van de header vormen de Checksum, de controlesom over het bericht. Deze wordt op
dezelfde manier berekend als bij de IP header, maar dekt het hele ICMP bericht inclusief
de header. Daarna volgen 4 bytes additionele informatie. De Data van het ICMP bericht is
afhankelijk van het soort bericht. De opmaak van de verschillende berichten zijn weergegeyen in figuur 2.7. Ik behandel aIleen de berichten die van belang zijn voor de router. De
overige berichten zijn in de literatuur [COM9Ia] terug te vinden.
Het destination unreachable bericht (figuur 2.7a) wordt verstuurd als de host of de route
naar het netwerk niet bekend of niet te bereiken is. Dit bericht heeft als Type de waarde 3.
Het Code veld geeft aan waarom de bestemming niet te bereiken is en kan de volgende
waarde hebben:

o
1
2
3
4

Network Unreachable
Host Unreachable
Protocol Unreachable
Port Unreachable
Fragmentation needed and DF bit set

De 4 bytes na de Checksum worden niet gebruikt en moeten nul zijn. Dit bericht bevat in
het Data veld de IP header en de eerste 64 databits van het datagram waar de melding
betrekking op heeft, zodat de zender van het datagram precies kan zien welk datagram de
melding heeft veroorzaakt.
Het Time exceeded bericht wordt verstuurd als de time to live van het datagram verbruikt
is en de bestemming nog niet is bereikt, of als een host tijdens het reassembleren van een
voor hem bestemd gefragmenteerd datagram niet binnen een bepaalde tijd aIle fragmenten
ontvangen heeft. Dit bericht heeft dezelfde opmaak als het destination unreachable bericht
(figuur 2.7a). Nu heeft Type de waarde 11 en heeft Code een van de volgende twee
waarden:

o Time to live count exceeded
1 Fragment reasembly time exceeded

15

2 HET INTERNET PROTOCOL

23

31
Type

I

o

1S

Checksum
Code
I
Unused (must be zero)

IP header + first 64 bits of datagram
a) destination unreachable I time exceeded

Type

I

I

Checksum
Code
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b) redirect
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Checksum
Sequence number

Address mask
c) maskrequest I maskreply

Figuur 2.7: De opmaak van de ICMP berichten

Een redirect bericht wordt verstuurd als een host een datagram naar een verkeerde router
heeft gestuurd. Omdat een host met een minimum aan routei"nformatie begint, worden deze
berichten gebruikt om de routeYnformatie in de hosts aan te vullen. Deze berichten,
waarvan de opmaak in figuur 2.7b is weergegeven, hebben als Type de waarde 5 en als
Code:

o Redirect datagrams for the net
1 Redirect datagrams for the host
2 Redirect datagrams for the type of service and net
3 Redirect datagrams for the type of service and host
De 4 bytes na de Checksum bevatten het adres van de router waar het datagram heen
gestuurd had moeten worden. De ICMP data bevat weer de IP header en de eerste 64 bits
van het datagram dat de melding veroorzaakte.
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Nog niet eerder vermeld, maar weI van belang is het maskreguest/reply bericht (figuur
2.7c). Ais een host het masker van het local network niet weet (b.v. bij het opstarten)
verstuurt hij een maskrequest naar een router of, als hij geen adres van een router weet
verstuurt hij een broadcast. De router moet het masker van het netwerk terugsturen in een
maskreply. Het maskrequest heeft als Type de waarde 17, het maskreply de waarde 18.
Beide berichten hebben als Code de waarde O. Na de Checksum volgen een Identifier en
een Sequence number, die de zender van een maskrequest in staat stellen het juiste reply
aan zijn request te koppelen. De ICMP Data bestaat in dit geval alleen uit het gevraagde
masker.

2.7 De routing protocollen (RIP)
Routers maken gebruik van een routetabel om routes naar netwerken te vinden. Niet alle
routers maken gebruik van dezelfde tabellen. Globaal zijn er twee soorten routers, de
exterior routers en de interior routers. De exterior routers zijn de krachtige routers die grote
netwerken met elkaar verbinden. De routetabel in deze routers is voor te stellen als een
kaart, waarop alle bekende netwerken staan, inclusief de fysische eigenschappen van de
netwerken. Aan de hand van deze 'kaart' kan de router de snelste weg naar een netwerk
bepalen, rekening houdend met b.v. de snelheid van een netwerk.
De routers binnen een netwerk, die de subnetwerken met elkaar verbinden, worden interior
routers genoemd. Deze routers hebben in hun tabel de afstand naar elk netwerk staan in
'hops'. Dit is het aantal routers dat een datagram passeert onderweg naar dat netwerk. De
interior routers zoeken de kortste weg (de minste hops) naar een netwerk.
De routers sturen elkaar regelmatig de informatie uit hun tabel toe, zodat ze elkaar op de
hoogte houden van veranderingen binnen het Internet. Voor het uitwisselen van deze
route'informatie bestaan verschillende protocollen. De exterior routers (of gateways) maken
gebruik van een Exterior Gateway Protocol (EGP). De interior routers maken gebruik van
een Interior Gateway Protocol (lGP). De router die een netwerk, bestaande uit subnetwerken, met andere netwerken verbindt maakt overigens gebruik van beide protocollen. Het
EGP om met andere exterior gateways de route'informatie uit te wisselen, het IGP om met
interior gateways binnen 'zijn' netwerk routei.'nformatie uit te wisselen.
De te ontwerpen router zal zich bedienen van een Interior Gateway Protosol, en weI van
het veel gebruikte Routing Information Protocol (RIP). Dit protocol schrijft voor hoe de
routers informatie uitwisselen, welke informatie de routers uitwisselen en hoe die informatie door de router ge'interpreteerd moet worden. De informatie wordt uitgewisseld in
datapakketten, de RIP pakketten. Deze pakketten worden verstuurd met behulp van het
User Data Protocol (UDP). UDP wordt in de volgende paragraaf behandeld. Voor nu is het
alleen nodig te weten dat UDP met poortnummers werkt. Elk proces dat data verstuurt of
ontvangt doet dit via een bepaalde poort. De RIP informatie wordt verstuurd via poort
nummer 520. Een host mag een verzoek om route'informatie vanaf een ander poortnummer
naar een router sturen, maar het verzoek moet altijd gericht zijn aan poortnummer 520 van
de router. De router zal vanaf poortnummer 520 de gevraagde informatie sturen naar het
poortnummer van de host waar het verzoek vandaan kwam. Routers gebruiken onderling
altijd poortnummer 520.
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Het RIP pakket, dat dus in een UDP pakket verstuurd wordt, ziet er uit als in figuur 2.8. In
de header van het RIP pakket dat uit 4 bytes bestaat vinden we de volgende velden:
• Het Command veld geeft het soort RIP pakket aan en kan 2 waarden hebben:
1 Een verzoek om gedeeltelijke of gehele routing informatie
2 Een antwoord dat de routing informatie uit de routetabel van de zender bevat.
• Het Version veld bevat het protocol versie nummer (momenteel 1).
• De laatste twee bytes moeten nul zijn.
Het datagedeelte van het RIP pakket bevat de volgende velden:
• Het Family of net veld bevat een code voor het soort adres dat voIgt. Voor IP adressen
is binnen RIP de code 2 gedefinieerd.
• Het IP address veld bevat een IP netwerkadres waarheen een route bekend is.
• Het Distance to net veld bevat de afstand naar dat netwerk.
Hierna volgen de code, adres en afstand naar een volgend netwerk. In de RIP header is
niet aangegeven hoeveel routes er in het RIP pakket opgenomen zijn. Dit aantal routes
moet berekend worden uit de lengte van het pakket zoals vermeld in de UDP header.
In het geval van een RIP request worden in het RIP pakket de netwerkadressen ingevuld
van de netwerken waarvan wordt gevraagd of de router er een route naartoe weet. De
router vult in het Distance to net veld de afstand naar dat netwerk in als hij een route naar
dat netwerk kent of hij vult een 'oneindige' afstand in (16) als hij geen route kent. Deze
afstand moet gezien worden als de afstand naar dat netwerk vanaf de router die het
response verstuurt. Een host kan om een komplete routing update vragen door een route in
te vullen, met in het Family of net veld de code 0 en in het Distance to net veld 16.

31
1S
7
23
Must be zero
Command I Version (1)
Family of net 1
Must be zero
IP address of net 1
Must be zero
Must be zero
Distance to net 1
Family of net 2

Must be zero

IP address of net 2
Must be zero
Must be zero
Distance to net 2
, , ,

Figuur 2.8: De opmaak van het RIP pakket
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In een RIP response worden alle velden in het datagedeelte van het RIP pakket ingevuld.
Ais een router zijn default route in de tabel opneemt moet hij dat aangeven door voor het
netwerkadres het adres 0.0.0.0 in te vullen.
Hosts kunnen dus een RIP request sturen naar een router, waama de router een RIP
response terugstuurt. Dit samenspel zal echter zelden voorkomen. De routers broadcasten
regelmatig een RIP response, waarin alle informatie uit hun routetabel wordt opgenomen.
Dit response, waar geen request aan vooraf is gegaan, wordt een gratis response of een RIP
update genoemd. Een RIP update wordt door elke router om de 30 seconden gebroadcast
over de netwerken waarop de router is aangesloten. De routers op die netwerken die de
update ontvangen hebben een afstand van 1 hop naar de router die de update verzond.
Ais een router een RIP update ontvangt van een router R, vergelijkt die een voor een de
routes uit de update met de routes die de router in zijn eigen routetabel heeft staan. Stel
dat de afstand naar een netwerk N dat in de update wordt genoemd gelijk is aan A Ais de
route naar N nog niet in de routetabel staat, wordt een nieuwe route gecreeerd met als
next-hop router R en afstand A+1. Ais de route weI in de routetabel staat, en R wordt als
de next-hop router gespecificeerd, dan wordt de afstand naar N veranderd in A+ 1. Het is
immers mogelijk dat R een kortere route weet naar N, of dat door het uitvallen van een
verbinding de afstand juist groter is geworden. Ais in de routetabel weI een route naar N
staat, maar R wordt niet als next-hop router genoemd en de genoemde afstand is groter dan
A+1, dan wordt de next-hop router veranderd in R en de afstand in A+ 1. Ais in dit geval
de afstand gelijk is aan A+1 dan mag de route niet veranderd worden, om te voorkomen
dat een route gaat oscilleren tussen twee of meer even lange paden.
Ook de routes in de routetabel hebben een beperkte levensduur. Een nieuwe route krijgt
een time to live van 180 seconden. Elke keer als de route in een update wordt bevestigd
wordt de time to live weer op 180 seconden gezet. Omdat elke 30 seconden een update
van een router wordt ontvangen wordt een route ongeldig verklaard als van de zes
opeenvolgende updates er geen een wordt ontvangen. Een router verzoekt nooit om
updates, het wacht passief op nieuwe updates
Deze time to live heeft echter ook nadelen, omdat er route loops door kunnen ontstaan.
Hoe dit kan wordt weergegeven in figuur 2.9. Drie routers, Rl, R2 en R3 kennen alle drie
een route naar netwerk 1, die via Rl loopt (figuur 2.9a). Ais op een gegeven moment de
verbinding tussen Rl en netwerk 1 komt te vervallen, verwijdert Rl na 180 sec de route
naar netwerk 1 uit zijn tabel. R2 is echter nog steeds niet op de hoogte van deze verandering en zal een RIP update versturen waarin het een route naar netwerk 1 propageert. R1
vult met deze informatie zijn routetabel aan en zal nu datagrammen die bestemd zijn voor
netwerk 1 naar R2 sturen! Er is een route loop ontstaan (figuur 2.9b).
Zodra echter Rl weer een update naar R2 stuurt, zal R2 de afstand naar netwerk 1 in zijn
tabel aanpassen omdat die groter is geworden (was R2 ~ Rl, is nu R2 ~ Rl ~ R2 ~ Rl). Na
een volgende update van R2 naar Rl zal de afstand weer groter worden, enz. Dit wordt
doorbroken door een maximale afstand te definieren. Deze 'oneindige' afstand wordt klein
gehouden (16), zodat loops snel worden opgelost. Ais de afstand namelijk de waarde 16
bereikt wordt dit gei."nterpreteerd als 'er bestaat geen route'.
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Netwerk

1

R1

R2

a) Elk van de drie routers kent sen route naar netwerk 1

Netwerk
1

b) De connectie met netwerk 1 is verbroken, maar R2
veroorzaakt een loop door een route naar
netwerk 1 te propageren

Figuur 2.9: Het ontstaan van routing loops

Om te voorkomen dat routing loops ontstaan worden bovendien twee technieken toegepast.
De loop in figuur 2.9b ontstaat omdat R2 routei"nformatie naar Rl stuurt die R2 op zijn
beurt van Rl heeft gekregen. Om dit te voorkomen wordt de split horizon techniek
toegepast: Als een router een RIP update verstuurt over een bepaald netwerk mag hij nooit
informatie meesturen over routes die via dat netwerk lopeno
Blijft echter het probleem dat R2 uit figuur 2.9 pas 180 sec na Rl op de hoogte is van het
uitvallen van de verbinding met netwerk 1 en R3 nog eens 180 sec later. Dit wordt
voorkomen door een tweede techniek, poison reverse: Als een route komt te vervallen
verwijdert de router deze niet meteen uit zijn routetabel, maar vermeldt nog 4 maal in zijn
updates de route, nu met een oneindige afstand om aan te geven dat een route naar het
netwerk nooit via die router kan lopeno Om dezelfde reden worden ook de routes, die niet
in een update voor een netwerk zouden worden vermeld, vanwege de poison reverse
techniek juist weI in de update opgenomen, maar nu ook met een oneindige afstand.
Om er tenslotte voor te zorgen dat de gewijzigde informatie snel bij alle routers bekend
wordt worden triggered updates toegepast Zodra een router iets in zijn routing tabel
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verandert, verstuurt hij een update, zonder te wachten tot het tijd is om een periodieke
update te versturen. Dit brengt echter weI weer een ander probleem met zich mee. A1s een
router een update broadcast over een netwerk en alle andere routers op het netwerk passen
hun tabel aan, dan zullen al deze routers tegelijkertijd een triggered update over het
netwerk gaan broadcasten. Indien deze tweede ronde ook weer veranderingen in de tabellen
veroorzaakt ontstaat een nieuwe golf van broadcasts. Om dit te voorkomen moeten de
routers een korte, random, tijd wachten voordat ze hun triggered update versturen.

2.8

De transportlaag protocoIlen (UDP en TCP)

Het User Data Protocol (UDP) voorziet in een onbetrouwbare, connectieloze, dataoverdracht over het netwerk. De data die naar UDP wordt gezonden door een applicatieprograrnma wordt, voorzien van een UDP header, meteen over het netwerk verzonden. Dit in
tegenstelling tot TCP, dat nauwkeurig bijhoudt welke data verzonden is en wacht op een
acknowledge voor alle verzonden data. UDP berichten kunnen dus verloren gaan, verdubbeld worden of vertraagd worden.
UDP maakt het mogelijk dat meerdere applicatieprograrnma's (processen) tegelijkertijd
data over het netwerk kunnen verzenden en ontvangen, door het toekennen van poortnummers aan elke applicatie. Door dit poortnummer in de UDP header op te nemen kan
binnenkomende data bij het juiste applicatieprogramma afgeleverd worden. Enkele
poortnummers zijn gereserveerd voor bepaalde processen (b.v. nummer 69 voor het Trivial
File Transfer Protocol, TFTP, nummer 520 voor het Routing Information Protocol, RIP).
Omdat de routernformatie van RIP in UDP datagrammen verzonden wordt, ga ik wat
dieper op UDP in. Het UDP datagram is weergegeven in figuur 2.10. De aDP source port
en aDP destination port velden in dit datagram bevatten de poortnummers aan de zijden
van de zender en de ontvanger. Het aDP message length veld bevat de lengte van het
UDP datagram, inclusief de UDP header. Het aDP checksum veld bevat de controlesom
over de data. De controlesom hoeft niet berekend te worden. Ais hier 0 wordt ingevuld
betekent dit dat de controlesom niet berekend is. Bedenk weI dat IP geen controlesom over
de data berekent, alleen over de IP header. De controlesom in de UDP header is de enige
mogelijkheid de juistheid van de data te controleren. Ais de controlesom weI wordt
berekend dan wordt deze berekend over de data en de header, maar niet over de header
zoals die in figuur 2.10 staat. Voor het berekenen van de controlesom wordt een pseudoheader gebruikt, die weergegeven is in figuur 2.11. Dit is een fictieve header, die alleen
wordt gebruikt om deze controlesom te berekenen. Hierin staan het Source IP address, het
Destination IP address, een Protocol nummer (17 voor UDP) en aDP length (de lengte
zoals die in de originele UDP header staat). De controlesom wordt op dezelfde manier
berekend als bij de IP header, dus het een-komplement van de som van alle 16-bit integers.
Hoewel UDP een transportlaag protocol is, is er toch veel interactie met IP. Zo is het b.v.
nodig om, voordat het UDP datagram naar IP wordt gestuurd, in de routetabel van IP op te
zoeken over welk netwerk het datagram verzonden gaat worden. Het adres van de interface
die de router met dit netwerk verbindt is immers nodig om de controlesom te kunnen
berekenen (dit is het Source IP address in de pseudo-header). Ais in een IP datagram UDP
data wordt verzonden heeft het Protocol type veld in de IP header de waarde 17.
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31

UDP source port
UDP message length

o

UDP destination port
UDP checksum

UDP data

Figuur 2.10: Het UDP datagram

Zero

Source IP address
Destination IP address
UDP length
I Protocol I

Figuur 2.11 : De UDP pseudo-header

Ret Transport Control Protocol (TCP) garandeert een betrouwbare dataoverdracht. Ret kan
tussen twee computers een full duplex verbinding opzetten, zodat deze op een efficiente
manier grote hoeveelheden data kunnen uitwisselen. TCP gebruikt het sliding window
principe en door het gebruik van flow control kan het communiceren over netwerken met
uiteenlopende snelheden. TCP maakt, net als UDP, gebruik van poortnummers. De
basiseenheid die door TCP verzonden wordt heet een segment. Deze segmenten kunnen
besturingsinformatie of data bevatten. De format van het segment maakt piggybacking
mogelijk. Deze segmenten worden voorzien van een TCP header verstuurd in een IP
datagram. Ret Protocol type veld in de IP header heeft in dat geval de waarde 6.

2.9

Conclusies aangaande het Internet Protocol

In dit hoofdstuk is een deel van het Internet Protocol uitgebreid beschreven, zoals de
processen uit de internet laag en het ARP proces uit de netwerk interfacelaag. Bekeken is
hoe de IP adressen gebruikt worden, hoe het IP de datagrammen aan de hand van deze
adressen routeert en hoe ARP bij de IP adressen de hardware adressen zoekt. Verder is
ingegaan op de error berichten die IP kan versturen en is beschreven hoe het RIP proces de
inhoud van de routetabel bijhoudt. TCP en UDP zijn summier beschreven, omdat vanaf het
begin al duidelijk was dat TCP en UDP niet bij het routeren van datagrammen betrokken
zijn. Alleen UDP blijkt door het RIP proces te worden gebruikt.
Met deze kennis van het Internet Protocol kunnen we een model opstellen van de router en
hier de belangrijkste taken m.b.t. het routeren van datagrammen in aan geven. Deze taken
dienen dan zo beschreven te worden dat ze in hardware gei'mplementeerd kunnen worden.
Dat wordt in het volgende hoofdstuk gedaan.
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3

Het hardware model van de router

3.1

Inleiding

In deel twee van het boek 'Intemetworking with TCP/IP' van Comer [COM91b] wordt
beschreven hoe het gehele Internet Protocol in software kan worden geYmplementeerd. Ik
heb deze software bestudeerd en die functies onderkend die specifiek met het routeren van
datagrammen te maken hebben.
Deze functies heb ik ondergebracht in een model. In dat model staat elke functie in een
blok. Een datagram dat gerouteerd moet worden doorloopt deze blokken en elk blok voert
zijn functie uit op het datagram. De functies in de blokken zijn zo gekozen dat elk blok
een op zich staand proces vormt. De blokken kunnen afzonderlijk in hardware worden
geYmplementeerd. De blokken geven alleen de header van het datagram aan elkaar door.
De data die bij die header hoort wordt in een apart geheugen opgeslagen. Aan de header
die door de blokken bewerkt wordt, wordt door elk blok informatie toegevoegd. Aan de
onderzijde van het model vinden we de hardware, de interfaces die de router met de
netwerken verbinden. Aan de bovenzijde staat de software. De functies van het IP die niet
in hardware worden gerealiseerd vinden we in deze software.
De functies die in het hardware model zijn verwerkt zijn de routeer- en fragmenteerfuncties, met de daarbij behorende routetabel, de ARP functies met de adressentabel en de RIP
functies. Omdat de RIP updates in UDP datagrammen worden verstuurd, komen er ook
nog een klein aantal UDP functies bij. Deze functies zullen echter ook in de software
worden geYmplementeerd, omdat het hele UDP, evenals TCP in software wordt geschreven.
Ook een aantal functies uit de internetlaag worden niet in hardware geYmplementeerd, zoals
het reassembleren van datagrammen. Dit wordt door elke host gedaan, een router reassembleert de te routeren datagrammen niet. Tenslotte wordt ook ICMP niet in hardware
geYmplementeerd. ICMP wordt door zowel IP als door TCP en UDP gebruikt. Omdat maar
een klein aantal van de ICMP berichten door de router worden gegenereerd, heb ik
besloten ICMP buiten de hardware te laten. Toch kunnen ook IP en ARP ICMP berichten
genereren, zoals later duidelijk zal worden.
In figuur 3.1 is het hardware model van de router weergegeven. Onderaan de figuur vinden
we de netwerk interfaces en bovenaan de software, waarin dus TCP, UDP en ICMP zijn
verwerkt. Dit ontwerp van de router kan twee netwerken met elkaar verbinden. De netwerk
interfaces van deze netwerken zetten de datagrammen die naar de router worden gestuurd
in Buffer net 1 en Buffer net 2. In een derde buffer worden de datagrammen geplaatst die
van de local host afk:omstig zijn. Het blok LocalJn ontvangt daarvoor een teken van de
software, leest het datagram in de hardware in en plaatst het in Buffer local h. De
datagrammen die van de local host afk:omstig zijn worden op dezelfde manier gerouteerd
als de datagrammen die van de netwerken afk:omstig zijn.
Het blok Separator leest een datagram uit de buffer en scheidt de data van de IP header.
De data wordt in een geheugen opgeslagen, het Data memory, de data wordt door de
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Figuur 3.1: Het hardware model van de router

router namelijk niet gewijzigd. De IP header wordt, samen met additionele informatie zoals
onder andere de plaats in het Data memory van de data die bij de header hoort, op de
wachtrij van het IP proces gezet. De ARP requests en responses worden door de Separator op een wachtrij voor het ARP proces gezet. Als de wachtrij naar het IP of ARP
proces vol is, of als het Data memory vol is, wordt het datagram weggegooid. Dit mag
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omdat IP een onbetrouwbare dataoverdracht levert, maar moet natuurlijk zoveel mogelijk
voorkomen worden. Als de header eenmaal op de wachtrij van het IP proces is gezet mag
het niet meer vemietigd worden, omdat dan de data in het Data memory zou blijven staan.
Het IP proces voert de routeer- en fragmenteerfuncties uit. Het leest een IP header uit de
wachtrij, zoekt de route voor het datagram op in de routetabel (RIP table), fragmenteert
het datagram indien nodig door de header te kopieren en genereert eventueel een ICMP
bericht. Daama worden de headers op de wachtrij naar het ARP proces gezet. De
additionele informatie bij de header is nu aangevuld met het adres van de router of host
waar het datagram naartoe moet worden gestuurd.
Het ARP proces leest de W headers en de additionele informatie van de wachtrij en zoekt
in de adressentabel (ARP table) het hardware adres van de bestemming van het datagram.
Indien het hardware adres niet in de tabel staat, genereert het een ARP request en zet de
header apart, zodat andere headers verwerkt kunnen worden. Van de tweede wachtrij naar
het ARP proces worden de ARP requests en responses gelezen. Als het een request betreft
wordt een response gegenereerd, als het een response betreft wordt de ARP table
aangevuld en worden de headers die op het response zaten te wachten verstuurd. De ARP
pakketten en de headers worden op de wachtrij voor de Composer gezet. Aan de additionele informatie is nu ook het hardware adres van de bestemming toegevoegd.
De Composer leest de W header of het ARP pakket van de wachtrij. In het laatste geval
wordt het pakket meteen in een van de buffers gezet. In het geval van een IP header wordt
de data die bij die header hoort opgezocht in het Data memory en wordt de data daaruit
verwijderd. Als het datagram gefragmenteerd moet worden, dan is de header door het IP
proces gekopieerd en moet bij elke header een deel van de data uit het Data memory
worden gevoegd. De data wordt pas verwijderd als de header van het laatste fragment de
Composer is gepasseerd. De datagrammen worden in een van de drie Buffers gezet.
De netwerk interfaces lezen elk hun eigen buffer uit als daar data in staat en versturen het
datagram over het netwerk. De buffer met de data voor de local host wordt door het blok
Local_out uitgelezen, die een interrupt naar de software genereert en het datagram naar de
software kopieert. Dit gebeurt echter niet als het datagram een ICMP Redirect of Maskreply bericht bevat, of een UDP pakket voor poortnummer 520 (een RIP pakket). Deze
worden namelijk naar het RIP proces gestuurd.
Het RIP proces werkt met de Redirect, Maskreply en RIP pakketten de RIP table bij en
genereert RW responses en RIP updates. Deze responses en updates worden in een UDP
datagram verpakt en door Local_in in de Buffer local h gezet, zodat het verstuurd wordt.
Een op zich staand proces is de ARP/RIP timer, die de time to live van de adressen en de
routes in de ARP table en de RIP table regelmatig verlaagt en ongeldig maakt als deze de
waarde nul bereikt.
In de router zijn geen RARP functies geYmplementeerd. De taak van RARP server kan
door elke host op het netwerk uitgevoerd worden, zodat het niet nodig is deze taken ook
nog in de hardware te implementeren.
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3.2

De IP headers en de ARP pakketten

In de router wordt alleen met de IP headers gewerkt. De data die daar bij hoort wordt bij
binnenkomst apart gezet en bij het versturen van het datagram weer bij de header gevoegd.
Door elk blok wordt aan de IP headers extra informatie toegevoegd. Voor deze additionele
informatie zijn extra velden aan de header toegevoegd. Deze velden worden door de
verschillende blokken ingevuld. Omdat de orginele IP header is opgedeeld in woorden van
32 bits (zie figuur 2.5) heb ik ook deze indeling aangehouden. Om dezelfde reden wordt de
header tussen de blokken doorgegeven over een 32 bit brede databus. In tabel 3.1 is
weergegeven welke informatie de IP header in het hardware model bevat.
De eerste 15 longs (woorden van 32 bits) bevatten de normale IP header, zoals behandeld
in paragraaf 2.4. Er is echter een verschil, het Servicetype of TOS veld bestaat niet meer
uit 8, maar uit 6 bits. De laatste 2 bits van dit veld worden niet gebruikt door IP. Deze 2
bits heb ik een andere betekenis gegeven en worden nu de error bits (ERRB) genoemd.
Deze error bits worden gebruikt om de router ICMP berichten te kunnen laten genereren.
De ICMP berichten worden aangemaakt door de software, dus het datagram waarvoor een
ICMP bericht moet worden gegenereerd moet naar de local host worden gestuurd. Daar
worden echter alleen datagrammen naartoe gestuurd en niet de additionele informatie,
zodat in de IP header moet worden aangegeven of een datagram normaal voor de local
host bedoeld is, of dat er een ICMP bericht van moet worden gemaakt. Dit wordt aangegeyen door de error bits.
Als het eerste error bit een is, moet er een redirect bericht worden gegenereerd. In een
redirect bericht moet het adres staan van de router waar het datagram naar toe had moeten
worden gestuurd. Dit adres is daarom ook in de IP header vermeld en weI na de normale
IP header. Dus na het DESTIN veld als er geen opties in de IP header zitten of na het
OPTIONS of PADDING veld als er opties in de IP header zitten. Door deze ingreep is de
headerlengte (HLEN) met een verhoogd en de totale datagramlengte (LENGTH) met 4.
Voordat het ICMP redirect bericht wordt gegenereerd moet het toegevoegde adres weer uit
de header worden gehaald en moeten de headerlengte en de totale datagramlengte weer
worden verkleind.
Als het tweede error bit een is, moet er een ander ICMP bericht worden gegenereerd. Welk
bericht wordt dan aangegeven door het VERS veld. Dit veld is normaliter gelijk aan 4,
maar geeft nu het nummer van de error aan. Het kan de volgende waarden hebben:
1
2
3
4

Host unreachable.
Network unreachable.
Time to live count exceeded.
Fragmentation needed and DF bit set.

Ook in dit geval moet de header weer terug gebracht worden in de oorspronkelijke
toestand, wat inhoudt dat het VERS veld weer gelijk aan 4 wordt gemaakt.
Voor het OPTIONS veld wordt in de IP header 40 bytes gereserveerd, de maximale
optielengte. Hoewel niet vaak datagrammen zullen worden gerouteerd die zoveel opties
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Tabel 3.1: De IP header plus additionele informatie

long

lengte

veld

omschrijving

0
0
0
0
0

VERS
HLEN
TOS
ERRB
LENGTH

IP protocol version
IP header length in longs
Type Of Service
Error Bits
Total datagram length in bytes

1
1
1
1
1

IDENT
NOP
DF
MF
OFFSET

Identification
Not used
Don't Fragment bit
More Fragments bit
Fragment offset in units of 8 bytes

2
2
2

TTL
PROTO
CKSUM

Time to live
Data protocol
IP header checksum

1 byte
1 byte
2 bytes

3

SOURCE

Source IP address

4 bytes

4

DESTIN

Destination IP address

4 bytes

OPTIONS

Options (even if there are no options)

15
15
15
15
15

SIFN
DIFN
DRD
NMBRBL
FRSTBL

Source interface number
Destination interface number
Don't Remove Data bit
Number of blocks in data memory
First block in data memory

4
4
1
7
2

16
16

OFFIND
NHHW

Offset in data memo in units of 8 bytes
Next hop hardware address (byte 0-1)

2 bytes
2 bytes

17

NHHW

Next hop hardware address (byte 2-5)

4 bytes

18

NHIP

Next hop IP address

4 bytes

5 tim 14

Totale lengte van de IP header + additionele informatie

4
4
6
2
2

bits
bits
bits
bits
bytes

2
1
1
1
13

bytes
bit
bit
bit
bits

40 bytes
bits
bits
bit
bits
bytes

76 bytes

bevatten, maakt deze standaard indeling van de header de implementatie van de router in
hardware aanzienlijk eenvoudiger. Na het OPTIONS veld komt de additionele infonnatie
(longs 15 tim 18). Deze velden zullen in de volgende paragrafen nader toegelicht worden.
De totale lengte van een IP header bedraagt dus 19 longs, oftewel 76 bytes.
In tabel 3.2 is weergegeven welke infonnatie een ARP pakket bevat dat op de wachtrij
voor het ARP proces wordt gezet. Deze infonnatie bestaat uit het nonnale ARP pakket
zoals beschreven in paragraaf 2.3, weer aangevuld met een aantal velden additionele
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Tabel 3.2: Het ARP pakket plus additionele informatie

long

lengte

veld

omschrijving

0
0

HWTYPE
PRTYPE

Hardware type
Protocol type

2 bytes
2 bytes

1
1
1

HLEN
PLEN
OPER

Hardware address length
Protocol address length
Operation

1 byte
1 byte
2 bytes

2

SENDHA

Sender hardware address (bytes 0-3)

4 bytes

3
3

SENDHA
SENDIP

Sender hardware address (bytes 4-5)
Sender IP address (bytes 0-1 )

2 bytes
2 bytes

4
4

SENDIP
TARGHA

Sender IP address (bytes 2-3)
Target hardware address (bytes 0-1)

2 bytes
2 bytes

5

TARGHA

Target hardware address (bytes 2-5)

4 bytes

6

TARGIP

Target IP address (bytes 0-3)

4 bytes

7
7
7

SIFN
DIFN
NHHW

Source interface number
Destination interface number
Next hop hardware address (byte 0-1)

1 byte
1 byte
2 bytes

8

NHHW

Next hop hardware address (byte 2-5)

4 bytes

Totale lengte van het ARP pakket + additionele informatie

36 bytes

infonnatie. Deze velden zullen in de volgende paragrafen nader toegelicht worden. De
totale lengte van een ARP pakket plus additionele infonnatie bedraagt 9 longs.

3.3

De buffers en wachtrijen

De Buffers waarin de binnenkomende datagrammen worden geplaatst, bestaan voomamelijk uit een geheugen waarin door de netwerkinterface het datagram wordt gezet. Ik heb
mij er niet mee bezig gehouden hoe de netwerk interface het datagram in dat geheugen zet.
In de Buffer wordt alleen het datagram geplaatst, dus niet de netwerk header. Als een
datagram in de ButTer staat wordt een signaal naar de Separator gegenereerd ten teken dat
die het datagram uit de ButTer kan lezen. Omdat in de netwerk header staat venneld of het
frame een IP datagram of een ARP pakket bevat en deze header niet in de ButTer staat,
wordt door middel van een tweede signaal aangegeven of de ButTer een datagram of een
ARP pakket bevat. Als de Separator gereed is om het datagram uit te lezen genereert het
een READY signaal, waama de Buffer het datagram naar de Separator stuurt. De Buffer
moet door middel van een error signaal gereset kunnen worden voordat het gehele
datagram uit de ButTer is gelezen, indien de Separator ontdekt dat het datagram niet
verwerkt kan worden.
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De grootte van het geheugen in de Buffer wordt bepaald door het netwerk waar de
datagrammen vandaan komen. Voor een Ethernet netwerk kan de grootte beperkt blijven
tot 1500 bytes, de maximale hoeveelheid data die in een Ethernet frame past. Een frame
dat afkomstig is van een token ring netwerk kan in theorie 65 Kb data bevatten. In de
praktijk is dit echter maximaal 8 Kb [TAN88]. De Buffer local h moet net zo veel data
kunnen bevatten, dus moet ook 8 Kb groot zijn.
De Buffers waarin de datagrammen worden geplaatst die verstuurd moeten worden zijn
eenvoudiger. De Buffer geeft met een signaal aan dat het geheugen in de Buffer leeg is.
De Composer controleert dit signaal en stuurt een datagram of ARP pakket naar de
Buffer. Vervolgens stuurt de Composer het next hop hardware address naar de Buffer en
geeft aan om wat voor soort (datagram of ARP pakket) het gaat. De Buffer genereert een
seintje naar de netwerk interface of naar Local_out om aan te geven dat een frame
verstuurd moet worden. De grootte van de geheugens in deze Buffers is gelijk aan de
grootte van de geheugens in de Buffers waarin binnenkomende datagrammen worden
geschreven.
De wachtrijen bestaan eveneens uit geheugens. Zodra aan de input zijde een signaal wordt
ontvangen dat een header op de wachtrij wordt gezet, leest de wachtrij de header in. Ais
aan de output zijde een header van de wachtrij moet worden gehaald, wordt daar een
signaal hoog gemaakt. De wachtrij stuurt nu de header die het langst in het geheugen staat
naar de output zijde.
In de wachtrij dient plaats te zijn voor 3 headers. Dit is voldoende omdat de headers in de
router weinig oponthoud ondervinden. Het geheugen in de wachtrij is dus 3 * 19 longs =
228 bytes groot (3 * 9 longs = 108 bytes voor de wachtrij met ARP pakketten). Een teller
in de wachtrij houdt bij hoeveel headers er in de wachtrij staan. Ais dit aantal gelijk is aan
3 dan wordt het signaal QUEUEFULL hoog gemaakt ten teken dat er geen headers meer
op de wachtrij kunnen worden gezet. Ais het aantal gelijk is aan 0 dan wordt het signaal
QUEUEEMPTY hoog gemaakt, ten teken dat er geen headers van de wachtrij kunnen
worden gehaald.

3.4

Het Data memory

In het Data memory wordt de data uit het datagram opgeslagen, terwijl de IP header door
de router wordt gerouteerd. De data wordt door de Separator in het Data memory
geschreven en er later door de Composer weer uit gelezen. Omdat de lengte van de data
voor elk datagram verschillend is en omdat de data niet in dezelfde volgorde uit het Data
memory wordt gelezen als het er in geschreven wordt, zullen na verloop van tijd gaten
vallen tussen de stukken data in het geheugen. Om deze gaten weer op te kunnen vullen
met nieuwe data en om gemakkelijk bij te kunnen houden waar de data die bij een
bepaalde header hoort in het geheugen is opgeslagen is het geheugen opgedeeld in
blokken. Deze blokken hebben een grootte van 512 bytes. In een apart geheugen wordt
bijgehouden welke blokken bezet zijn en welke niet.
Ais de Separator data naar het Data memory wil schrijven meldt het eerst de lengte van
de data (LENGTH) aan het Data memory_ Deze berekent hoeveel blokken de data zal
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bezetten en gaat na of ergens in het geheugen dat aantal opeenvolgende blokken vrij is.
Ais dat het geval is wordt het aantal blokken dat door de data bezet wordt en het nummer
van het eerste blok waarin de data staat meegedeeld aan de Separator. De Separator vult
deze waarde in het NMBRBL en FRSTBL veld in van de IP header en stuurt vervolgens de
data naar het Data memory. Ais er geen plaats is wordt een error signaal hoog gemaakt.
Ais de Composer data uit het Data memory willezen geeft het naast NMBRBL, FRSTBL
en de lengte van de te lezen data (LENGTH), ook de velden OFFIND en DRD uit de IP
header door aan het Data memory. Deze velden zijn door het IP proces ingevuld. Ais het
datagram door het IP proces niet gefragmenteerd is, zullen OFFIND en DRD gelijk zijn
aan nul. Nu worden LENGTH bytes data uit het geheugen gelezen, te beginnen bij blok
FRSTBL. Vervolgens worden in het aparte geheugen NMBRBL blokken vrijgegeven voor
nieuwe data, weer te beginnen bij blok FRSTBL. Ais het datagram echter gefragmenteerd
is, zal elk fragment een eigen header hebben gekregen en zal elk van die headers een deel
van de data, die afkomstig was van een datagram, uit het Data memory lezen. NMBRBL
en FRSTBL is voor al die fragmenten gelijk, maar OFFIND en LENGTH zullen verschillend zijn. Nu worden LENGTH bytes data uitgelezen, te beginnen bij OFFIND bytes na het
begin van het oorspronkelijke datagram. Omdat de blokken data pas vrij gegeven mogen
worden als het laatste fragment zijn data uit het geheugen heeft gelezen, zal in alle
fragmenten, behalve het laatste, het DRD (don't remove data) bit de waarde 1 hebben, ten
teken dat de data moet blijven staan. Pas als het laatste fragment zijn data uit het geheugen
heeft gelezen zullen alle NMBRBL blokken vrij gegeven worden. Ook als een datagram
naar twee interfaces wordt gestuurd, bijvoorbeeld in het geval van een broadcast, zal in de
eerste header het DRD bit 1 zijn.
Ret is moeilijk te bepalen hoe groot het geheugen moet zijn om, te voorkomen dat het vol
raakt, omdat het aantal datagrammen dat per seconde moet worden gerouteerd sterk
afhankelijk is van de netwerken die de router verbindt. Uitgaande van twee netwerken met
een capaciteit van 10 Mbit/s met een efficientie van maximaal 40% dan zal in het
ongunstigste geval (als alle datagrammen van het ene naar het andere netwerk moeten
worden gerouteerd) 80 Mbit/s moeten worden gerouteerd. Bij een gemiddelde datagramlengte van 1000 bytes komt dit neer op 1000 datagrammen per seconde. Omdat de meeste
headers in minder dan 1 milliseconde gerouteerd zullen worden, zal de meeste data binnen
die milliseconde weer uit het Data memory worden gelezen. Alleen als het hardware adres
van de bestemming niet in de adressentabel staat zal de data in de Data memory blijven
staan totdat een ARP response is ontvangen en het datagram verstuurd kan worden. Ret
hardware adres in de adressentabel is ongeveer 10 minuten geldig. Aangenomen dat
daarna, als een ARP request wordt verstuurd, gemiddeld 8 seconden op een ARP response
moet worden gewacht, is de kans dat het hardware adres van een bepaalde bestemming
aanwezig is in de adressentabel ongeveer 1 op 75. Van de 1000 datagrammen die per
seconde worden gerouteerd zullen dus elke seconde 13 datagrammen gemiddeld 8
seconden moeten wachten voordat ze verder gestuurd worden. Er zullen dus continu 104
datagrammen van gemiddeld 1 Kb staan te wachten. Ret kleinste veelvoud van 2 dat groter
is dan 104 is 128, zodat het Data memory 128 Kb geheugen moet bevatten. bij die 104
datagrammen horen overigens ook 104 headers, terwijl de wachtrijen maar 3 headers
kunnen bevatten. Deze headers worden echter opgeslagen door het ARP proces, zoals in
paragraaf 3.8 zal worden beschreven.
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De Separator

De Separator gaat een voor een de Buffers na en bekijkt of hier een datagram of een
ARP pakket in staat. Ais in de Buffer een datagram staat leest het de eerste 4 bytes van
het datagram uit de Buffer en extraheert hieruit HLEN en LENGTH. De Separator geeft
LENGTH door aan het Data memory, zodat deze vast kan zoeken naar een plaats in zijn
geheugen voor de data en leest vervolgens de rest van de header (HLEN - 1 longs) uit de
Buffer. De Separator controleert of het VERS veld gelijk is aan 4, of het destination adres
(DESTIN) een geldig adres is (klasse A, B of C) en of de controlesom (CKSUM) klopt. Ais
hierin een fout wordt ontdekt wordt een error signaal gegenereerd, dat er voor zorgt dat het
Data memory stopt met zoeken naar een plaats in zijn geheugen en dat de Buffer gereset
wordt. Ret datagram wordt dan dus weggegooid. Ais geen fout wordt ontdekt wacht de
Separator totdat het Data memory een plaats heeft gevonden. Ais in het Data memory
geen plaats is, wordt het datagram alsnog weggegooid. Dit gebeurt ook als er weI plaats is
in het Data memory, maar als de wachtrij naar het IP proces vol is. Ais er plaats is in het
Data memory en de wachtrij is niet vol, dan wordt het TTL veld met 1 verlaagd en de
ERRB en CKSUM velden gelijk aan 0 gemaakt. Vervolgens worden FRSTBL, NMBRBL en
SIFN (het nummer van de interface waar het datagram vandaan kwam) aan de header
toegevoegd. De overige velden in de additionele informatie van de header worden gelijk
aan 0 gemaakt. Tenslotte wordt de header op de wachtrij voor het IP proces gezet en
wordt de data uit de Buffer gelezen en naar het Data memory geschreven.
Ais de Buffer een ARP pakket bevat wordt deze meteen op de wachtrij voor het ARP
proces gezet, tenzij die wachtrij vol is. In dat geval wordt het ARP pakket weggegooid.
Ais additionele informatie wordt aan het ARP pakket SIFN toegevoegd. Ais de Separator
een datagram heeft verwerkt gaat het na of in de Buffer, volgend op de Buffer waar het
vorige datagram vandaan kwam een datagram bevat.

3.6

De RIP table

In de routetabel (RIP table) staat een geheugen waarin de routes naar de bekende
netwerken zijn opgeslagen. Verschillende processen lezen of veranderen de routes in deze
tabel. Ret IP proces leest routes uit de tabel, het RIP proces voegt regelmatig nieuwe
routes toe aan de tabel of leest routes uit om een update te versturen en de ARP/RIP
timer wijzigt van tijd tot tijd de time to live van de routes. Omdat maar een van deze
processen tegelijkertijd de routetabel mag uitlezen of bijwerken bevat de routetabel een
'mutual exclusion semaphore'. Ais een proces gebruik wil maken van de tabel moet het
eerst controleren of de semaphore gelijk is aan O. In dat geval maakt geen enkel proces
gebruik van de tabel. Door een signaal te genereren kan het proces zich nu de toegang tot
de tabel verschaffen. De semaphore geeft nu het nummer aan van het proces dat de
toegang tot de tabel heeft. Indien twee processen tegelijkertijd de semaphore willen setten,
heeft het IP proces voorrang boven het RIP proces, dat weer voorrang heeft boven de
ARP/RIP timer. Ais een proces klaar is met de tabel, moet het opnieuw een signaal
genereren, om de semaphore te resetten.
In de routetabel staan de routes naar de bekende netwerken. Voor elke route zijn een aantal
variabelen in de tabel aanwezig. Dit zijn:
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• Het netwerkadres van het netwerk waar een route van bekend is.
• Het masker van dit netwerk.
• Het adres van de volgende router waar het datagram naartoe moet worden gestuurd om
dit netwerk te bereiken (het next hop address).
• De afstand naar dit netwerk (metric of hop count).
• De time to live van de route.
• Het nummer van de interface waarover het datagram moet worden verstuurd.
Ais het IP proces de route naar een bepaalde bestemming wi! opvragen geeft het een
seintje aan de RIP table en geeft het adres van de bestemming door. De RIP tabel leest
dit adres in en set de semaphore. Het gaat eerst na of het bestemmingsadres een van de
adressen van de local host is. Ais dit het geval is meldt de RIP table het bestemmingsadres terug aan het IP proces, samen met het interfacenummer van de local host (0).
Ais het bestemmingsadres niet dat van de local host is wordt bekeken van welke adresklasse (A, B of C) het adres is en wordt het 'default masker' van het adres geconstrueerd. Het
default masker is het masker dat bij die adresklasse hoort, dus zonder te kijken naar
eventuele subnetdelen. Met behulp van het masker wordt het netwerkdeel uit het adres
geextraheerd en wordt gekeken of dit netwerkadres in de routetabel staat. Ais dat het geval
is wordt nagegaan of het juiste masker is gebruikt door het default masker te vergelijken
met het masker dat volgens de tabel bij het netwerk hoort. Zijn deze twee verschillend, dan
wordt opnieuw het netwerkdeel uit het adres geextraheerd, nu met behulp van het juiste
masker, en wordt opnieuw het netwerkadres in de routetabel opgezocht.
Ais de juiste route gevonden is, wordt de afstand naar het netwerk (metric) bekeken. Ais
deze gelijk is aan 0 dan is de bestemming een host op een van de netwerken waarmee de
router verbonden is. Aan het IP proces wordt nu het adres van deze host (het bestemmingsadres dat RIP table van het IP proces had ontvangen) doorgegeven, samen met het
nummer van de interface waarover het datagram moet worden verstuurd. Ais de afstand
groter is dan 0 dan moet het datagram naar een volgende router worden gestuurd. De RIP
table geeft nu het adres van deze router door aan het IP proces, weer samen met het
nummer van de interface waarover het datagram moet worden verstuurd.
Ais geen route naar het bestemmingsadres wordt gevonden wordt aan het IP proces het
adres van de default router doorgegeven. De route naar de default router heeft echter, net
als alle andere routes een eindige geldigheidsduur. Ais de route naar de default router
ongeldig is, wordt aan het IP proces het adres 0.0.0.0 doorgegeven, ten teken dat geen
route bekend is en een 'network unreachable' error moet worden gegenereerd.
Naast het opzoeken van de routes in de routetabel heeft RIP table nog een taak, namelijk
nagaan of het bestemmingsadres een broadcast address is. Dit is het geval als het hele IP
adres of het host gedeelte van het IP adres uit enen of nullen bestaat Ais dit het geval is,
dient gekozen te worden uit een van de volgende mogelijkheden:
• Het adres is een broadcast adres, maar is niet bestemd voor een van de netwerken
waarmee de router is verbonden.
In dit geval meldt de RIP table het adres van de volgende router aan het IP proces.
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• Het adres is een limited broadcast (het all 1's of all O's adres).
• Het adres is een directed broadcast dat bestemd is voor een subnet, maar het datagram
is afk:omstig van dat subnet
In deze gevallen moet het datagram aIleen naar de local host worden gestuurd. De RIP
table geeft dit aan door als interfacenummer 0 door te geven aan het IP proces.
• Het adres is een directed broadcast dat bestemd is voor een subnet, het datagram is
afk:omstig van de local host.
In dit geval moet het datagram alleen naar de interface worden gestuurd die de router met
het betreffende subnet verbindt
• Het adres is een directed broadcast dat bestemd is voor een subnet, het datagram is
afk:omstig van het andere subnet.
• Het adres is een directed broadcast dat bestemd is voor een geheel netwerk, inclusief
alle subnetwerken.
In deze laatste twee gevallen moet het datagram over twee interfaces gestuurd worden,
namelijk over aIle interfaces behalve het interface waar het vandaan kwam. am dit door te
geven aan het IP proces maakt de RIP table een broadcast signaal (BRC) hoog. Het
interfacenummer dat door de RIP table doorgegeven wordt is nu het nummer van de
interface waarover het datagram juist niet verzonden moet worden (n.l. het nummer van de
interface waar het datagram vandaan kwam). am na te kunnen gaan over welke interface
het datagram is gearriveerd moet ook het nummer van deze interface (SIFN) door het IP
proces aan de RIP table doorgegeven worden.
Omdat het IP proces de afstand naar een netwerk moet weten om te kunnen controleren of
een redirect bericht moet worden verstuurd, wordt ook de afstand (metric) uit de routetabel
doorgegeven aan het IP proces.
In de RIP table moeten twee routes altijd aanwezig zijn, namelijk de routes naar de twee
netwerken die met de router zijn verbonden. Deze routes kunnen gecombineerd worden
met de twee adressen van de router, die ook in de tabel moeten staan, door deze twee
adressen in de tabel op te nemen en daarbij het masker van de aangesloten netwerken te
vermelden. Deze twee routes mogen nooit ongeldig worden verklaard, dus hun time to live
mag niet worden verlaagd. Dit wordt gedaan door deze routes een 'oneindige' time to live
van b.v. 255 te geven.

3.7

Het IP proces

Het IP proces routeert en fragmenteert eventueel datagrammen. Het geeft een seintje aan
de wachtrij als deze niet leeg is, leest de header in en plaatst deze in een buffer. Eerst
wordt de route opgevraagd waar het datagram naartoe moet door het bestemmingsadres aan
de RIP table door te geven. Van de RIP table ontvangt het IP proces het adres waar het
datagram naartoe moet worden gestuurd (het next hop IP address, NHIP), het nummer van
de interface waarover het datagram moet worden verstuurd (DIFN) en een signaal dat
aangeeft of het datagram over meerdere interfaces moet worden gestuurd (BRC).
Als NHIP gelijk is aan 0 is er blijkbaar geen route naar de bestemming en wordt een
'network unreachable' error gegenereerd. Dit wordt gedaan door ERRB de waarde 1 te
geven en in het VERS veld de waarde 2 te zetten. Als bestemming wordt interface nummer
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o ingevuld,

zodat het datagram naar de local host zal worden gestuurd. De controlesom
over de IP header wordt berekend en ingevuld in het CKSUM veld en de header wordt op
de wachtrij voor het ARP proces gezet.

Is NHIP bekend, dan wordt nagegaan of de time to live 0 is. Ais dit het geval is en het
datagram is niet bestemd voor de local host (DIFN ::f;: 0) dan wordt een 'time exceeded'
error gegenereerd op dezelfde manier als de network unreachable error, maar nu krijgt het
VERS veld de waarde 3.
Vervolgens wordt nagegaan of het datagram in een frame over het netwerk, waar het datagram naartoe moet, kan worden verzonden. Ais dit niet het geval is en het DF bit is geset
dan wordt een 'fragmentation needed but DF bit set' error gegenereerd, weer op dezelfde
manier als de network unreachable error, maar nu krijgt het VERS veld de waarde 4.
Ais geen error is gegenereerd wordt nagegaan of een 'redirect' bericht verstuurd moet
worden. Dit moet gebeuren als het datagram over dezelfde interface verzonden gaat
worden als waarover het gearriveerd is (SIFN = DIFN ::f;: 0) en als het datagram verstuurd
is door een host die aangesloten is op een van de netwerken waarmee de router verbonden
is. Dit laatste wordt gecontroleerd door in de RIP table de route op te zoeken naar de
zender van het datagram. Ais de afstand (METRIC) naar de zender gelijk is aan 0 moet een
redirect bericht worden verstuurd. Aangezien de router het adres waar het datagram naartoe
had moeten worden gestuurd achter de normale IP header plakt, moet eerst worden
nagegaan of die header niet de maximale lengte van 15 longs heeft. Ais dat weI zo is kan
geen redirect bericht worden gegenereerd. De kans hierop is echter te verwaarlozen, omdat
het OPTIONS veld na ten hop zelden of nooit geheel gevuld zal zijn.
Een redirect bericht wordt gegenereerd door de header te kopieren naar een tweede buffer.
In deze kopie wordt het HLEN veld met 1 long verhoogd, het LENGTH veld met 4 bytes
en wordt achter de normale IP header NHIP gezet. Dat is het adres waar het datagram
volgens de RIP table naartoe had moeten worden gestuurd. In de additionele informatie bij
de header wordt als bestemming interface 0 opgegeven en wordt het DRD bit de waarde 1
gegeven. De data die bij de header hoort moet in het Data memory blijven staan, omdat
de oorspronkelijke header, die nog in de eerste buffer staat, normaal naar zijn bestemming
zal worden gestuurd. Nadat de controlesom over de IP header (inclusief het extra next hop
adres) is berekend wordt de header op de wachtrij voor het ARP proces gezet.
De header die nu overblijft moet normaal gerouteerd worden. Ais het datagram over twee
interfaces moet worden verstuurd (BRC = 1) dan wordt het eerst verstuurd over de
interface waarover de grootste pakketten kunnen worden verstuurd. Dan hoeft het datagram
zeker niet gefragmenteerd te worden. Er wordt weer een kopie van de header in de tweede
buffer gezet en in de additionele informatie van die header wordt het DRD bit 1 gemaakt,
omdat er daarna nog een datagram met dezelfde data verstuurd zal worden. Deze kopie
wordt vervolgens op de normale manier ingevuld en verstuurd zoals in de volgende alinea
wordt beschreven. Daarna wordt de oorspronkelijke header op de normale manier ingevuld
en verstuurd, eventueel nadat het gefragmenteerd is. In deze header is het DRD bit
uiteraard gelijk aan 0 en wordt in DIFN het nummer gezet van de andere interface
waarover het datagram verstuurd moet worden.
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In de te versturen header wordt eerst gekeken of het datagram afkomstig is van de local
host en zo ja, of het source address al is ingevuld door een proces in de transportlaag van
de local host. Ais dit niet het geval is dan wordt het destination address gekopieerd naar
het source address, als het datagram weer bestemd is voor de local host (een applicatieprogramma dat op de local host draait kan via de router een datagram sturen naar een ander
applicatieprogramma op die zelfde host). Ais het datagram niet bestemd is voor de local
host dan wordt als source address het adres ingevuld van de interface waarover het
datagram verzonden gaat worden. Vervolgens wordt nagegaan of het datagram gefragmenteerd moet worden. Ais dit niet het geval is dan worden het nummer van de bestemmingsinterface (DIFN) en het next hop IF address (NHIP) ingevuld in de additionele informatie.
De controlesom wordt berekend en ingevuld in het CKSUM veld en de header wordt op de
wachtrij voor het ARP proces gezet. In het geval van een broadcast kan nu de volgende
header verstuurd worden, anders kan het IP proces een volgende header van de wachtrij
halen.
Ais het datagram gefragmenteerd moet worden wordt eerst berekend hoeveel data er
maximaal met een header mee gestuurd kan worden. Deze waarde (MAXDLEN) is gelijk
aan de maximale hoeveelheid data die in een frame past, minus de lengte van de IF
header. MAXDLEN wordt naar beneden afgerond op een 8-voud, omdat de OFFSET in de
IP header wordt opgegeven in units van 8 bytes. Het eerste te versturen fragment moet alle
opties uit het oorspronkelijke datagram bevatten. De komplete header wordt daarom naar
de tweede buffer gekopieerd. In deze header wordt het LENGTH veld gelijk gemaakt aan
MAXDLEN plus de headerlengte en worden het MF bit en het DRD bit geset. Daarna
wordt de header verstuurd zoals in de vorige alinea is beschreven.
In de oorspronkelijke header worden nu de opties bekeken, als deze aanwezig zijn. Alle
opties die niet in elk fragment voor mogen komen worden verwijderd en de overgebleven
opties worden doorgeschoven, zodat ze weer aansluiten. Eventueel wordt het PADDING
veld aangepast om de lengte van de header weer een veelvoud van 4 bytes te maken. Deze
nieuwe headerlengte wordt ingevuld in het HLEN veld. Zolang de lengte van de nog te
verzenden data groter is dat MAXDLEN worden kopieen van deze nieuwe header naar de
tweede buffer gestuurd. In deze kopieen wordt het LENGTH veld gelijk gemaakt aan
MAXDLEN plus de nieuwe headerlengte en worden de OFFSET en OFFIND velden steeds
met MAXDLEN verhoogd. Het MF bit en het DRD bit worden geset en de header wordt
net zo als het eerste fragment verstuurd.
Ais de te verzenden hoeveelheid data kleiner is dan MAXDLEN wordt hetzelfde met het
laatste fragment gedaan als de vorige fragmenten, alleen krijgt LENGTH nu de waarde van
de hoeveelheid data die resteert plus de nieuwe headerlengte, krijgt het MF bit dezelfde
waarde als het had in het oorspronkelijke datagram en wordt het DRD bit niet geset. Het
datagram is nu geheel gefragmenteerd en verzonden en het IP proces kan een volgende
header van de wachtrij halen.

3.8

De ARP table

De ARP table bevat twee geheugens. In het adressengeheugen is de feitelijke ARP tabel
opgeslagen. In het headersgeheugen worden de headers opgeslagen waar het hardware
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adres niet van bekend is en waaIVoor een ARP request is verzonden. In het adressengeheugen staan de volgende velden:
•
•
•
•
•
•
•

Het IP adres.
Het hardware adres.
Een interfacenummer.
De time to live in seconden.
Een status byte.
Een teller die bijhoudt hoeveel requests zijn verzonden.
Een pointer naar het headersgeheugen.

Het IP adres is het adres waar naar gezocht wordt en waaraan het hardware adres wordt
gekoppeld. Het interfacenummer is het nummer van de interface dat de router met het
netwerk verbindt waaraan de host met het betreffende adres is gekoppeld. De time to live
bepaalt de geldigheidsduur van het adressenpaar. Als deze 0 wordt, wordt het adressenpaar
ongeldig verklaard. Het status byte geeft de status van het adressenpaar aan. Als dit byte
gelijk is aan 0 dan is het adressenpaar ongeldig (m.a.w. de geheugenplaats is vrij). Als dit
byte gelijk is aan 1 dan wordt gewacht op een ARP response. Het IP adres is dan ingevuld,
maar het hardware adres is nog niet bekend. Als het status byte gelijk is aan 2 dan is het
adressenpaar geldig. De teller houdt bij hoeveel requests zijn verzonden als de status 1 is.
Er worden maximaal 4 ARP requests verzonden, als daarna nog geen response is ontvangen wordt het IP adres ongeldig verklaard. De datagrammen die op het hardware adres
stonden te wachten moeten nu door het ARP proces naar de local host worden gestuurd,
die voor elk datagram een 'host unreachable' error moet genereren. De pointer in het
adressengeheugen wijst naar een plaats in het headersgeheugen, waar een header staat die
naar een host met het betreffen de IP adres moet worden gestuurd, maar waaIVoor het
hardware adres nog niet bekend is.
In het headersgeheugen dient plaats te zijn voor zo'n 128 headers (zie paragraaf 3.4). Een
header wordt in een blok gezet dat 80 bytes, of 20 longs groot is. In de eerste 19 longs
staat de header, in de laatste long staat een pointer naar een volgende header die op
hetzelfde hardware adres staat te wachten. Op deze manier wordt dus een linked list
gecreeerd. In een apart register of geheugen moet bijgehouden worden welke blokken in
het geheugen vrij zijn.
De geheugens in de ARP table worden zowel door het ARP proces als door de ARP/RIP
timer bewerkt. Hier is dus weer, net als in de RIP table, een mutual exclusion semaphore
nodig. Als het ARP proces een hardware adres nodig heeft geeft het het IP adres door aan
de ARP table. Deze retourneert het hardware adres. Als het IP adres niet in de tabel voor
komt, wordt dit aan het ARP proces gemeld en wordt het IP adres in en vrije plaats
(status = 0) in het adressengeheugen gezet. De time to live van dit adres wordt gelijk
gemaakt aan 1 (de reden daaIVoor wordt later duidelijk), de status wordt gelijk gemaakt
aan 1 en de teller wordt op 1 gezet. Het ARP proces moet nu een ARP request versturen
voor dit IP adres. Als het IP adres weI in de tabel staat, maar het hardware adres is nog
niet bekend (status = 1), dan wordt dit ook aan het ARP proces gemeld. De header wordt
nu achter aan de linked list aangesloten van headers die al op het hardware adres stonden
te wachten. Het ARP proces hoeft nu geen ARP request te versturen, dat is al eerder gebeurd.
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Als het ARP proces een ARP request of response ontvangt zal die het IP adres en het
hardware adres van de zender van het request of response doorgeven aan de ARP table.
Als dit adressenpaar nog niet in de tabel staat, wonh het daarin opgenomen door het in een
vrije geheugenplaats (status = 0) te zetten. De time to live wordt op 600 gezet en de status
op 2. Als het adressenpaar weI in de tabel staat en de status is 2 dan wordt aIleen de time
to live weer op 600 gezet. Als aIleen het IP adres in de tabel staat (status = 1), dan staan
er dus headers op het hardware adres te wachten. Het hardware adres wonlt ingevuld, de
status wordt 2 gemaakt, de time to live wordt 600 gemaakt en vervolgens worden aIle
headers in de linked list die bij het adres horen door het ARP proces opgevraagd en naar
hun bestemming verstuurd.
De ARPIRIP timer zal regelmatig (om de ca. 5 seconden) het adressengeheugen doorlopen en van elk adressenpaar de time to live met deze tijd verlagen. Als een time to live
kleiner dan 0 wordt dan wordt naar de status van het adressenpaar gekeken. Als deze gelijk
is aan 2 dan wordt de status 0 gemaakt, het adressenpaar is niet meer geldig. Als de status
gelijk is aan 1 dan dient er opnieuw een ARP request verstuurd te worden (vandaar dat de
time to live op 1 was gezet, nu heeft de ARP/RIP timer in de gaten dat een nieuw request
verstuurd moet worden). Het enige dat de ARP/RIP timer in dit geval doet is de teller van
het aantal requests met 1 verhogen en de time to live weer op 1 zetten. Vervolgens wordt
een signaal naar het ARP proces gestuurd dat deze, zodra het daar tijd voor heeft een
aantaI requests moet versturen of, aIs voor een adres aI 4 requests zijn verstuurd, dat een
'host unreachable' error moet worden verstuurd.

3.9

Het ARP proces

Het ARP proces heeft drie taken: het ontvangen van headers van het IP proces en deze,
voorzien van het hardware adres, doorsturen naar de Composer, het ontvangen en verwerken van ARP requests en responses en tenslotte het versturen van ARP requests en
responses. Welke taak uitgevoerd moet worden wordt door drie dingen bepaald. Een header
moet van de wachtrij worden gehaaId en verstuurd worden als de wachtrij met headers niet
leeg is, een request of response moet verwerkt worden aIs de wachtrij met ARP pakketten
niet leeg is en een aantal requests of host unreachable errors moeten verstuurd worden als
de ARP table dit aangeeft. Het ARP proces gaat een voor een deze mogelijkheden langs
en voert een taak uit als dat nodig is.
Als een header van de wachtrij wordt gehaaId wordt eerst bekeken voor welk interface het
datagram bestemd is. Als het datagram bestemd is voor de local host (DIFN = 0) dan kan
het meteen op de wachtrij naar de Composer worden gezet, die het naar de local host zaI
sturen. Hiervoor is geen hardware adres nodig. Als het datagram over een van beide
netwerken moet worden gebroadcast (DESTIN is een broadcast adres) dan kan het
hardware broadcast adres van de in DIFN genoemde interface meteen door het ARP proces
ingevuld worden in de additionele informatie van de header en kan de header op de
wachtrij naar de Composer worden gezet.
Als het datagram naar een bepaalde bestemming moet worden gestuurd wordt het IP adres
daarvan (NHIP) aan de ARP table doorgegeven. Als de ARP table een hardware adres
retourneert wordt dit hardware adres ingevuld in het NHHW veld in de additionele
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infonnatie en wordt de header op de wachtrij naar de Composer gezet. Als de ARP table
terugmeldt dat het hardware adres niet bekend is dan wordt de header doorgegeven aan de
ARP table, die het in zijn headersgeheugen zet. Als bovendien het IP adres niet bekend is
in de ARP table dan moet een ARP request worden verstuurd.
In een buffer wordt nu een ARP request gecreeerd. Hierin worden HWTYPE (l voor
Ethernet), PRTYPE (0800H voor IP), Hlen (48 voor Ethernet), Plen (32 voor IP) en OPER
(l voor ARP request) ingevuld. Daarna worden het hardware adres en het IP adres van de
router ingevuld. Dit zijn de adressen die betrekking hebben op de interface waarover het
request zal worden gebroadcast, het nurnmer van die interface wordt venneld in DIFN van
de header naar aanleiding waarvan het request wordt verstuurd. Daama worden 6 bytes vrij
gelaten voor het gezochte hardware adres en daarna wordt het IP adres waar het hardware
adres bij wordt gezocht ingevuld. In de additionele infonnatie wordt het nummer van de
interface venneld, waarover het pakket moet worden gebroadcast, en het hardware
broadcast adres van die interface. Dit pakket wordt tenslotte op de wachtrij naar de
Composer gezet.
Als een ARP pakket van de wachtrij wordt gehaald wordt eerst nagegaan of HWTYPE en
PRTYPE de juiste waarde hebben. Als dat niet zo is wordt het pakket weggegooid. Daama
wordt gekeken of het een ARP request (OPER = I), een ARP response (OPER = 2) of een
RARP request (OPER = 3) is. Als het een RARP pakket is wordt het weggegooid. RARP
is immers niet ge'implementeerd. Dat de router toch RARP requests ontvangt komt doordat
die naar aIle stations op het netwerk gebroadcast worden.
Als het een ARP request betreft, worden eerst het IP adres en het hardware adres van de
zender aan de ARP table doorgegeven, die het in zijn tabel moet opnemen als het er nog
niet in stond (dit wordt door het IP voorgeschreven). Als een header (toevallig) op dit
adres stond te wachten moet deze verstuurd worden zoals bij een ARP response zal worden
beschreven. Vervolgens wordt bekeken of het IP adres dat wordt genoemd het adres is van
de interface waarover het pakket is gearriveerd. Dit nummer wordt in SIFN genoemd. Ook
ARP requests worden naar aIle stations gebroadcast, dus hoeft het request niet voor de
router bedoeld te zijn. Als het gezochte adres niet van de router is wordt het request
weggegooid. Als het adres weI van de router is moet een ARP response worden gegenereerd. Het ARP proces vult nu zijn hardware adres dat bij de betreffende interface hoort in
de lege plek in het response in, verandert het OPER veld in 2 en verwisselt de TARGET en
SENDER adressen. In de additionele infonnatie wordt DIFN gelijk gemaakt aan SIFN en
wordt het hardware adres van de zender van het ARP request ingevuld in het NHHW veld.
Het response kan nu op de wachtrij naar de Composer worden gezet.
Als het een ARP response betreft worden het IP adres en het hardware adres van de zender
van het response doorgegeven aan de ARP table. Deze vult zijn adressengeheugen hier
mee aan en geeft vervolgens een voor een de headers door die op het hardware adres
stonden te wachten. Het ARP proces voorziet deze headers van het zojuist ontvangen
hardware adres en zet ze op de wachtrij naar de Composer.
Als het ARP proces een seintje van de ARP table ontvangt dat de ARP/RIP timer een
aantal adressen in het adressengeheugen heeft geselecteerd waarvoor een ARP request moet
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worden verstuurd, dan leest het ARP proces een voor een deze adressen uit de ARP table.
Ais de teller die bijhoudt hoeveel requests zijn verstuurd niet groter is dan 4 dan wordt een
ARP request gecreeerd, zoals al eerder beschreven. Het ARP request wordt gebroadcast
over de interface waarvan het nummer bij het IP adres in de adressentabel staat. Ais de
teller die het aantal verzonden requests bijhoudt gelijk is aan 5, dan zijn dus al 4 requests
verzonden en moet een 'host unreachable' error worden gegenereerd. Het ARP proces leest
een voor een de headers uit de ARP table die op het betreffende hardware adres stonden
te wachten, vult in het ERRB veld van die headers de waarde 1 in en in het VERS veld de
waarde O. Ais bestemmingsinterface wordt DIFN = 0 opgegeven, zodat de Composer het
datagram naar de local host stuurt, die het error bericht genereert. Ais aIle headers uit de
ARP table zijn gelezen, wordt het status byte van het adres in het adressengeheugen
veranderd in 0 (ongeldig).

3.10 De Composer
De Composer voegt de data uit het Data memory weer bij de header en stuurt de
datagrammen naar de juiste interfacebuffer. Ais de Composer een ARP pakket van de
wachtrij haalt bekijkt het eerst het DIFN veld en wacht vervolgens tot de betreffende
interfacebuffer gereed is om een pakket te ontvangen. Ais dat het geval is, stuurt het 9
longs (de lengte van een ARP pakket) naar de Buffer, geeft daarbij aan dat het om een
ARP pakket gaat en stuurt het NHHW, het hardware adres waar het pakket naartoe moet
worden gestuurd, naar de Buffer. De Buffer moet vervolgens een seintje geven aan de
netwerk interface dat een ARP pakket gereed is om in een frame verpakt te worden en
verstuurd te worden.
Ais de Composer een IP header van de wachtrij haalt, bekijkt het ook het DIFN veld en
wacht tot de betreffende interfacebuffer gereed is. Ais dat het geval is stuurt het HLEN
longs (de lengte van de IP header) naar de Buffer. Ondertussen worden op het juiste
moment LENGTH, NMBRBL, FRSTBL, OFFIND en DRD naar het Data memory gestuurd,
zodat het Data memory begint met het naar de Composer sturen van de data die bij de
header hoort op het moment dat de laatste long van de header naar de Buffer is gestuurd.
De Composer kan dan de data die van het Data memory afkomstig is meteen achter de
header aan naar de Buffer sturen. Ais het gehele datagram naar het Buffer is gestuurd
geeft de Composer aan de Buffer door dat het om een IP datagram gaat en stuurt het
NHHW adres naar de Buffer. Dit laatste is niet nodig voor de Buffer local h, omdat
hierover geen ARP pakketten worden verzonden en omdat het hardware adres niet nodig is
om het datagram bij de local host af te leveren. De Buffer geeft tenslotte weer een seintje
aan de netwerk interface dat een IP datagram gereed is om in een frame verpakt te. worden
en verstuurd te worden.

3.11 Het blok Local out
Local_out verzorgt de communicatie tussen de hardware en de software. Ais Local_out
een seintje krijgt van Buffer local h dan leest het de IP header uit de Buffer in en het
eerste long van de data. In de IP header wordt nagegaan of de data uit een ICMP (Protocol = 1) of een UDP (Protocol = 17) pakket bestaat. Ais het een ICMP bericht betreft
wordt in de ICMP header gekeken of het een redirect (Type = 5) of een maskreply
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(Type = 18) betreft. Ais het een UDP pakket betreft wordt in de UDP header gekeken of
het pakket bestemd is voor poortnummer 520. Ais zich een van deze drie gevallen
voordoet moet het pakket naar het RIP proces worden gestuurd.

Ais het datagram niet naar het RIP proces hoeft te worden gestuurd is het dus bestemd
voor de local host. Local_out genereert nu een interrupt naar de software en zorgt er voor
dat het datagram naar de software wordt gekopieerd.

3.12 Het RIP proces
Ret RIP proces heeft twee taken. In de eerste plaats ontvangt het van Local_out RIP
updates, redirect en maskreply berichten waarmee het zijn routetabel bijwerkt of waarop
het een antwoord genereert. In de tweede plaats genereert het om de ca 30 seconden RIP
updates voor de beide netwerken.
Ais het RIP proces een ICMP bericht of een RIP pakket ontvangt berekent het eerst de
controlesom over het bericht of pakket. Ais de controlesom niet klopt wordt het bericht of
pakket niet verwerkt. Ais het een ICMP maskreply betreft vraagt het RIP proces in de RIP
table de route op naar de zender van het reply, om te achterhalen van welk netwerk het
bericht afkomstig is. Daama wordt in de RIP table gecontroleerd of het masker van dit
netwerk in de tabel gelijk is aan het masker dat in het maskreply wordt vermeld. Ais dit
niet het geval is wordt het masker in de tabel vervangen door het masker uit het reply.
Ais het RIP proces een ICMP redirect bericht ontvangt bekijkt het de IP header die in het
data gedeelte van het ICMP bericht staat. Het extraheert hieruit het adres waar het
datagram door de local host naartoe is gestuurd (de router ontvangt alleen een redirect
bericht als een datagram van de local host naar een verkeerde router is gestuurd) en vraagt
in de RIP table de route op naar dit adres. Ret RIP proces vergelijkt het next hop adres
dat door de RIP table terug wordt gemeld met het Router IP address dat in het redirect
bericht wordt genoemd. Ais deze niet aan elkaar gelijk zijn wordt het next hop adres in de
tabel vervangen door het adres uit het redirect bericht.
Ais het RIP proces een RIP pakket ontvangt wordt eerst berekend hoeveel routes er in het
pakket worden vermeld, door van UDP length in de UDP header 12 af te trekken (de
lengte van de UDP en de RIP headers) en het resultaat te delen door 24 (het aantal bytes
dat een route inneemt). Vervolgens wordt gekeken of het om een request (Command = 1)
of een response (Command = 2) gaat.
Ais het om een request gaat en het pakket bevat 1 route waarin het Family of net veld
gelijk is aan 0 en het Distance to net veld gelijk aan 1 dan moet een volledige RIP update
naar de zender van het request worden gestuurd. In de IP header worden het source- en
destination adres verwisseld en de time to live wordt weer op 16 gezet. In de UDP header
worden de source- en destination poortnummer verwisseld en in de RIP header wordt het
Command veld veranderd in 2. Vervolgens wordt in de RIP table de route opgevraagd
waar het RIP pakket naartoe zal worden gestuurd. Het RIP proces moet namelijk weten
naar welk netwerk het RIP pakket wordt verstuurd om de poison reverse techniek toe te
kunnen passen. Het RIP proces vraagt nu alle routes op die in de RIP table voorkomen en
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voegt het netwerkadres en de afstand van deze routes toe aan het RIP pakket. Ais een
route via het netwerk loopt waar het RIP pakket naartoe zal worden gestuurd, dan dient
voor die route de afstand 16 ('oneindig' i.v.m. poison reverse) te worden ingevuld. Ais alle
routes zijn ingevuld wordt de lengte van het UDP datagram berekend en ingevuld in de
UDP header, wordt de controlesom over het UDP datagram berekend, wordt de lengte van
het IP datagram ingevuld in de IP header en wordt de controlesom over de IP header
berekend. Tenslotte wordt een seintje aan Local_out gegeven dat deze een datagram mag
versturen.
Ais het RIP request niet om een voIledige update vraagt, dan moet van elke opgegeven
route de afstand worden ingevuld. De IP- UDP- en RIP headers worden op dezelfde
manier aangepast als in de vorige alinea en in de tabel wordt weer opgezocht naar welk
netwerk het RIP pakket zal worden verstuurd. Daarna wordt van elk netwerkadres de route
in de RIP table opgezocht. Ais er geen route naar het betreffende netwerk bekend is, of
als deze route via het netwerk loopt waar het RIP pakket naartoe wordt gestuurd of als het
Family of net veld van de gevraagde route niet gelijk aan 2 is, dan wordt als afstand 16
ingevuld. Anders wordt de afstand uit de RIP table ingevuld. Ais aIle afstanden zijn
ingevuld worden de controlesommen weer berekend en ingevuld (de datagramlengte is
gelijk gebleven) en wordt het RIP response naar Local_out gestuurd.
Ais een (gratis) RIP response wordt ontvangen moeten alle routes die in het response
worden vermeld vergeleken worden met de routes in de RIP table. Van elke opgegeven
route wordt eerst gecontroleerd of het Family of net veld gelijk is aan 2, of de Distance to
net niet groter dan 16 is en of het netwerkadres een geldig adres is (klasse A, B of C of
het adres 0.0.0.0 om de default router aan te duiden). Ais dat klopt wordt de route naar elk
netwerkadres in het response opgezocht en indien nodig aangepast volgens de regels in
paragraaf 2.7. Van de routes die al in de tabel staan wordt alleen de time to live weer op
180 gezet. Ais een route naar een netwerk nog niet in de tabel staat moet deze daarin
opgenomen worden. Dan moet echter ook het adresmasker worden bepaald. Dit wordt
bepaald door nogmaals de route naar het onbekende netwerk in de RIP table op te zoeken,
maar nu door gebruik te maken van het default masker. Ais in de RIP table de route nu
ook niet bekend is, dan kan het netwerkadres met het default masker in de RIP table
opgenomen worden. Het netwerk is blijkbaar geen subnetwerk van het netwerk waartoe de
netwerken die de router verbindt ook behoren. Ais het netwerk uit het RIP response weI
een subnetwerk is met hetzelfde netwerkadres als de netwerken die de router verbindt, dan
zal de RIP table, als gebruik wordt gemaakt van het default masker weI een route kennen,
namelijk naar ren van de twee netwerken waarmee de router verbonden is. Dit is natuurlijk
niet de juiste route naar het gezochte netwerk, maar omdat het Internet Protocol bepaalt dat
voor alle subnetwerken binnen een netwerk hetzelfde masker moet worden gebruikt kan de
nieuwe route nu in de RIP table opgenomen worden, met hetzelfde subnetmasker als de
route naar een netwerk waarmee de router verbonden is.
Om de ca 30 seconden, of eerder als er een verandering is aangebracht in de RIP table,
moet er een gratis response (RIP update) worden verstuurd over beide netwerken waarmee
de router is verbonden. Nu worden in twee buffers twee datagrammen gecreeerd, een voor
elk netwerk. AIle velden in de IP headers worden ingevuld, o.a. Protocol = 17 om aan te
geven dat het IP datagram een UDP datagram bevat. In de elke header wordt als Destinati-
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on IP address het directed broadcast adres ingevuld van het netwerk waarover de update
verzonden gaat worden en als Source IP address het adres van de interface die de router
met dat netwerk verbindt. In de UDP header wordt als source- en destination poortnummer
520 ingevuld en in de RIP header wordt als Command 2 ingevuld. Vervolgens worden alle
routes uit de RIP table aan het pakket toegevoegd op dezelfde manier als bij het volledige
RIP update dat wordt verzonden als antwoord op een RIP request (dus weer rekening
houdend met poison reverse). Tenslotte worden de lengte velden in de IP en UDP header
ingevuld, worden de controlesommen over de data en de IP header berekend en wordt het
datagram naar Local_out gestuurd. In een datagram mogen niet meer dan 25 routes
opgenomen worden. Als er meer dan 25 routes in de RIP table staan, moeten de datagrammen verstuurd worden na 25 routes en moeten twee nieuwe datagrammen worden
gecreeerd voor de rest van de routes.

3.13 Het blok Local in
Ret blok LocalIn ontvangt datagrammen van de software of van het RIP proces en
plaatst die in de Buffer local h. Local_in ontvangt door middel van een interrupt van de
software of een seintje van het RIP proces het teken dat een datagram gereed is om
verzonden te worden. LocalJn wacht nu tot de Buffer gereed is om een datagram te
ontvangen. Als in die wachttijd zowel van de software als van het RIP proces een teken
komt, heeft het datagram van de software voorrang. Ret datagram wordt naar de Buffer
gekopieerd en Local_out laat de Buffer een signaal naar de Separator genereren dat een
IP datagram in de Buffer staat.

3.14 De ARPIRIP timer
De ARPIRIP timer moet om de ca 5 seconden de time to live van elk adres in de ARP
table en van elke route in de RIP table met 5 verlagen. Als hierdoor in de ARP table een
de time to live van een adres kleiner dan nul wordt, moet het status byte van het adres
bekeken worden. Als de status 2 is, moet deze veranderd worden in 0; het adres is niet
meer geldig. Als de status 1 is, dan wacht het IP adres nog op een hardware adres, en
moet een nieuw ARP request verzonden worden. Nu wordt de teller die bijhoudt hoeveel
requests zijn verzonden met 1 verhoogd en een register in de ARP table wordt geset dat er
voor zorgt dat het ARP proces zo snel mogelijk de requests verzendt, of een 'time
exceeded' error genereert.
Als in de RIP table de time to live van een route kleiner dan 0 wordt, moet naar de
afstand (metric) van die route worden gekeken. Als deze kleiner is dan 16 dan wordt de
time to live weer op 120 gezet en wordt de afstand veranderd in 16. Dit heeft tot gevolg
dat in de 4 volgende RIP updates deze route nog wordt opgenomen, met een Distance to
net van 16, volgens de poison reverse regels. Als de time to live kleiner dan 0 wordt en de
afstand is al gelijk aan 16 dan wordt de route gewist, door het netwerkadres 0 te maken.

3.15 De Interrupt handler
Niet opgenomen in figuur 3.1, maar toch noodzakelijk is een Interrupt handler. Een
aantal processen die in software zijn gelmplementeerd hebben namelijk gegevens uit de IP
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table nodig. De UDP en TCP processen moeten bijvoorbeeld weten over welke interface
hun pakket verzonden gaat worden, omdat ze in de pseudo-header voor het berekenen van
de controlesom het adres van die interface moeten opnemen. Deze, en eventuele andere
gegevens die de software nodig heeft, kunnen niet rechtstreeks door de software uit de
tabellen worden gelezen. In plaats daarvan genereert de software een interrupt. De
Interrupt handler verwerkt deze interrupt, gaat na welke gegevens er worden gevraagd,
zoekt de gegevens op en retourneert ze aan de software.

3.16 De software
Aan het begin van dit hoofdstuk is al venneld dat de hardware gebaseerd is op het
softwareprogramma dat Comer in zijn boek [COM91b] beschrijft. Het deel van dit
programma dat niet in hardware is germplementeerd kan dus voor een groot deel overgenomen worden in de software van de router. Hierbij moeten weI enkele aanpassingen worden
gedaan.
Ais een datagram door de hardware naar de software wordt gestuurd, genereert de
hardware een interrupt. Een procedure in de software moet deze interrupt afhandelen en
onthouden waar het datagram in het geheugen staat. Vervolgens moeten de ERRB van het
datagram bekeken worden. Ais deze gelijk zijn aan 0 dan kan het datagram naar zijn
bestemming (TCP of UDP) worden gestuurd. Ais de ERRB niet gelijk zijn aan 0 moet het
datagram naar ICMP worden gestuurd, die er een ICMP bericht van maakt.
Ook moet er een procedure worden geschreven die de communicatie met de Interrupt
handler voor zijn rekening neemt. Processen die gegevens uit de hardware nodig hebben
moeten die gegevens dan via deze procedure verkrijgen.
Een laatste procedure ontvangt van aIle processen de datagrammen die over het net moeten
worden gestuurd. Deze procedure genereert een interrupt naar LocalJn en stuurt daar
vervolgens het datagram naartoe. Deze procedure zou overigens ook kunnen nagaan of een
datagram van de local host niet bestemd is voor een ander proces in de local host. De
procedure zou dan dat datagram meteen naar dat proces kunnen sturen, zonder het door de
hardware te laten routeren.

3.17 Conclusies aangaande het hardware model
In figuur 3.1 zijn een aantal blokken gegeven die elk een bepaald proces bevatten. In dit
hoofdstuk zijn al deze processen uitgebreid beschreven. Ook is aangegeven welke
infonnatie door de IP processen aan de IP header wordt toegevoegd en welke infonnatie in
de IP header zelf wordt veranderd. Aan de hand van deze infonnatie kunnen we nu voor
elk blok een ontwerp in hardware maken. Tussen deze blokken wordt steeds de IP header
met de additionele infonnatie doorgegeven. Voor deze header kan het beste een 32 bit
brede bus worden gebruikt, omdat dan de verschillende velden steeds in zijn geheel in een
long staan. Naast deze databus moeten nog besturingslijnen worden gebruikt, b.v. door een
proces om aan een wachtrij aan te geven dat het proces een header op de wachtrij wi!
zetten. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe een aantal van de blokken uit
figuur 3.1 in hardware zijn germplementeerd.
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4

De ontwerpen in IDaSS

4.1

Inleiding

De router is gei'mplementeerd in hardware met behulp van het ontwerp programma IDaSS.
IDaSS (Interactive Design and Simulation System) [VER90] is een op de vakgroep
ontwikkeld programma, waarmee digitale schakelingen kunnen worden ontworpen en
getest.
Door de onverwacht grote complexiteit van de router is het niet gelukt de gehele router in
de daarvoor beschikbare tijd in IDaSS te implementeren. Ret gedeelte dat weI is gei'mplementeerd is weergegeven in figuur 4.1. In deze figuur zijn onderaan de drie buffers te
vinden waarin de datagrammen worden geplaatst die door de router gerouteerd moeten
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worden. In de rest van het ontwerp is er van uit gegaan dat in IN_BUFFER_O de
datagrammen worden geplaatst die van de local host afk.omstig zijn. Als twee netwerken
op de router worden aangesloten met verschillen maximale framegroottes, dient het
netwerk waarover de kleinste frames kunnen worden verstuurd zijn datagrammen in
IN_BUFFER_2 te plaatsen.
Boven de buffers vinden we de SEPARATOR met daamaast het data memory, DATARAM genoemd. De bussen aan de linkerkant van het DATARAM moeten in een later
stadium verbonden worden met de composer, die nog niet is ge'implementeerd. Boven de
SEPARATOR staan de wachtrij naar het IP proces (IP_QUEUE) en de wachtrij naar het
ARP proces (ARP_PACKETS). De bussen die vanaf de wachtrij ARP_PACKETS naar
links lopen moeten verbonden worden met het ARP proces, dat ook nog niet is ge'implementeerd. Boven de IP_QUEUE staat het IP_PROCES. Deze is aan de bovenzijde
verbonden met de RIP table, ROUTETABLE genoemd. Links van het IP_PROCES staat
de wachtrij waarin de headers voor het ARP proces worden geplaatst, de ARP_QUEUE.
De overige blokken uit figuur 3.1 zijn nog niet in IDaSS ontworpen.

4.2

De buffers

De drie buffers zijn allemaal gelijk, met uitzondering van de grootte van het geheugen. Dit
kan naar believen aangepast worden aan de maximale hoeveelheid data dat een frame, dat
over het netwerk dat op de buffer is aangesloten wordt verstuurd, kan bevatten. Het IDaSS
ontwerp van de buffer is weergegeven in figuur 4.2. Het bestaat uit 5 superconnectors die
de buffer met de SEPARATOR verbinden, data_out, srt_s, signal_s, ready_s en error_so
Het blok BUFFER is het feitelijke geheugen, waarin het datagram moet worden geplaatst
door de netwerk interface. Ik heb me er niet mee bezig gehouden hoe het datagram in dat
geheugen wordt geplaatst, vandaar dat BUFFER nog geen data input heeft. BUFFER is
een 32 bits breed FIFO geheugen. Het geheugen stuurt de long (32 bits) die het langst
geleden in het geheugen is geplaatst naar de output data_out, als de state controller OUTPUT- FSM daar de opdracht voor geeft. Om de waarde van de 1 bit brede input ready-s
te kunnen lezen wordt deze per default in het register READY geladen. OUTPUT_FSM
wordt op zijn beurt bestuurd door ERROR_FSM, ook een state controller. Deze reageert
op de 1 bit brede input error_s, die daartoe per default in het register ERROR wordt
geladen. De registers SRT en SIGNAL genereren de 1 bit brede output signalen srt_s en
signal_s.
Als een datagram of ARP pakket in de BUFFER is geplaatst, moet SRT door de netwerk
interface geset worden als het een ARP pakket betreft en gereset als het een IP datagram
betreft. Daama moet SIGNAL geset worden door de netwerk interface ten teken dat de
separator de buffer uit kan lezen. De state controller OUTPUT_FSM bevindt zich nu nog
in de HOW state en wacht totdat READY hoog wordt gemaakt door de separator. Zodra
READY hoog is, komt OUTPUT_FSM in de state SENDHEADER en stuurt nu net zo
lang longs uit de BUFFER naar buiten als READY hoog blijft. Het is de bedoeling dat de
separator READY zolang hoog houdt totdat het de header van het IP datagram, of het hele
ARP pakket, heeft ingelezen. Als READY laag wordt, komt OUTPUT_FSM in de state
WAIT en wacht totdat READY opnieuw hoog wordt Als dat gebeurt komt
OUTPUT_FSM in de state SENDREST, en stuurt weer net zo lang longs naar de separator
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READY

ERROR

BUFFER
OUTPUTJSM

ERRORJSM

Figuur 4.2: Het schematic IN_BUFFER

als READY hoog blijft. De separator moet dus bijhouden hoeveel longs er uit de buffer
worden gelezen en op tijd READY laag maken. Als READY weer laag wordt, is het
gehele datagram uitgelezen. SRT en SIGNAL worden laag gemaakt en voor de zekerheid
wordt de BUFFER gereset.
Als de separator na het inlezen van de IP header ontdekt dat het datagram niet verwerkt
kan worden, of als de separator een ARP pakket heeft ingelezen, moet OUTPUT_FSM
van de WAIT state terug keren naar de HOLD state, zonder nog meer data te sturen. De
separator maakt nu ERROR hoog. De state controller ERROR_FSM, die slechts 1 state
heeft (WhatToDolnCaseOfAnError), reageert hierop door de BUFFER te reseUen, SRT en
SIGNAL laag te maken en OUTPUT_FSM in de state HOLD te brengen.
Omdat de registers READY en ERROR de
waarden op de inputs met
een klokvertraging inlezen, reageert de buffer
niet meteen op de inputs.
In figuur 4.3 is daarom
een timing diagram gegeyen van de buffer. Als
hierin de output data out
hoog is, wil dat zeggen
dat deze output geldige
data bevat en uitgelezen
kan worden door de separator. Een beschrijving
van alle blokken in de
BUFFER is te vinden in
appendix A.

a) Het uitlezen van een kompleet datagram

rt
signaLs
Z~

W
•••
-----..

..

.

.

b) Het uitlezen van een ARP pakket, of
het uitlezen van aileen de IP header

Figuur 4.3: Timing diagram van IN_BUFFER
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4.3

De wachtrijen

De wachtrijen zijn allemaal gelijk, met uitzondering van de namen van de superconnectors
en de grootte van de geheugens. Het geheugen in de wachtrij met ARP pakketten is 32 bits
breed en 27 longs lang, de geheugens in de overige wachtrijen zijn 32 bits breed en 57
longs lang. Het IDaSS ontwerp van de wachtrij is weergegeven in figuur 4.4. Onderaan in
de figuur staan 3 superconnectors, data_in, signal_s en queuefull. Deze vonnen de
inputzijde. Queuefull is hoog als de wachtrij vol is. SignalJn wordt door een proces hoog
gemaakt als het een header in de wachtrij wil zetten. Dit mag niet als queuefull hoog is.
Via data_in komt de data de wachtrij binnen. Deze wordt in het geheugen HEADERS
geladen. HEADERS is een FIFO geheugen, zodat het geen adreslijnen nodig heeft.
HEADERS heeft een input, dataJ, en een output, data_0. Die laatste is verbonden met de
superconnector data_out, die samen met signalJ en queueempty de outputzijde vonnt.
Queueempty is hoog als de wachtrij leeg is. SignalJ wordt door een proces hoog gemaakt
als het een header uit de wachtrij willezen. Dit mag niet als queueempty hoog is.
De input- en outputzijde van de wachtrij vonnen twee onafhankelijke systemen. Het is
mogelijk een header op de wachtrij te zetten, terwijl tegelijkertijd een header uit de
wachtrij wordt gelezen. De inputzijde wordt bestuurd door de state controller IN_FSM. Als
een proces een header op de wachtrij wi! zetten, maakt het signal_s hoog. Dit signaal
wordt in het register SIGIN geklokt. IN_FSM reageert hierop door het register COUNTIN
te resetten, het register UP de waarde 1 te geven, een long in HEADERS te laden en van
zijn HOLD state naar zijn RECEIVE state over te gaan. Het register UP wordt tijdens de
volgende klokpuls per default gereset. COUNTIN verhoogt per default elke klokpuls zijn
waarde. In de RECEIVE state laadt IN_FSM elke klokpuls een long in HEADERS, totdat
COUNTIN de waarde 17 bereikt (7 voor de wachtrij ARP_PACKETS). Nu zijn 19 (7)
longs ingelezen, de totale IP header (ARP pakket), en gaat IN_FSM weer naar de HOLD
state.

I I
I'"J'" I
OOU'"

HEADERS

Figuur 4.4: Het schematic IP_QUEUE
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Aan de outputzijde gebeurt hetzelfde. OUT_FSM is in de HOW state totdat het register
SIGOUT een 1 laadt van de input signalJ, ten teken dat een proces een header wi!
uitlezen. Nu wordt het register COUNTOUT gereset, wordt in DOWN de waarde 1
geladen en wordt de eerste long naar de output data_out gestuurd. COUNTOUT verhoogt
per default zijn waarde en DOWN reset zichzelf per default. OUT_FSM gaat over in de
SEND state en stuurt elke klokpuls een long naar data_out, totdat COUNTOUT de
waarde 17 (7 voor de wachtrij ARP_PACKETS) krijgt. Dan is een komplete IP header (of
ARP pakket) naar data_out gestuurd en gaat OUT_FSM weer naar de HOW state.
In het register NUMBER wordt bijgehouden hoeveel headers er in de wachtrij staan. Als
een header in de wachtrij wordt gelezen moet dit register met 1 worden verhoogd, als er
een header uit wordt gehaald moet het met 1 worden verlaagd. Dit kan echter niet
rechtstreeks door de state controllers IN- FSM en OUT- FSM worden gedaan! Als twee
processen op precies hetzelfde tijdstip een header naar de wachtrij schrijven c.q. er uit
lezen, dan zou het register NUMBER tegelijkertijd van IN_FSM de opdracht increase
krijgen en van OUT_FSM de opdracht decrease. Dit geeft een error. Daarom worden door
de state controllers de registers UP en DOWN geset als een header wordt ingeladen resp.
uitgelezen. De operator CONTROL bepaalt uit de waarde van UP en DOWN of de
waarde van NUMBER verhoogd of verlaagd moet worden of gelijk moet blijven. De
operator CONTROL maakt ook de signalen queuefull en queueempty hoog als de waarde
van NUMBER 3 resp. 0 is.
Omdat de registers SIGIN en SIGOUT de waarden op
de inputs met een klokvertraging inlezen, reageert de
wachtrij niet meteen op de inputs. In figuur 4.5 is
daarom een timing diagram gegeven van de wachtrij.
Als hierin de input dataIn hoog is, wi! dat zeggen dat
op dat moment op de input geldige data moet zijn
gezet door het proces dat de header in de wachtrij wil
zetten. Als de output data_out hoog is, wi! dat zeggen
dat deze output geldige data bevat en uitgelezen kan
worden door het proces dat de header uit wi! lezen.
Een beschrijving van alle blokken in de wachtrij is te
vinden in appendix B.

4.4

Het data memory

u-uJ

signaLs
U-llJ
data_in ~ ~
1 2

1819

a) Inputzijde

signal i

u-uJ U-llJ

data_out~ ~
1 2

18 19

b) Outputzijde

Figuur 4.5: Timing diagram
van IP_QUEUE

Het data memory, DATARAM genoemd, is weergegeven in figuur 4.6. Aan de rechterkant
in de figuur staan de superconnectors die de DATARAM met de separator verbinden, dit
is dus de inputzijde. Aan de linkerkant staan de superconnectors die de DATARAM met
de composer verbinden, de outputzijde. Het hart van de DAT ARAM bestaat uit het
geheugen waarin de data wordt geschreven, het DATA_RAM, en het geheugen waarin
bijgehouden wordt welke blokken in de DATA_RAM bezet zijn, OCCUPIED. De
processen aan de input- en outputzijde werken geheel onafhankelijk van elkaar, maar lezen
en schrijven alle twee naar de genoemde geheugens. Omdat alleen data uit geheugenplaatsen wordt gelezen waar eerder door de separator data in is geschreven, kunnen beide
processen nooit naar hetzelfde adres in de geheugens schrijven.
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In IDaSS kunnen geen geheugens groter dan 8 Kb gei'mplementeerd worden, terwijl
DATA_RAM 128 Kb groot zou moeten zijn. Om DATARAM toch te kunnen implementeren en te kunnen testen heb ik daarom DATA_RAM 8 Kb (16 Lp.v. 256 blokken) groot
gemaakt. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de grootte van OCCUPIED (16 Lp.v. 256
bits) en de registers waarin de adressen voor DATA_RAM en OCCUPIED staan (11 Lp.v.
15 bits, resp. 4 Lp.v. 8 bits). Als t.Z.t. voor de DATA_RAM een geheugen van 128 Kb
wordt genomen (buiten IDaSS), dienen ook OCCUPIED en de adresregisters aangepast te
worden.
Het proces aan de inputzijde wordt bestuurd door de state controller IN_FSM. Deze
bevindt zich normaal in de state HOm, waarin het wacht totdat het register SIGNAL_I
een 1 inklokt van de ingang signal_s. SIGNAL_I laadt deze ingang per default. Dit is het
teken van de separator dat het data in de DATARAM wi! schrijven. Nu zorgt IN_FSM er
voor dat de lengte van de data (het LENGTH veld uit de IF header) in het register
DATALEN_I wordt geladen. Deze lengte wordt opgegeven in units van 4 bytes. Tegelijkertijd wordt de waarde van het register START in ADDRESS_I geklokt. START bevat
het adres van het blok in het geheugen, dat v66r het laatste blok staat waar de laatste keer
data naar toe is geschreven. Dit adres wijst naar een 1 bit geheugenplaats in OCCUPIED,
waar een 0 instaat als het betreffende blok in DATA RAM vrij is en een 1 als het
betreffende blok bezet is. In de volgende state, LOAD_REGS, wordt door het register
NMBRBL_I het getal geladen dat aangeeft hoeveel blokken de data in DATA_RAM zal
bezetten. Dit is uit de waarde van DATALEN_I berekend door de operator DEVillE.
Deze waarde wordt naar de output nmbrbl_s gestuurd en kan t.Z.t. door de separator
uitgelezen worden. Het register BLCOUNTER laadt dezelfde waarde, verlaagd met 1. Het
register OCC heeft ondertussen per default een bit uit OCCUPIED geladen, behorende bij
het adres ADDRESS I. Daarna wordt de waarde van ADDRESS I met 1 verlaagd, omdat
van achter naar voor door het geheugen OCCUPIED wordt gelopen op zoek naar een
opeenvolgende serie van NMBRBL_I vrije blokken.
IN_FSM komt nu in de state SEARCH en blijft voorlopig in deze state. Elke klokpuls
wordt de waarde van ADDRESS_I met 1 verlaagd en wordt de waarde van OCC bekeken.
Als OCC 0 is, wordt ook de waarde van BLCOUNTER met 1 verlaagd. Als OCC 1 is
wordt in BLCOUNTER weer zijn initiele waarde geladen (het aantal benodigde blokken
minus 1). Als OCC een paar maal achter elkaar de waarde 0 uit OCCUPIED heeft
gelezen, zal BLCOUNTER een keer nul worden. Dit is het teken dat een serie van
NMBRBL_I vrije blokken in het geheugen is gevonden. Nu wordt in het register
FRSTBL_Ide waarde van ADDRESS_I plus 1 geladen. Dit is het nummer van het laatste
vrije blok dat gevonden is, en het eerste blok waar data naartoe zal worden geschreven
(daarom werd van achter naar voor het geheugen OCCUPIED doorlopen!). Ook wordt het
adres waar de data in de DATA_RAM naartoe wordt geschreven in het register DATA- AD- I geladen. Dit adres wordt uit de waarde van ADDRESS- I berekend door de
operator MULTIPLY. De output van FRSTBL I wordt door de operator CONVERT
aangepast aan de breedte van 16 bits van de output frstbl_s. Tegelijkertijd wordt in
BLCOUNTER opnieuw het aantal benodigde blokken geladen en wordt het register
READY 1 gemaakt, als teken aan de separator dat de DATARAM de data kan ontvangen
en dat de separator NMBRBL_I en FRSTBL_I kan uitlezen. IN_FSM gaat nu naar de
state WAIT.

51

4 DE ONTWERPEN IN IDASS

Ret kan natuurlijk voorkomen dat er in de SEARCH state geen opeenvolgende serie vrije
blokken wordt gevonden. Dan laadt OCC steeds weer een 1 uit OCCUPIED voordat
BLCOUNTER de waarde 0 heeft bereikt. Na een tijdje zal ADDRESS_I weer dezelfde
waarde hebben als START, het adres waarmee ADDRESS_I is begonnen (doordat de
registers een wrap around functie hebben zal ADDRESS_I na de waarde 0 weer met de
maximale waarde verder gaan). Ret kan echter gebeuren dat de laatste blokken waarvan de
status uit OCCUPIED is gelezen vrij zijn (dus de laatste blokken voor adres START) en
dat de eerste blokken waarvan de status werd gelezen ook vrij waren (de blokken beginnend bij adres START). In dat geval is het mogelijk dat toch nog een serle van genoeg
vrije blokken wordt gevonden. Daarom wordt niet meteen een error gegenereerd als
ADDRESS_I gelijk wordt aan START, maar wordt het register ERROR geset. Zolang
OCC nu nog de waarde 0 uit OCCUPIED leest zal de state SEARCH verder blijven
zoeken. Als toch nog een opeenvolgende serie van voldoende vrije blokken wordt
gevonden, worden alsnog FRSTBL_I, BLCOUNTER en DATA_AD_I geladen en gaat
IN_FSM naar de WAlT state. Zodra echter OCC een 1 uit OCCUPIED leest, is er zeker
geen serie vrije blokken beschikbaar. Dus als ERROR = 1 en OCC = I dan wordt een
error gegenereerd naar de separator ten teken dat de data niet ontvangen kan worden. Dit
wordt gedaan door het register ERROUT 1 te maken. ERROUT zal zich per default
resetten. IN_FSM gaat nu naar de state RECOVER en blijft daarin totdat de separator
terug meldt dat het de error heeft ontvangen door errin_s hoog te maken.
De input errin_s kan in twee gevallen hoog worden. In de eerste plaats als de separator de
door de DATARAM gegenereerde error bevestigt, zoals hierboven beschreven. In de
tweede plaats is het mogelijk dat de separator een fout in de IP header ontdekt, of ontdekt
dat de wachtrij naar het IP proces vol is. In dat geval wordt het datagram niet verwerkt en
hoeft er dus geen data naar het DATARAM te worden geschreven. Ook nu zal de
separator de input errin_s hoog maken. De DATARAM bevindt zich op dit moment in de
SEARCH of in de WAIT state. Als errin s hoog wordt, wordt zijn waarde per default in
het register ERRIN geladen, dat continu uitgelezen wordt door ERROR_FSM. Deze state
controller heeft maar 1 state, WhatToDolnCaseOjAnError, die er voor zorgt dat, zodra
ERRIN hoog wordt, de state controller IN_FSM terug geplaatst wordt in de HOLD state.
Als IN_FSM zich in de WAIT state bevindt, kan die dus afgebroken worden als de
separator errin_s hoog maakt, of de separator kan aangeven dat data naar de DATARAM
wordt gestuurd, door nogmaals signal_s hoog te maken. Als IN_FSM detecteert dat
SIGNAL_I hoog wordt, wordt het register READY gereset, wordt de waarde van
ADDRESS_I in START geladen, zodat de volgende keer weer bij dat blok wordt
begonnen met zoeken, en wordt ADDRESS_I met 1 verhoogd, zodat het naar het adres in
OCCUPIED wijst waar de state staat van het eerste blok in DATA_RAM dat gevuld zal
worden.
Omdat de separator, tegelijk met het hoog maken van signal_s de eerste long naar de input
dataJn stuurt, wordt dit long in het register BUFFER geladen terwijl SIGNAL_I de
waarde van signal_s laadt. Op het moment dat IN_FSM detecteert dat SIGNAL_I hoog is,
staat in BUFFER dus al de eerste long die in de DATA_RAM moet worden geschreven.
Aan de DATA_RAM wordt dus meteen de opdracht write gegeven en het adres DATA_AD_I wordt met 1 verhoogd. Ret register DATALEN_I wordt met 1 verlaagd, daarin
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wordt bijgehouden hoeveel longs er nog in de DATA_RAM geschreven moeten worden.
Na de WAIT state komt IN FSM in de RECENE state.
In de RECENE state wordt, zolang DATALEN_I groter dan 0 is, een long in de DAT A_RAM geschreven, wordt DATA_AD_I met 1 verhoogd en wordt DATALEN_I met 1
verlaagd. Bovendien zal gedurende de eerste malen dat RECENE uitgevoerd wordt, in
OCCUPIED op BLCOUNTER opeenvolgende plaatsen, te beginnen bij ADDRESS_Ide
waarde 1 worden geschreven. Dit om aan te geven dat die blokken vanaf nu bezet zijn.
Deze 1 wordt gegenereerd door de operator CONSTANT, de uitgang one hiervan is altijd
gelijk aan 1. Als DATALEN_I nul is geworden zijn aIle longs ingelezen en keert IN_FSM
terug naar de HOLD state.
Het proces aan de outputzijde wordt bestuurd door de state controller OUT_FSM. Deze
bevindt zich normaal in de state HOLD, waarin het wacht totdat het register SIGNAL_O
een 1 inklokt van de input signal_c. SIGNAL_O laadt deze input per default. Op het
moment dat SIGNAL_O hoog is (dus een klokpuls nadat signal_c hoog is geworden) dient
op de input datalen_c de lengte van de op te vragen data, in units van 4 bytes te staan, op
de input offind_c de offset in het oorspronkelijke datagram, in units van 8 bytes en op
frstbl_c, nmbrbl_c en drd de juiste waarden uit de header. De operator CONVERT_O
berekent uit frstbl_c en offind_c het adres in de DATA_RAM waar de eerste long staat
van de data die opgevraagd wordt. Uit frstbl c berekent CONVERT 0 het adres in
OCCUPIED, waarin de status staat van het eerste blok in de DATA_RAM, waarin de
data staat, van het oorspronkelijke datagram. Deze twee adressen worden in de registers
DATA_AD_0 en ADDRESS_ 0 geladen, terwijl de waarden van de overige inputs in de
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registers DATALEN_O, NMBRBL_O en DRD worden geladen. OUT_FSM gaat nu naar
de state SEND, waarin het elke klokpuls een long naar de uitgang data_out stuurt, en
DATALEN_O met 1 verlaagt. Als DATALEN_O de waarde 0 heeft bereikt, is aIle
gevraagde data verstuurd en keert OUT_FSM terug naar de HOW state. Gedurende de
eerste malen dat SEND gevoerd wordt zullen, indien DRD nul is, op NMBRBL_0
opeenvolgende plaatsen in OCCUPIED, te beginnen bij ADDRESS_O, nullen worden
geschreven. Op deze manier worden de blokken waarin de data stond weer vrij gegeven.
De nullen die in OCCUPIED worden geladen worden weer gegenereerd door de operator
CONSTANT C.
Omdat de registers de waarden op de inputs met een klokvertraging inlezen, reageert het
data memory niet meteen op de inputs. In figuur 4.7 is daarom een timing diagram
gegeven van het data memory. Voor de in- en outputs die meer dan een bit breed zijn wil
een hoog signaal in de figuur zeggen dat op de in- of output geldige data moet staan resp.
staat. Een beschrijving van aIle blokken in het data memory is te vinden in appendix C.

4.5

De Separator

Het IDaSS ontwerp van de SEPARATOR is gegeven in figuur 4.8. Onder in deze figuur
staan de 15 superconnectors die de SEPARATOR met de 3 buffers verbinden. Links in de
figuur staan de superconnectors die de SEPARATOR met het data memory verbinden,
linksboven staan de drie superconnectors die de SEPARATOR met de wachtrij voor het
IP proces verbinden en rechtsboven staan de drie superconnectors die de SEPARATOR
met de wachtrij voor het ARP proces verbinden.
De operator SELECTOR bepaalt uit welk buffer een datagram wordt ingelezen. Hiervoor
bevat de SEPARATOR 3 functies. Elk van deze functies verbindt de in- en outputs aan de
bovenkant van de SELECTOR met de in- en outputs die bij een van de buffers horen aan
de onderkant van de SELECTOR. Welke functie wordt uitgevoerd wordt bepaald door de
control connector ifn.
De waarde van ifn staat in het register IFN. De inhoud daarvan wordt weer bepaald door
de operator IFN_CTRL. Als geen van de buffers een datagram aan te bieden heeft, voert
deze operator zijn functie go uit, die er voor zorgt dat zijn output out = 1, als in = 0, dat
out = 2 als in = 1, of dat out = 0 als in = 2. Het register IFN laadt deze waarde per
default, zodat elke klokpuls een andere buffer door de SELECTOR wordt doorverbonden.
Als een buffer een datagram aan wi! bieden, maakt het zijn signal lijn hoog. Zodra in IFN
het nummer van deze buffer staat, zal signal er, via de control connector control voor
zorgen dat IFN_CTRL zijn functie stop uitvoert, waardoor het zijn output out gelijk
maakt aan de input. In het register IFN zal nu het nummer van de buffer dat het datagram
aan wi! bieden blijven staan. Als het datagram uitgelezen is zal de buffer zijn signal lijn
weer laag maken, zodat IFN_CTRL weer zijn functie go uitvoert en IFN het nummer van
de volgende buffer laadt. Als die in de tussentijd zijn signal lijn hoog heeft gemaakt, houdt
IFN weer dit nummer vast.
De SEPARATOR bevat twee state controllers, SEP_FSM en ERR_FSM. Zolang er geen
datagram aangeboden wordt bevindt SEP_FSM zich in de HOW state. Als er een
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datagram aangeboden wordt zorgt SEP_FSM er voor dat de header en de data op de juiste
plaats terecht komen. ERR_FSM neemt de besturing van de SEPARATOR over als een
error wordt gevonden in de header van het datagram of als het data memory een error
genereert. In het eerste geval wordt de output erront van de operator COPY_IP hoog, in
het tweede geval de superconnector erriD_dr. De operator ERR_CTRL voert een OR
functie uit tussen die twee signalen en het resultaat wordt per default in register ERROR
geladen. Het register kan bovendien rechtstreeks door de state controller SEP_FSM
worden geset. Ais ERROR de waarde 1 krijgt, zorgt ERR_FSM er voor dat de nodige
registers gereset worden en dat SEP_FSM naar de RECOVER state gaat. De waarde van
ERROR wordt ook naar de buffer en naar het data memory gestuurd, die op hun beurt
gereset zullen worden. Om de buffer en het data memory de tijd te geven om het error
signaal in te lezen en zich te resetten blijft SEP_FSM twee klokpulsen in de RECOVER
state, voordat het terug keert naar de HOLD state.
Ais een buffer een datagram aanbiedt, laadt het register SIGNAL een 1. Tegelijkertijd
laadt het register SRT een 1 als de buffer een ARP pakket aanbiedt, of blijft 0 als het een
IP datagram betreft. SIGNAL en SRT laden per default. Ais de state controller SEP_FSM
leest dat SIGNAL 1 is, maakt die het register READY hoog, ten teken dat het datagram of
pakket ontvangen kan worden en gaat naar de state SORT. In deze state gaat het de waarde
van SRT na en gaat, als SRT 0 is naar de state IP IN om een datagram in te lezen.
Ais SRT 1 is moet een ARP pakket ingelezen worden en wordt eerst het register A_FULL
bekeken. Ais deze 1 is om aan te geven dat de ARP wachtrij vol is, wordt meteen het
register ERROR geset. Dit heeft tot gevolg dat de buffer en de SEPARATOR gereset
worden, het ARP pakket wordt dus weggegooid. Ais de ARP wachtrij niet vol is, wordt het
register SIGNAL_A geset, om aan de wachtrij door te geven dat er een ARP pakket aan
komt, en het register WRADDR wordt gereset. WRADDR verhoogt per default elke
klokpuls zijn waarde. Het wordt in het geval van een IP datagram gebruikt om de IP
header in het geheugen HEADERBUFFER te laden, maar doet nu als gewone teller
dienst. SEP_FSM komt nu in de state ARPIN, waarin het de data, die de buffer naar de
SEPARATOR stuurt, kan ontvangen.
Door de vertraging die het setten en uitlezen van de registers veroorzaakt stuurt de buffer
nog geen data als WRADDR = O. De ARP wachtrij verwacht ook pas data op het moment
dat WRADDR = 1. Tijdens het kopieren van het ARP pakket voert de operator COPY_ARP zijn default functie Ingl_7 uit, waarin het de data meteen doorstuurt naar de
ARP wachtrij. Ais WRADDR = 5 wordt READY laag gemaakt, zodat de buffer geen data
meer stuurt (door de vertragingen vanwege het setten en uitlezen van registers worden long
6 en 7 van het ARP pakket nog weI gestuurd). Ais WRADDR = 8 voert COpy_ARP de
functie Ing8 uit, waardoor het nummer van de source interface (ifD) aan de additionele
informatie van het ARP pakket wordt toegevoegd. Nu wordt ook het register ERROR
geset, zodat de buffer zich zal resetten (die moet van de WAlT state terug naar de HOLD
state). Ais WRADDR = 9 voert de operator COPY_ARP de functie Ing9 uit, zodat het ge
long dat in de ARP wachtrij wordt geladen allemaal nullen bevat. Deze informatie wordt
later door het ARP proces ingevuld. Omdat ERROR geset is, zal ook de SEPARATOR
gereset worden en terug keren naar de HOLD state.
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Als het register SRT 0 is, moet een IP datagram verwerkt worden. SEP_FSM gaat nu van
de SORT state naar de IP IN state, waarin alleen WRADDR gereset wordt (de buffer
stuurt nu nJ. nog geen data). Na de IPIN state voIgt de state LONGl, nu staat op de input
datain van de operator COPY_IP de eerste long van de IP header. Tijdens deze state
voert COPY_IP de functie lngl uit, waardoor op de outputs hlenout en lengthout de
headerlengte en de datagramlengte komen te staan. Deze waarden worden in de registers
HLEN en LENGTH geladen. Op de output sumout komt de controlesom over de eerste
long te staan, die per default in het register SUM wordt geladen. Op de output errout
komt een 1 te staan als het VERS veld in de header niet klopt. Als errout nu, of een
volgende keer 1 wordt, dan zal de state controller ERR_FSM de SEPARATOR en de
buffer resetten, het datagram wordt dan dus weggegooid. Op de output dataout wordt
dezelfde long als op de input datain gezet, maar de error bits zijn nul gemaakt. Deze long
wordt in het geheugen HEADERBUFFER geladen. Tijdens elke volgende state zal een
long in HEADERBUFFER worden geladen. Tenslotte wordt het register SIGNAL_D
geset, zodat het data memory een plaats in zijn geheugen zal gaan zoeken. De lengte van
het data veld in het datagram wordt berekend uit LENGTH en HLEN door de operator
SUBTRACT en zal tijdens de volgende state in het register DATALEN worden geladen.
Deze volgende state is LONG2, waarin COpy IP de functie others uitvoert. Deze functie
bevat geen speciale opdrachten, zodat die tijdens verschillende states wordt gebruikt.
Others zorgt er voor dat datain wordt doorgegeven aan dataout, dat de controlesom over
de long wordt opgeteld bij sumin en dat het resultaat wordt doorgegeven aan sumout.
De volgende state is LONG3, waarin COPY_IP de functie lng3 uitvoert. Deze functie doet
bijna hetzelfde als de functie others, alleen wordt nu het TTL veld in de header met 1
verlaagd en wordt het CKSUM veld nul gemaakt. Tijdens deze en volgende states wordt
ook gecontroleerd of HLEN - WRADDR gelijk is aan 3. Als dat het geval is, dan is de
header, op 2 longs na, ingelezen en moet het register READY gereset worden, om er voor
te zorgen dat de buffer na de header geen data meer stuurt.
Tijdens state LONG4 voert COPY_IP weer de functie others uit. Tijdens state LONG5
voert COPY_IP de functie lng5 uit. Deze functie doet weer hetzelfde als de functie others,
maar nu wordt ook gecontroleerd of het bestemmingsadres een geldig adres is (klasse A, B
of C). Als dit niet het geval is, wordt errout 1 gemaakt. Bovendien wordt niet alleen
gecontroleerd of HLEN - WRADDR gelijk is aan 3 (dan volgen er nog 2 longs), maar
ook of dat gelijk is aan 1. Dan zijn namelijk alle 5 longs waaruit de header blijkbaar
bestaat ingelezen en gaat SEP FSM naar de state SETINF02. Als HLEN - WRADDR
groter is dan 1, dan volgen er nog opties en gaat SEP_FSM naar de state OPTIONS.
De state OPTIONS wordt zo net vaak uitgevoerd, totdat alle opties in HEADERBUFFER
zijn gelezen. COPY_IP voert dan de functie others uit, zodat ook de controlesom over de
opties wordt berekend. Zodra HLEN - WRADDR gelijk is aan 1 gaat SEP_FSM alsnog
naar de state SETINF02.
Tijdens de state SETINF02 en de daaropvolgende state SETINF03 worden de tweede en
derde long van de additionele informatie naar de HEADERBUFFER geschreven. In beide
gevallen is dit nul, omdat die informatie pas door het IP proces wordt ingevuld. De
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operator COpy_IP voert daarvoor de functie setinj2 _3 uit, die er voor zorgt dat zijn
dataout output gelijk is aan O. Ook worden nu, tot twee maal toe, de eerste en de laatste
16 bits van het 32 bit register SUM bij elkaar opgeteld, om de controlesom te berekenen.
Tijdens de state SETINF04 voert COPY_IP de functie setinf4 uit, waarin de output
dataout weer nul is. Nu wordt gecontroleerd of de controlesom klopt. Als de laatste 16
bits niet uit allemaal enen bestaat dan is de controlesom fout. Als het datagram niet
afkomstig was van de local host (dan was de controlesom namelijk nog niet berekend), dan
wordt errout alsnog 1 gemaakt.
Als alles tot nu toe klopt hoeft in HEADERBUFFER aIleen nog long 1 van de additionele
informatie opgenomen te worden. Hierin moeten FRSTBL en NMBRBL opgenomen
worden, die door het data memory worden opgegeven. SEP_FSM gaat daarom naar de
state WAlTFORDR en wacht tot het data memory zijn ready dr signaal hoog maakt.
Als READY D hoog wordt (of is) wordt gecontroleerd of het register I FULL hoog is.
Als dat het geval is, dan is de wachtrij voor het IP proces vol en wordt ERROR hoog
gemaakt en het datagram alsnog weggegooid. Als de wachtrij niet vol is worden READY
en SIGNAL_I geset en gaat SEP_FSM naar de state SETINFOI.
Tijdens de state SETINFOI voert COPY_IP de functie setinfl uit, waardoor op de output
dataout de eerste long van de additionele informatie komt te staan, waarin de inputs if0,
frstbl en Dmbrbl zijn opgenomen. Deze long wordt naar adres 15 in HEADERBUFFER
geschreven. Ondertussen wordt het register RDADDR gereset. Dit register bevat het
readadres van HEADERBUFFER. Doordat RDADDR per default zijn waarde elke
klokpuls met 1 verhoogt, zulIen de volgende 19 klokpulsen alle longs van de header op de
uitgang van HEADERBUFFER staan. Deze zulIen meteen door de wachtrij ingelezen
worden. Omdat dit vanzelf gaat, kan SEP_FSM zich bezig houden met het kopieren van
de data uit de buffer naar het data memory en gaat daarvoor naar de state STARTCOPY.
Tijdens de state STARTCOPY wordt aIleen het register SIGNAL_D geset, om aan het data
memory duidelijk te maken dat de data er aan komt. Die data wordt tijdens de volgende
state door de buffer naar het data memory gestuurd. Dan bevindt SEP_FSM zich in de
state COPYDATA en blijft daar in. Elke klokpuls wordt een long naar het data memory
gestuurd en wordt het register DATALEN met 1 verlaagd. Als DAT ALEN gelijk is aan 2
dan moet het register READY gereset worden, zodat de buffer na de twee volgende longs
stopt met het sturen van data. Als DATALEN gelijk is aan 0 dan is aIle data naar het data
memory gekopieerd en keert SEP_FSM terug naar de HOLD state.
Van de separator is geen timing diagram gegeven, omdat de separator aIleen verbonden is
met blokken waarvan al een timing diagram gegeven is. De timing voor de signalen naar
die blokken is uiteraard gelijk aan de timing die in het timing diagram staat dat bij die
blokken hoort. Een beschrijving van de blokken in de separator is te vinden in appendix D.
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4.6

De RIP table

Het IDaSS ontwerp van de RIP table, ROUTETABLE genoemd, is gegeven in figuur 4.9.
De twee belangrijkste onderdelen hiervan zijn het CAM geheugen NETWORKS, waarin
de netwerkadressen staan en het RAM geheugen ROUTES, waarin de routes naar de
netwerken, die in NETWORKS worden genoemd, staan. Onder in de figuur staan de
superconnectors die de ROUTETABLE verbinden met het IP proces. In het vorige
hoofdstuk is vermeld dat de RIP table ook met het RIP proces en met de ARP/RIP timer
moet worden verbonden. Dit is echter nog niet gelmplementeerd, omdat het RIP proces en
de ARP/RIP timer nog niet ontworpen zijn. Ais deze worden ontworpen zullen ook in de
ROUTETABLE aanvullingen moeten worden gemaakt, zodat het RIP proces en de
ARP/RIP timer de RIP table kunnen bijwerken.
Er is al weI rekening mee gehouden dat meerdere processen van de RIP table gebruik
zuBen maken, doordat de mutual exclusion semaphore al is gelmplementeerd. Deze wordt
gevormd door de operator PROCESS_CTRL en het register PROC. Het register PROC
laadt per default de uitgang procont van PROCESS_CTRL, de waarde van PROC geeft
aan welk proces toegang heeft tot de RIP table. Ais PROC = 0, dan is de RIP table vrij,
als PROC = 1, dan heeft het IP proces toegang tot de RIP table, als PROC = 2, dan heeft
het RIP proces toegang tot de RIP table en als PROC = 3, dan heeft de ARP/RIP timer
toegang tot de RIP table. PROCESS_CTRL bevat 4 functies om te bepalen welke waarde
PROC krijgt, de functies worden geselecteerd door de control connector procin. Ais
PROC = 0, dan voert PROCESS_CTRL de functie noprocess uit. In dit geval blijft de
uitgang procont gelijk aan 0, totdat een van de processen zijn input (inl, in2 of in3) hoog
maakt Dan krijgt procont, en dus ook PROC, de waarde 1, 2 of 3, het nummer van het
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proces dat om de toegang tot de RIP table beeft gevraagd. Als meerdere processen
tegelijkertijd bun input boog maken, krijgt bet proces met bet laagste nummer voorrang.
Een proces dat om de toegang tot de RIP table beeft gevraagd moet dus daarna altijd
controleren of zijn nummer in bet register PROC staat! De operator PROCESS_CTRL
voert nu, afhankelijk van de control connector procin een van de functies process],
process2 of process3 uit. In deze functie beeft de output procout dezelfde waarde als
procin, zodat de waarde van PROC niet verandert. Pas als bet proces, waarvan bet
nummer in PROC staat, opnieuw zijn input van PROCESS_CTRL boog maakt, krijgt bet
register PROC weer de waarde O. De operator PROCESS_CTRL reageert in de tussentijd
niet op de andere inputs.
Omdat tot nu toe alleen bet IP proces is gei"mplementeerd, is alleen de input inl verbonden
met een register, SEMI. De state controller ROUTE_FSM set dit register als bet de
toegang tot de RIP table wi! verkrijgen. SEMI reset zicbzelf per default. De andere twee
inputs, in2 en in3, zijn verbonden met de operator ZERO die, zoals zijn naam al implementeert, deze twee inputs continu laag boudt.
De waarde van PROC bestuurt ook de functie van de operator PROCESS_SELECT. Als
PROC = 0, dan voert de operator zijn functie lloprocess uit en zijn de outputs dataout en
maskout nergens meer verbonden (gelijk aan 0). Als PROC = 1, dan voert de operator
zijn functie process] uit en zijn deze outputs verbonden met de inputs datal en maskl,
die door bet IP proces worden gebruikt. Als bet RIP proces en de ARP/RIP timer worden
gei'mplementeerd, dienen de inputs data2, mask2, data3 en mask3 aan PROCESS_SELECT toegevoegd te worden. Als PROC dan gelijk is aan 2 of 3 moeten de outputs
dataout en maskout met twee van deze inputs doorverbonden worden.
De RIP table bestaat, zoals gezegd, uit twee gebeugens. In bet CAM (Contents Addressable Memory) NETWORKS staan de netwerkadressen. Dit gebeugen is dus 32 bits breed.
De diepte bedraagt 85 longs, zodat 85 netwerkadressen kunnen worden opgeslagen. Het
CAM gebeugen beeft twee inputs, data en mask. Op data wordt bet adres gezet waar een
route bij gezocbt wordt, op mask bet masker dat bij dat adres boort. Het CAM gebeugen
zoekt nu (per default) in zijn gebeugen naar een netwerkadres waarvan die bits, die in
mask gelijk zijn aan 1, gelijk zijn aan de overeenkomstige bits in data. Als een netwerkadres gevonden wordt (een 'matcb'), dan wordt bet gebeugenadres daarvan op de output
camaddr gezet. Als er meerdere matcbes zijn, wordt bet gebeugenadres van de eerste
matcb op camaddr gezet. Als geen matcb wordt gevonden wordt camaddr gelijk gemaakt
aan de grootte van bet CAM gebeugen (dus 85).
Het tweede gebeugen is een normaal RAM gebeugen. In dit gebeugen staat de informatie
die bij elk netwerkadres in bet CAM gebeugen boort, zoals bet masker, bet routeradres, de
time to live, etc. De juiste informatie is bij een netwerkadres te vinden als camaddr
bekend is, door middel van de volgende conversie:
• op adres (3 * camaddr) staat bet masker van bet netwerk
• op adres (3 * camaddr + 1) staat bet adres van de next bop router
• op adres (3 * camaddr + 2) staat de overige infonnatie
Hieruit voIgt dat bet ROUTES gebeugen ook 32 bits breed is en dat bet 256 longs diep is.
Op gebeugenplaats 255 (3 * 85) moet altijd bet adres 0.0.0.0 staan, om te kunnen
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ontdekken dat in het CAM geheugen geen match is gevonden. De operator
ADDR_SELECT bepaalt welke data uit ROUTES op de uitgang rddata komt te staan.
ADDR_SELECT heeft hiervoor de (default) functie mask (out := in * 3), de functie
nexthop (out := in * 3 + 1) en de functie info (out := in * 3 + 2). Daarnaast kan de
default route direct worden geselecteerd m.b.v. de functies defaultroute (out := 1) en
defaultinfo (out := 2). Dit impliceert dat de defaultroute altijd in geheugenplaats 0 van het
NETWORKS geheugen en in de geheugenplaatsen 0, 1 en 2 in het ROUTES geheugen
moet staan. De overige informatie, die met de functie info wordt geselecteerd bevat de
afstand naar het netwerk (metric, 8 bits), de time to live van de route (ttl, 8 bits) en het
nummer van de interface waarover het datagram moet worden gestuurd (difn, 4 bits). De
laatste 12 bits van deze geheugenplaats zijn nog vrij.
De state controller ROUTE_FSM zorgt er voor dat een route wordt opgezocht in de
geheugens als het IP proces daarom vraagt. Ret IP proces maakt in dat geval de input
signalJp hoog, de waarde daarvan wordt per default in het register SIGNAL geladen. Als
ROUTE FSM detecteert dat SIGNAL hoog is, worden DESTIN en SRCIFN geladen en
worden MASK en MASK NEXTHOP gereset. Ret register MASK heeft als reset value
de waarde FFFFFFFFH• ROUTE_FSM controleert of PROC = 0 en zo ja, dan set het
SEMI. In elk geval gaat ROUTE_FSM van de HOW state naar de WAITFORSEM state.
In deze state wordt, als dat nog niet was gebeurd, zodra dat mogelijk is SEMI geset.
Vervolgens wordt gewacht tot PROC =1. Als dat het geval is gaat wordt BRCAST
geladen en gaat ROUTE_FSM naar de state CKJPBRC.
In het register BRCAST staat nu een waarde die door de operator MASK_SELECT is
gegenereerd. MASK_SELECT vergelijkt altijd het bestemrningsadres (DESTIN) met het
masker in het register MASK_NEXTHOP. Als uit deze vergelijking blijkt dat het
bestemmingsadres een broadcast adres is, dan wordt de output brc hoog gemaakt. De
waarde van brc wordt alleen in BRCAST geladen als de output brc geldig is (dat is zo als
in MASK_NEXTHOP een masker staat). Op dit moment is MASK_NEXTHOP gelijk
aan nul, waardoor BRCAST hoog zal zijn als DESTIN het 'limited broadcast' adres bevat
(het all 1's of all O's adres). In CKJPBRC wordt getest of BRCAST hoog is en zo ja, dan
worden BRCAST en DSTIFN op 0 gezet (het datagram moet aIleen naar de local host
worden gestuurd), in MASK NEXTHOP wordt het all 1's adres gezet (het all O's adres
mag niet worden gebruikt, want dat geeft aan dat er geen route gevonden is), het register
READY wordt geset om aan het IP proces door te geven dat een route is gevonden en
SEMI wordt geset om de RIP table weer vrij te geven. ROUTE_FSM keert nu terug naar
de HOW state.
Als BRCAST nul is, wordt in MASK_NEXTHOP de output rddata van het ROUTES
geheugen geladen, via de operator NET_SELECT, en gaat ROUTE_FSM naar de state
CK_LOCALADDR. Omdat in MASK allemaal enen staan, is door het NETWORKS
geheugen uitgezocht of het hele adres, dat in DESTIN staat, in het CAM geheugen
voorkomt. Aangezien alleen de twee adressen van de local host geheel in het CAM
geheugen zijn opgenomen, zal op de output rddata van ROUTES het masker staan, dat bij
een van de twee aangesloten netwerken hoort, als DESTIN een van de twee adressen bevat
van de local host. Als het adres in DESTIN niet van de local host is, IS
MASK_NEXTHOP gelijk aan nul. De state CK_WCALADDR controleert daarom of
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MASK_NEXTHOP ongelijk aan nul is. Als dat het geval is, dan is DESTIN dus een
adres van de local host en wordt DSTIFN weer gelijk aan nul gemaakt. De operator
NET_SELECT voert nu de functie local uit, waardoor de inhoud van DESTIN op de
input van MASK_NEXTHOP komt te staan, die dit adres laadt. Als next hop adres wordt
dus het adres van de local host doorgegeven. De registers READY en SEMI worden weer
geset en ROUTE_FSM keert terug naar de HOW state.
Als ROUTE_FSM in de state CK_LOCALADDR merkt dat MASK_NEXTHOP gelijk is
aan nul, dan is het adres in DESTIN blijkbaar geen adres van de local host. Nu wordt het
default masker dat bij DESTIN hoort in het register MASK geladen. De operator
MASK_SELECT heeft dit default masker geconstrueerd, rekening houdend met de
adresklasse van DESTIN en heeft het op zijn output mskout gezet. De operator
NET_SELECT voert nu de functie dejmask uit, die er voor zorgt dat het default masker
ook op de input van MASK_NEXTHOP komt te staan, die het ook laadt. ROUTE_FSM
gaat nu naar de state CONI/NUEl.
In de state CONTINUEl wordt alleen het register BRCAST geladen. MASK_SELECT
heeft namelijk weer DESTIN en MASK_NEXTHOP met elkaar vergeleken en heeft brc
hoog gemaakt als DESTIN een 'directed broadcast' adres bevat. In de volgende state, de
state, LOADNETMASK, wordt in MASK_NEXTHOP het masker geladen dat volgens de
RIP table bij DESTIN hoort, en gaat ROUTE_FSM naar de state CK_NETMASK.
In de state CK_NETMASK wordt MASK_NEXTHOP bekeken. Als deze nul is, is er
blijkbaar geen route naar DESTIN gevonden, en moet het datagram naar de default router
worden gestuurd. Nu moet de operator ADDR_SELECT de functie defaultinfo uitvoeren,
zodat de informatie van de default route op de uitgang rddata van het geheugen ROUTES
komt te staan. De operator EXTRACT extraheert hieruit de time to live (ttl), de metric en
de bestemmingsinterface (difn). De registers TTL en DSTIFN worden geladen (TTL laadt
per default) en METRIC wordt op 1 gezet (metric wordt alleen gebruikt als het IP proces
uitzoekt of een redirect bericht moet worden verstuurd en mag niet gelijk aan 0 zijn als de
gezochte route niet bekend is). ROUTE FSM gaat nu naar de state LOADDEFAULT. In
die state wordt nagegaan of de default route geldig is (TTL> 0) en als dat zo is dan wordt
door ADDR_SELECT de functie defaultroute uitgevoerd. Op de output rddata van
ROUTES staat dan het adres van de default router, dat in MASK_NEXTHOP geladen
wordt. Als de default route niet geldig is (TTL = 0), dan worden DSTIFN en
MASK_NEXTHOP gereset, het IP proces zal dan een 'network unreachable' error
genereren. In beide gevallen worden de registers READY en SEMI geset en keert
ROUTE FSM terug naar de HOLD state.
Als in de state CK- NETMASK blijkt dat MASK- NEXTHOP ongelijk aan nul is, dan is
waarschijnlijk een route gevonden. Nu moet echter worden gecontroleerd of het default
masker dat is gebruikt om de route te vinden (staat in MASK) gelijk is aan het masker dat
volgens de RIP table bij de route hoort (staat in MASK_NEXTHOP). Als deze twee aan
elkaar gelijk zijn is een route gevonden naar het netwerk. Uit het feit, dat het masker van
het netwerk gelijk is aan het default masker, voIgt dat het netwerk geen deel uitmaakt van
het netwerk waartoe de subnetwerken, die met de router zijn verbonden, behoren. Er hoeft
dus niet nagegaan te worden of het adres een broadcast adres is, het datagram moet
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gewoon naar zijn bestemming worden gerouteerd. Hiervoor wordt door ADDR_SELECT
de functie info uitgevoerd, worden via EXTRACT de time to live en het nummer van de
bestemmingsinterface in TTL en DSTIFN geladen en gaat ROUTE_FSM naar de state
CHECKINFO. In die state wordt nagegaan of TTL> 0 is en zo ja, dan wordt door
ADDR_SELECT de functie nexthop uitgevoerd, wordt via NET_SELECT in
MASK_NEXTHOP het adres van de next hop router geladen, worden READY en SEMI
geset en gaat ROUTE_FSM naar de HOLD state. Als echter blijkt dat de route ongeldig is
(TTL = 0), dan wordt het datagram alsnog naar de default router gestuurd, zoals in de
vorige alinea beschreven is, of wordt een 'network unreachable' error gegeven als ook de
route naar de default router ongeldig is.
Als in de state CK- NETMASK blijkt dat MASK- NEXTHOP ongelijk aan nul is, maar ook
ongelijk aan MASK, dan is blijkbaar het verkeerde masker gebruikt. Dit is het geval als
het gezochte netwerk een subnetwerk is, dat van hetzelfde netwerk deel uit maakt als de
subnetwerken waarmee de router is verbonden. Nu moet er rekening mee worden gehouden
dat DESTIN een 'directed broadcast' adres kan zijn voor het heIe netwerk. Of dit zo is,
wordt vermeld door het register BRCAST, daarin is immers tijdens de state CONTINUE]
al het resultaat geladen van de vergelijking, die de operator MASK_SELECT toen heeft
gemaakt, tussen DESTIN en het default masker. Als BRCAST = 1, dan is DESTIN een
directed broadcast adres en moet het datagram over alle interfaces worden verstuurd,
behalve de interface waar het vandaan kwam. Dit wordt gedaan door NET_SELECT de
functie local uit te laten voeren zodat MASK NEXTHOP het adres uit DESTIN kan
ovememen, door de operator EXTRACT de functie passifn uit te laten voeren, zodat
DSTIFN het interfacenummer uit SRCIFN kan ovememen en tenslotte weer READY en
SEMI te setten. Daama gaat ROUTE_FSM weer naar de HOLD state.
Als in de state CK_NETMASK blijkt dat MASK_NEXTHOP ongelijk aan nul is, maar ook
ongelijk aan MASK, en dat BRCAST nul is, dan is het gezochte netwerk een subnetwerk.
Nu moet nogmaals in de RIP table de route worden opgezocht, deze keer met gebruikmaking van het juiste masker. Dit masker staat nog in MASK_NEXTHOP, maar door de
operator MASK SELECT de functie subnetmask uit te laten voeren kan dit masker in
MASK geladen worden. ROUTE_FSM gaat nu naar de state CONTINUE2, waarin
opnieuw het register BRCAST een waarde van MASK_SELECT laadt. MASK_SELECT
heeft nu het adres in DESTIN vergeleken met het subnetmasker dat daar bij hoort, en zijn
output brc hoog gemaakt als DESTIN een 'directed broadcast' adres is voor het subnetwerk. In de volgende state, LOADSUBNETMASK, wordt opnieuw de output rddata van het
geheugen ROUTERS in MASK_NEXTHOP geladen. Daama gaat ROUTE_FSM naar de
state CK SUBNETMASK.
In de state CK_SUBNETMASK wordt de inhoud van MASK_NEXTHOP gecontroleerd.
Als deze de waarde nul heeft, is blijkbaar geen route bekend naar het subnetwerk, en dan
wordt het datagram alsnog naar de default router gestuurd, zoals al eerder beschreven is, of
wordt een 'network unreachable' error gegeven als de route naar de default router ongeldig
is. Als MASK_NEXTHOP ongelijk aan nul is, is dus een route naar het subnetwerk
gevonden. Nu voert ADDR SELECT de functie info uit, zodat via EXTRACT de time to
live, de metric en de bestemmingsinterface in TTL, METRIC en DSTIFN geladen kunnen
worden. ROUTE_FSM gaat vervolgens naar de state CK_SUBNETBRC.
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In de state CK SUBNEFBRC wordt eerst het register METRIC bekeken. Als METRIC
groter is dan nul, dan is het datagram bestemd voor een subnetwerk dat niet direct met de
router verbonden is. Het moet dus naar een volgende router worden gestuurd. Als TTL > 0
is, dan voert ADDR_SELECT de functie nexthop uit, zodat MASK_NEXTHOP het adres
kan laden van die volgende router. READY en SEMI worden geset en ROUTER_FSM
gaat naar de HOW state. Als echter TTL = 0 dan is de route niet meer geldig en dan
wordt het datagram alsnog naar de default router gestuurd, zoals al eerder beschreven is, of
wordt een 'network unreachable' error gegeven als ook de route naar de default router
ongeldig is.
Als in de state CK_SUBNETBRC blijkt dat METRIC = 0, dan is het datagram bestemd
voor een van de twee netwerken waarmee de router verbonden is. Nu moet er weer
rekening mee worden gehouden of het adres in DESTIN een 'directed broadcast' adres is.
Dit wordt weer aangegeven door het register BRCAST, daarin is immers in de state
CONTINUE2 het resultaat geladen van de vergelijking, die MASK_SELECT toen heeft
gemaakt, tussen DESTIN en het subnetrnasker. Als BRCAST = 1, dan is DESTIN een
directed broadcast adres. Als nu DSTIFN gelijk is aan SRCIFN dan is het datagram
afkomstig van het netwerk waarover het gebroadcast zou moeten worden. Dit hoeft niet
nog een keer te gebeuren, maar het datagram moet weI naar de local host worden gestuurd.
Nu wordt BRCAST gereset en wordt DSTIFN nul gemaakt. Als DSTIFN # SRCIFN en
SRCIFN = 0, dan is het datagram afkomstig van de local host en moet alleen over het
subnetwerk, waarvoor het bestemd is, worden gebroadcast. Nu wordt alleen BRCAST
gereset. Als DSTIFN # SRCIFN en SRCIFN # 0, dan is het datagram afkomstig van het
ene subnetwerk en moet gebroadcast worden over het andere subnetwerk. In dat geval
moet het datagram ook naar de local host worden gestuurd. BRCAST blijft dus hoog en
door EXTRACT de functie passifn uit te laten voeren kan DSTIFN het interfacenummer
van SRCIFN ovememen. In alle bovenstaande gevallen voert de operator NET_SELECT
de functie local uit, zodat het adres uit DESTIN in MASK_NEXTHOP geladen kan
worden, worden READY en SEMI geset en gaat ROUTE_FSM naar de HOLD state.
De laatste mogelijkheid in CK SUBNEFBRC is dat METRIC = 0 en BRCAST = O. Het
datagram moet nu naar een host op een van de beide subnetwerken worden gestuurd. De
operator NET_SELECT voert nu de functie local uit, zodat het adres van de host uit
DESTIN in MASK_NEXTHOP geladen kan worden. READY en SEMI worden geset en
ROUTE_FSM keert terug naar de HOW state.
Omdat de registers de waarden op de inputs met
een klokvenraging inlezen, reageert de RIP table
niet meteen op de inputs. In figuur 4.10 is daarom
een timing diagram gegeven van de RIP table.
Zoals te zien is, is het timing diagram, in tegenstelling tot de complexiteit van de RIP table, erg
eenvoudig. Voor de in- en outputs die meer dan
een bit breed zijn wi! een hoog signaal in de figuur zeggen dat op de in- of output geldige data
moet staan resp. staat. Een beschrijving van alle
blokken in de RIP table is te vinden in appendix E.
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4.7

Het IP proces

Het IDaSS ontwerp van het IP proces. IP_PROCESS genoemd. is gegeven in figuur 4.11.
IP_PROCESS bevat twee RAM geheugens. HEADERS_IN en HEADERS_OUT. Deze
geheugens zijn alle twee 32 bits breed en 19 longs diep. Als een header van de wachtrij
wordt gelezen. wordt deze in HEADERS_IN geladen. Daarna wordt de route van het
datagram opgezocht in de RIP table. wordt bekeken of het datagram gebroadcast moet
worden en wordt nagegaan of het datagram gefragmenteerd moet worden. Het datagram of
het fragment wordt vervolgens naar HEADERS_OUT gekopieerd. terwijl onderweg door
de operator FILL_IN de nodige velden in de IP header en de additionele informatie
worden ingevuld. Als een komplete header in HEADERS_OUT staat. wordt deze naar de
wachtrij voor het ARP proces gekopieerd. Het hele IP_PROCESS wordt bestuurd door
een state controller. IP_FSM.
Onderaan figuur 4.11 staan de 3 superconnectors die het IP proces met de wachtrij voor
het IP proces verbinden. links staan de 8 superconnectors die het IP proces met de RIP
table verbinden en bovenaan staan de 3 superconnectors die het IP proces met de wachtrij
voor het ARP proces verbinden.
De state controller IP_FSM bevindt zich in de HOLD state. totdat het register IQ_EMPT
een nul laadt van de ingang icLempty. ten teken dat de wachtrij voor het IP proces niet
leeg is. IQ_EMPT laadt deze ingang per default. IP_FSM set nu het register SIGNAL_I.
om de header van de wachtrij te lezen en gaat naar de state SETADDR. In deze state wordt
het register WA_IN gereset en gaat IP_FSM naar de state LOAD. WA_IN zal zijn waarde
per default elke klokpuls met 1 verhogen. IP_FSM blijft 19 klokpulsen in de LOAD state.
waarin de heIe header in het geheugen HEADERS_IN wordt geladen. De operator
SELECT voert zijn functie pass uit. zodat de longs die op zijn input datain komen te
staan rechtstreeks doorgegeven worden aan zijn output dataout. Terwijl de longs in
HEADERSJN worden geladen. worden op het juiste moment de velden HLEN. LENGTH.
OFFSET. TTL. DF. SIFN. SOURCE en DESTIN geladen in de gelijknamige registers. De
operator EXTRACT zorgt er voor dat deze velden uit de voorbij komende longs worden
geextraheerd. Zodra DESTIN en SRCIFN (SIFN) zijn geladen. wordt SIGNAL_R geset.
zodat aan de RIP table wordt doorgegeven dat deze een route naar DESTIN moet gaan
zoeken. Op het moment dat de RIP table het destination adres laadt. wordt de output van
DESTIN enabled. Daarna gaat IP_FSM naar de state WAITFORR 0 UTE.
In de state WAITFORROUTE wordt gewacht tot het register READY_R een 1 laadt. ten
teken dat de RIP table klaar is met zoeken. Dan worden de registers NEXT_HOP.
BRCAST. DSTIFN en NOTDIFN geladen. Die laatste twee laden dezelfde waarde.
METRIC wordt niet geladen. die hebben we nu niet nodig. IP_FSM gaat vervolgens naar
de state CK_ERROR. In deze state worden de voorbereidingen getroffen om de header van
het geheugen HEADERS_IN naar het geheugen HEADERS_OUT te kopieren. De
registers SUM. RA_IN en WA_OUT worden gereset en de registers NEXT_HOP. TTL.
DF. DSTIFN en BRCAST worden bekeken.
Als NEXT_HOP nul is. is geen route gevonden en moet een 'network unreachable' error
worden gegenereerd. Daarom worden de registers ERRB en ERRNR op 2 gezet en wordt

65

4 DE ONTWERPEN IN IDASS

~
~
IP.J'SM

tosendout
tosendin

MaxdlenoU;r====~::::::::~
Maxdlenin~0C=~:;::::::::~
nhl'Pnout ..

nhl.nin,====~::::::::~

nl.ngthou«

nlengthinur--~

~

FRAG
rragout
no cr t ouA---I:Ir.-----------,
norr
tin~0C=~:;::::::::~
oCCindout ..
orrindinur--~

~

orr se tin Iiol-----------------------,
I eng t hi n Iiol----------------------,
hl .. n i n Iiol--------------------,
Maxlenin

..irn

I

H

SRCIIlt

Signal-rtHSICHAL-R

~----------.I------'

I

Figuur 4.11: Het schematic IP_PROCESS

66

4 DE ONTWERPEN IN IDASS

het register DSTIFN gereset. ERRB en ERRNR zullen ingevuld worden in het ERRB
resp. VERS veld in de IP header (zie paragraaf 3.2). Vervolgens wordt de header naar
HEADERS_OUT gestuurd, doordat IP_FSM naar de state SENDDIRECT gaat.
Ais TTL nul is en het datagram is niet bestemd voor de local host (DSTIFN ;¢:. 0), dan
moet een 'time exceeded' error worden gegenereerd. ERRB krijgt weer de waarde 2, maar
ERRNR krijgt nu de waarde 3. Ook DSTIFN wordt weer gereset en IP_FSM gaat naar de
state SENDDIRECT.
Ais het DF bit is geset, wordt gecontroleerd of het datagram verstuurd gaat worden over
het netwerk waarover de kleinste frames kunnen worden verstuurd (interfacenummer 2).
Ais dat het geval is wordt LENGTH vergeleken met het register MAXLENGTH, waarin
altijd de maximale datagramlengte moet staan voor interfacenummer 2. Ais LENGTH
groter is dan MAXLENGTH, dan moet een 'fragmentation needed and DF bit set' error
worden gegenereerd. ERRB krijgt weer de waarde 2, ERRNR krijgt nu de waarde 4 en
IP_FSM gaat naar de state SENDDIRECT.
Ten slotte wordt nagegaan of DSTIFN = SRCIFN ;¢:. O. Ais BRCAST ;¢:. 1 (want dan altijd
DSTIFN = SRCIFN), dan moet misschien een 'redirect' bericht worden gegenereerd. Dit
moet gebeuren als de zender van het datagram een host is die op een van de netwerken is
aangesloten waarmee de router verbonden is, m.a.w. als de afstand naar de zender van het
datagram (metric) gelijk is aan O. Dit wordt gecontroleerd door de route naar de zender
van het datagram op te vragen. Daartoe wordt SIGNAL R weer hoog gemaakt en wordt
de output van SOURCE enabled. IP_FSM gaat nu naar de state WAITFORMETRIC.
Ais de header zonder problemen door bovenstaande controle heen is gekomen, wordt het
normaal gerouteerd. Daarom wordt ERRB nul gemaakt en krijgt ERRNR de waarde 4 (de
normale waarde voor het VERS veld.
Ais BRCAST = 1 dan moet het datagram naar twee interfaces worden gestuurd. In
NOTDIFN wordt aangegeven naar welk interface het datagram niet moet worden gestuurd.
Het datagram wordt eerst verstuurd over de interface waarvoor het niet hoeft te worden
gefragmenteerd. Indien NOTDIFN = 0, dan is dit interfacenummer 1 (DSTIFN wordt 1)
indien NOTDIFN = 1 of 2, dan is dit interfacenummer 0 (DSTIFN wordt 0) In beide
gevallen wordt het register DRD geset en gaat IP_FSM naar de state SENDDIRECT.
Ais BRCAST = 0, dan moet het datagram naar een interface worden gestuurd. Ais
DSTIFN = 0 of 1, dan gaat IP_FSM direct naar de state SENDDIRECT. Ais DSTIFN = 2,
dan wordt gecontroleerd of LENGTH > MAXLENGTH. Is dat niet het geval dan gaat
IP_FSM naar de state SENDDIRECT, als dat weI het geval is dan moet het datagram
gefragmenteerd worden en gaat IP FSM naar de state FRAGMENT.
Ais IP_FSM in de state WAlTFORMETRIC terecht is gekomen om te controleren of een
redirect bericht moet worden verstuurd, wacht het totdat READY_R hoog wordt. Dan laadt
het alleen METRIC, de andere gegevens uit de RIP table zijn nu niet van belang. In de
volgende state, CK_METRIC wordt nagegaan of METRIC = O. Ais dat zo is wordt een
redirect bericht gegenereerd door ERRB de waarde 1 te geven, ERRNR de waarde 4 en
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DSTIFN het nummer O. Het register DRD wordt geset en IP_FSM gaat naar de state
SENDDIRECT. Ais METRIC> 0 dan wordt geen redirect bericht gegenereerd (ERRB

wordt 0, ERRNR 4) en wordt het datagram naar een interface gestuurd zoals in de vorige
alinea is beschreven. IP_FSM gaat dan dus naar de state SENDDIRECT of FRAGMENT.
De state SENDDIRECT wordt 19 keer uitgevoerd. In die tijd worden aIle 19 longs van de
header van HEADERS IN naar HEADERS OUT gekopieerd. Elke klokpuls worden
RA_IN en WA_OUT met 1 verhoogd. Zolang RA_IN < HLEN wordt door SUM de
controlesom over de longs die voorbij zijn gekomen geladen. Deze som wordt elke keer
door de operator ADD berekend en opgeteld bij de oude waarde van SUM. De longs
passeren op hun weg van HEADERS_IN naar HEADERS_OUT de operator FILL_IN.
Deze operator laat per default de longs ongewijzigd door, maar in bepaalde gevallen
wijzigt het een veld in de long.
Ais RA_IN = 0 en ERRB = 1 (redirect bericht) dan moet bij het HLEN veld 1 en bij het
LENGTH veld 4 worden opgeteld. Het datagram wordt immers 4 bytes langer doordat het
nexthop adres achter de normale IP header zal worden geplakt. Dit houdt dus meteen in
dat als RA_IN = HLEN (dan is de normale IP header gepasseerd) de inhoud van register
NEXT_HOP door FILL_IN moet worden doorgegeven aan HEADERS_OUT. Bovendien
moet SUM dan nog een keer extra de controlesom laden.
Ais RA_IN = 3 en het datagram is afkomstig van de local host (SRCIFN = 0) en het
source adres is nog niet ingevuld (SOURCE = 0), dan moet FILL_IN dit invullen door
zijn input srcin naar zijn output dataout te sturen. Op srcin staat de inhoud van DESTIN,
IFNI ADDR of IFN2 ADDR, afhankelijk van DSTIFN heeft een van deze registers zijn
output enabled. In de registers IFNI_ADDR en IFN2_ADDR moeten altijd de IP adressen
staan van de interfacenummers 1 resp. 2.
Ais RA_IN = 15, dan worden de waarden van de registers DSTIFN en DRD toegevoegd
aan de additionele informatie.
Ais RA IN = 16 en als RA IN = 17, dan voert de operator ADD de functie addsum uit.
Hierdoor worden de eerste en de laatste 16 bits uit het 32 bit register SUM bij elkaar
opgeteld en de uitkomst wordt beide keren in SUM geladen, om de controlesom te kunnen
berekenen.
Ais RA_IN = 18, dan voert ADD de functie complement uit en wordt het complement van
SUM in SUM geladen. Ondertussen vult FILL_IN de inhoud van NEXT_HOP in het
NHIP veld in en IP_FSM gaat naar de state ADD_CKSUM.
In de state ADD_CKSUM vult FILL_IN de berekende controlesom, die in SUM staat, in
het CKSUM veld in. Samen met het ITL en PROTO veld, dat opnieuw uit HEADERS_IN
wordt gelezen wordt de controlesom naar HEADERS OUT geschreven. De header is nu
gereed om op de wachtrij voor het ARP proces te worden gezet. Het register AQ_FLL
wordt bekeken en als dit 0 is (ARP wachtrij niet vol) dan wordt het register SIGNAL_A
geset. Ais AQ_FLL 1 is, dan wordt in de state WAlTFORQUEUE net zo lang gewacht
totdat A~FLL 0 is geworden en dan wordt alsnog SIGNAL_Q geset. Ook wordt dan het
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register RA_OUT gereset. RA_OUT verhoogt zijn waarde per default, zodat de header uit
HEADERS_OUT in de wachtrij zal worden gezet, terwijl IP_FSM verder kan gaan met
de volgende state, NEXTCOPY.
In de state NEXTCOPY wordt nagegaan of nog een kopie van de header moet worden verstuurd. Dit is het geval als ERRB = 1 (dan is een redirect bericht verstuurd en moet het
datagram naar de normale bestemrning worden gestuurd), of als BRCAST = 1 (dan moet
het datagram over de tweede interface worden verstuurd). In beide gevallen moet het DRD
register worden gereset en worden RA_IN en WA_OUT weer op 0 gezet. In het eerste
geval moet ERRB gereset worden en moet DSTIFN weer gelijk worden gemaakt aan
NOTDIFN. DSTIFN was immers gereset, om het eerste datagram naar de local host te
sturen (die het redirect bericht genereert), maar in NOTDIFN staat nog het nummer van de
interface waarover het datagram nu moet worden verstuurd. Ais NOTDIFN = 1, dan gaat
IP FSM weer naar de state SENDDIRECT, als NOTDIFN = 2, dan wordt nagegaan of het
datagram gefragmenteerd moet worden en gaat IP_FSM, afhankelijk van het resultaat, naar
de state SENDDIRECT of de state FRAGMENT.
In het tweede geval wordt BRCAST gereset en wordt NOTDIFN bekeken om na te gaan
over welke interface het datagram nu verstuurd moet worden. Ais NOTDIFN = 2, dan
wordt DSTIFN op 1 gezet en gaat IP_FSM naar de state SENDDIRECT om het datagram
over interface 1 te versturen. Ais NOTDIFN = 0 of 1, dan wordt DSTIFN op 2 gezet om
het datagram over interface 2 te versturen. Afhankelijk van de lengte van het datagram
gaat IP_FSM nu naar de state SENDDIRECT of de state FRAGMENT.
Ais zowel ERRB als BRCAST nul zijn, dan hoeft geen kopie van het datagram te worden
verstuurd en gaat IP_FSM terug naar de HOLD state.
Ais een datagram gefragmenteerd moet worden, komt IP_FSM in de state FRAGMENT. In
deze state worden aIleen de nodige registers geset. De operator FRAG voert zijn functie
init uit, zodat in MAXDLEN het aantal databytes dat met een header mee kan worden
gestuurd wordt geladen, in TOSEND het totaal aantal te verzenden databytes wordt
geladen en in NHLEN en NOFFSET de waarde van HLEN en OFFSET wordt geladen.
In NLENGTH wordt de lengte van het eerste te verzenden fragment geladen. Ret register
DRD wordt geset en OFFIND wordt gereset, evenals RA_IN en WA_OUT. Vervolgens
gaat IP_FSM naar de state FIRSTFRAGI.
In de state FIRSTFRAGI worden de eerste 5 longs uit HEADERS_IN naar
HEADERS_OUT gekopieerd. Ais RA_IN = 0, dan zorgen FILL_IN en FRAG ervoor dat
NHLEN en NLENGTH in de header ingevuld worden. Ais RA_IN = 1, dan zorgen
FILL_IN en FRAG er voor dat NOFFSET en het MF bit in de header ingevuld worden.
De controlesom over deze longs wordt weer in SUM geladen. Ais de eerste 5 longs zijn
gekopieerd wordt nagegaan of de header opties bevat (HLEN > 5). Ais dat zo is wordt
register WA_OPT gereset en gaat IP_FSM naar de state FIRSTFRAG2, als de header geen
opties bevat, gaat IP FSM naar de state FIRSTFRAG3.
In de state FIRSTFRAG2 worden de opties byte voor byte naar het geheugen OPTIONS
gekopieerd. OPTIONS is een RAM geheugen van 8 bits breed en 40 bytes diep (het
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maximale aantal bytes in het OPTIONS veld van de header). Het register WA_OPT wordt
hiervoor elke klokpuls met 1 verhoogd. FILL_IN zorgt er voor dat steeds 1 byte uit de
long die door HEADERS_IN wordt aangeboden naar het OPTIONS geheugen wordt
gestuurd. De registers RA_IN en WA_IN worden eens in de 4 klokpulsen verhoogd. Op
dat moment wordt ook de gehele long naar HEADERS_OUT gekopieerd en wordt in
SUM de nieuwe controlesom geladen (het eerste fragment moet alle opties bevatten). Ais
alle opties zijn gekopieerd worden de registers WA_C en RA_C gereset en gaat IP_ FSM
naar de state COPY- OPT- 1.
Voor elke achtereenvolgende optie die nu in het geheugen OPTIONS staat worden de
states COPY_OPT_1, COPY_OPT_2, COPY_OPT_3 en een vierde state, atbankelijk van
het resultaat in COPY_OPT_3, doorlopen. In COPY_OPTj wordt het eerste byte van de
optie (dat het type van de optie aangeeft) in het register OTYPE geladen en wordt RA_C
met 1 verhoogd. In COPY_OPT_2 wordt het tweede byte van de optie (dat de lengte van
de optie aangeeft) in het register OLEN geladen en wordt RA_C weer met 1 verlaagd. In
COpy- OPT- 3 wordt bit 7 van OTYPE bekeken.
Ais bit 7 van OTYPE 0 is en OTYPE bevat niet het NOP of EOOP byte, dan moet de
optie niet naar elk fragment worden gekopieerd. Daarom wordt de state LEAVE uitgevoerd.
In deze state wordt RA_C met de waarde van OLEN verhoogd, zodat RA_C nu naar het
eerste byte van de volgende optie in OPTIONS wijst. WA_C zal niet veranderd worden
en blijft naar het eerste byte wijzen van de optie die niet gekopieerd moet worden.
Ais bit 7 van OTYPE 1 is, dan moet de optie naar elk fragment worden gekopieerd. Ais
RA_C nog gelijk is aan WA_C, dan wordt de state SKIP uitgevoerd. In deze state worden
zowel RA_C als WA_C met de waarde van OLEN verhoogd. Ais RA_C niet meer gelijk
is aan WA_C (doordat LEAVE al een keer uitgevoerd is), dan wordt de state MOVE
uitgevoerd. In deze state worden ook RA C en WAC met de waarde van OLEN
verhoogd, maar nu wordt elke keer als RA_C en WA_C met 1 verhoogd worden, het byte
waamaar RA_C wijst, naar de geheugenplaats gekopieerd waarnaar WA_C wijst. De optie
wordt dus naar voren doorgeschoven, over de opties heen die niet naar elk fragment
gekopieerd moeten worden.
Ais in de state COPY_OPT_3 blijkt dat OTYPE een NOP of EOOP byte bevat, dan wordt
slechts 1 byte naar voren geschoven en keen IP FSM vanuit deze state terug naar de state
COPY_OPTj. Na de state LEAVE, SKIP of MOVE gaat IP_FSM ook weer naar die state.
In COPY_OPT_1 wordt daarom niet alleen OTYPE geladen, maar wordt ook berekend of
RA_Calle opties heeft doorlopen. Ais dat zo is dan hoeven er dus geen opties meer
verwerkt te worden. Indien nu RA C = WAC, dan moeten blijkbaar alle opties uit de
oorspronkelijke header naar alle fragmenten worden gekopieerd. In dat geval gaat IP_ FSM
rechtstreeks naar de state FIRSTFRAG3. Ais RA C :t WA C, dan worden de gewijzigde
opties naar HEADERS_IN gekopieerd en wordt de nieuwe headerlengte berekend. Dit
wordt gedaan door in NHLEN de waarde 5 te zetten (de lengte van de header zonder
opties), door in LAST_WA de waarde van WA_C - 1 te laden en door RA_C te resetten.
Daama gaat IP_FSM naar de state COPY_OPT_4.
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In de state COPY_OPT_4 worden steeds 4 opeenvolgende bytes uit OPTIONS gelezen en
in een van de 4 registers OPTBUFO, OPTBUFl, OPTBUF2 of OPTBUF3 geladen.
Vervolgens worden de bytes in deze 4 registers samengevoegd door de operator SELECT
de functie options uit te laten voeren en wordt het resulterende long op de juiste plaats in
HEADERS_IN geladen. Elke keer als een long wordt geladen wordt NHLEN met 1
verhoogd. Als RA_C = LAST_WA, dan zijn aIle bytes uit het OPTIONS geheugen
gelezen. Als nu niet aIle 4 registers OPTBUFO tim OPTBUF3 een byte uit OPTIONS
bevatten, worden in de resterende registers het NOP byte (1) geladen, die zodoende het
PADDING veld in de IP header vormen.
Nu staat in het HEADERS_IN geheugen dus de header met de opties die met elk fragment
meegestuurd moet worden. In HEADERS_IN zijn echter niet het HLEN, LENGTH en
OFFSET veld aangepast! Dit wordt straks door de operator FILL_IN gedaan. Eerst moet
echter nog de rest van de header die bij het eerste fragment hoort (de additionele informatie is nog niet gekopieerd) naar het HEADERS_OUT geheugen worden gekopieerd. Dit
gebeurt in de state FIRSTFRAG3.
In de state FIRSTFRAG3 worden deze 4 longs naar het geheugen HEADERS_OUT
gekopieerd. Als RA_IN = 15, dan worden door FILL_IN het DIFN en DRD veld
ingevuld. Als RA_IN = 16, dan wordt door FILL_IN en FRAG het veld OFFIND
ingevuld. Als RA_IN = 18, dan wordt door FILL_IN het next hop adres ingevuld.
Ondertussen wordt door de operator ADD weer de functies addsum en complement
uitgevoerd, om de controlesom te kunnen berekenen. Als aIle longs gekopieerd zijn gaat
IP- FSM naar de state ADD- CKSUM2.
De volgende 3 states (ADD_CKSUM2, WAITFORQUEUE2 en NEXTFRAGMENT) worden
net zo vaak uitgevoerd als er fragmenten moeten worden verzonden. In ADD_CKSUM2
wordt de controlesom aan de header toegevoegd. Daarnaast voert FRAG de functie setregs
uit, waardoor de nieuwe waarden van de registers TOSEND, OFFIND, NOFFSET en
NLENGTH worden berekend voor het volgende fragment. De registers laden die waarden.
IP_FSM gaat na of de wachtrij voor het ARP proces niet vol is (AQ_FLL = 0) en als dat
zo is dan set het SIGNAL_A. Vervolgens gaat IP_FSM naar de state WAITFORQUEUE2.
In de state WAITFORQUEUE2 wordt, als de wachtrij niet vrij was, gewacht totdat
AQ_FLL = 0 en wordt SIGNAL_A alsnog geset. Tegelijkertijd wordt RA_OUT gereset,
zodat de header door HEADERS_OUT op het juiste moment naar de wachtrij wordt
geschreven. Vervolgens wordt gecontroleerd of TOSEND ~ MAXDLEN. Als dat zo is,
dan is het volgende fragment dat verzonden gaat worden het laatste fragment en wordt het
register DRD gereset. Daarnaast wordt gecontroleerd of DRD al 0 is. In dat geval is het
laatste fragment zojuist verzonden en kan IP_FSM naar de HOW state gaan. Als er nog
fragmenten verzonden moeten worden gaat IP_FSM naar de state NEXTFRAGMENT.
De state NEXTFRAGMENT doet ongeveer hetzelfde als de state SENDDIRECT. AIle 19
longs worden uit HEADERS_IN naar HEADERS_OUT gekopieerd, terwijl onderweg
door FILL_IN de nodige velden worden ingevuld. FILL_IN voert nu niet dezelfde
functies uit als tijdens SENDDIRECT, omdat in verschillende velden waarden uit de
registers NHLEN, NLENGTH, NOFFSET en OFFIND moeten worden ingevuld. De
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waarde uit deze registers wordt doorgegeven door de operator FRAG. Ais de tweede long
wordt gekopieerd, wordt het DRD bit bekeken. Ais dit 1 is, dan moet het MF bit in die
tweede long geset worden. Ais DRD = 0, dan wordt het laatste fragment gekopieerd, nu
moet in de header hetzelfde MF bit staan als in de oorspronkelijke header. Ais de hele
header is gekopieerd en de controlesom is berekend gaat IP FSM weer naar de state
ADD_CKSUM2 om de controlesom toe te voegen.

4.8

Conclusies en test van de ontwerpen

Ik: heb een software implementatie van een IP router als voorbeeld genomen en heb hieruit
een hardware model opgesteld. Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn als ik verwachte.
Variabelen die in software worden gebruikt moeten in hardware op een of andere manier
ge'implementeerd worden, meestal met behuip van registers. Berekeningen met registers
kunnen aIleen uitgevoerd worden met behulp van operatoren. Bovendien moet er aItijd
rekening mee worden gehouden dat ais een waarde naar een register of geheugen wordt
geschreven, op dat moment ook inderdaad de bedoelde waarde op de ingang van dat
register of geheugen staat. Het is dus soms nodig een of meerdere kIokpuisen te wachten
voordat in het register of geheugen geschreven wordt. Van de andere kant is het voordeel
van hardware dat meerdere functies tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, terwiji in
software alle statements na elkaar worden uitgevoerd. Dit maakt het hardware ontwerp
aanzienIijk sneller. Zo voeren de state controllers in de verschillende schematics onatbankelijk van elkaar hun states uit. Doordat in hardware niet met functies of procedures kan
worden gewerkt, wordt het ontwerp weI een stuk onoverzichtelijker.

Over het testen van het ontwerp kan ik kort zijn. Door gebrek aan tijd is het ontwerp nog
niet getest. Hoewel het niet veel tijd zal kosten om na te gaan of een datagram correct
door de router wordt gerouteerd en de data op de juiste plaats in het data memory wordt
geplaatst, zullen vele verschillende datagrammen moeten worden gerouteerd voordat
bekend is of de router aIle mogelijke gevallen Cnormaal' routeren, broadcasten, errors
genereren, etc.) op de juiste manier uitvoert.
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Conclusies en aanbevelingen

In hoofdstuk 2 is het Internet Protocol beschreven. Dit protocol is gebaseerd op een aantal
eenvoudige principes. De routers in het Internet Protocol hebben een duidelijke taak:
datagrammen ontvangen, in een tabel opzoeken over welk netwerk het datagram verder
gestuurd moet worden en het datagram, indien nodig, fragmenteren. Op het eerste gezicht
lijkt dit een eenvoudige taak. Bij nadere beschouwing blijken de routers echter erg
complex te zijn, omdat ze niet aileen voor het routeren van datagrammen zorgen, maar de
steunpilaren zijn van het hele Internet Protocol. De inhoud van de tabellen met routei'nformatie is niet constant, maar wordt regelmatig door de router gewijzigd, waarvoor het
communiceert met andere routers. Voor deze communicatie worden verschillende protocollen gebruikt. Hetzelfde geldt voor de tabel waarin staat welk hardware adres bij een
bepaaId IP adres hoort. Ais datagrammen door een router niet gerouteerd kunnen worden
genereert de router foutmeldingen. Ook hiervoor heeft de router een apart protocol. Ais
datagrammen gefragmenteerd moeten worden moet er rekening mee worden gehouden dat
niet aile informatie uit de IP header naar de header van elk fragment moet worden
gekopieerd. Ais netwerken verdeeld zijn in kleinere netwerken (subnetting) moet voor het
bepalen van de route een speciaal masker worden gebruikt, etc. De router blijkt dus geen
eenvoudig systeem te zijn.
Ondanks deze complexiteit is het toch mogelijk gebleken de belangrijkste taken van de
router onderkennen. Door het bestuderen van een goede beschrijving van het Internet
Protocol [COM91a] en [COM91b] is het mogelijk geworden een duidelijk, compleet model
op te stellen van een router, waarin aIle functies van de router zijn verwerkt. Aan de hand
van dat model was het niet moeilijk een implementatie van de router in hardware te
reaIiseren.
Hoewel bij het ontwerp van de router er van uit is gegaan dat die universeel moet zijn, is
de ontworpen router niet overal toepasbaar. In de eerste plaats is de router ontworpen om
twee netwerken te verbinden, maar het is weI mogelijk om het ontwerp uit te breiden en
geschikt te maken voor het verbinden van meerdere netwerken. De grootte van de
geheugens in de router en de snelheid van de chip waarin de router wordt gei'mplementeerd
stellen echter ook beperkingen aan het aantal netwerken.
In de tweede plaats is de router ontworpen om subnetwerken te verbinden, die deeI uit
maken van een groter netwerk. Dit is terug te vinden in de manier waarop de router een
route opzoekt in zijn routetabel. Bovendien maakt de router voor het uitwisselen van routeinformatie gebruik van het Routing Information Protocol. De router is daarom aileen
geschikt voor netwerken die dit protocol gebruiken.
Het is niet gelukt om het hele model van de router in hardware te implementeren. Ik hoop
met het gedeelte dat tot nu toe is gerealiseerd een goede aanzet te hebben gegeven tot de
implementatie van de rest van het model. Voordat de rest van de router in hardware wordt
gerealiseerd raad ik aan om het gedeelte dat tot nu toe is ontworpen uitgebreid te testen.
Door tijdgebrek ben ik hier niet meer aan toe gekomen.
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Ret ontwerp kan getest worden door een testomgeving te creeren waarin een state
controller een datagram in een buffer plaatst, welke door de router gerouteerd moet
worden. Door de header van het datagram te wijzigen kunnen de verschillende taken van
de router getest worden (routeren, broadcasten, fragmenteren, etc.). Voordat met de test
kan worden begonnen moeten weI (fictieve) routes in de routetabel worden geplaatst.
Als het model van de router helemaal in hardware is gerealiseerd moet bovendien een
proces worden toegevoegd dat bij het opstarten van de router de informatie, die de router
vanaf het begin nodig heeft, in de verschillende geheugens en registers plaatst. Rierbij is te
denken aan de routes die altijd in de routetabel moeten staan en de (broadcast) adressen
van de router in de registers in het IP proces en het ARP proces.
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Appendix A: Overzicht van schematic IN_BUFFER

Superconnectors:
Naam:

in-/ouput

breedte:

verbinding naar schematic:

data_out
error_s
ready_s
signal_s
srt_s

output
input
input
output
output

32 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bits

SEPARATOR
SEPARATOR
SEPARATOR
SEPARATOR
SEPARATOR

Naam:

breedte:

def. functie:

reset value:

ERROR
READY
SIGNAL
SRT

1
1
1
1

load
load
hold
hold

0
0
0
0

Registers:

bit
bit
bit
bit

Geheugens:
Naam:

soort:

breedte:

diepte:

BUFFER

FIFO

32 bits

2048 longs

State controllers:
ERROR_FSM, 1 state:

state number 1 (reset state) of IN_BUFFER\ERROR_FSM:

----------------------v----------------------

WhatToDoInCaseOfAnError:
[ERROR
I 1 BUFFER reset;
SIGNAL reset;
SRT reset;
ERROR reset;
OUTPUT_FSM goto: HOLD
] ;

«
______________________ A

_

OUTPUT_FSM, 4 states:

state number 1 (reset state) of IN_BUFFER\OUTPUT_FSM:

----------------------v---------------------HOLD:
[READY
I 1 -> SENDHEADER
] ;

«
______________________ A

_
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state number 2 of IN_BUFFER\OUTPUT_FSM:

----------------------v----------------------

SENDHEADER:
[READY
I 0 -> WAIT
I 1 BUFFER read
] ;

«
______________________ A

_

state number 3 of IN_BUFFER\OUTPUT_FSM:

----------------------v----------------------

WAIT:
[READY
I 1 -> SENDREST
] ;

«
______________________ A

_

state number 4 of IN_BUFFER\OUTPUT_FSM:

----------------------v----------------------

SENDREST:
[READY
I 0 BUFFER reset;
SIGNAL reset;
SRT reset;
-> HOLD
I 1 BUFFER read
] ;

«
______________________ A
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Appendix B: Overzicht van schematic IP_QUEUE

Superconnectors:
Naam:

in-/output:

breedte:

verbinding naar schematic:

data_in
data_out
queue empty
queuefull
signal_i
signal_s

input
output
output
output
input
input

32 bits
32 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit

SEPARATOR
IP_PROCESS
IP_PROCESS
SEPARATOR
IP_PROCESS
SEPARATOR

Naam:

breedte:

def. functie:

reset value:

COUNTIN
COUNTOUT
DOWN
NUMBER
SIGIN
SIGOUT
UP

5
5
1
2
1
1
1

hold
hold
reset
load
load
load
reset

0
0
0
0
0
0
0

Registers:

bits
bits
bit
bits
bit
bits
bit

Geheugens:
Naam:

soort:

breedte:

diepte:

HEADERS

FIFO

32 bits

57 longs

Operators:
CONTROL, 1 function:
function 'CTRL' of IP_QUEUE\CONTROL:

----------------------v----------------------

nr_out := «down >< up)
if 0: nr_in
if1: (down
if 0: nr_in + 1
if1: nr_in - 1)).
empty .- (nr_in = 0) width: 1.
full
.- (nr_in = 3) width: 1.
______________________ A

_

77

ApPENDIX

B:

OVERZICHT VAN SCHEMATIC

IP QUEUE

State controllers:
IN_FSM, 2 states:

state number 1 (reset state) of IP_QUEUE\IN_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[SIGIN
I 1 COUNTIN reset;
UP setto: 1;
HEADERS write;
-> RECEIVE

1;
«
______________________ A

_

state number 2 of IP_QUEUE\IN_FSM:

----------------------v----------------------

RECEIVE:
HEADERS write;
COUNTIN inc;
[COUNTIN
I 17 -> HOLD

1;
«
---------------------- ---------------------A

OUT_FSM, 2 states:

state number 1 (reset state) of IP_QUEUE\OUT_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[SIGOUT
I 1 COUNTOUT reset;
DOWN setto: 1;
HEADERS read;
-> SEND
] ;

«
______________________ A

_

state number 2 of IP_QUEUE\OUT_FSM:

----------------------v----------------------

SEND:
HEADERS read;
COUNTOUT inc;
[COUNTOUT
I 17 -> HOLD

1;
«
______________________ A
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Appendix C: Overzicht van schematic DATARAM

Superconnectors:
Naam:

in-/output:

breedte:

verbinding naar schematic:

data_in
data_out
datalen_c
datalen_s
drd_c
errin_s
errout_s
frstbl_c
frstbl_s
nmbrbl_c
nmbrbl_s
offind_c
ready_s
signal_c
signal_s

input
output
input
input
input
input
output
input
output
input
output
input
output
input
input

32 bits
32 bits
14 bits
14 bits
1 bit
1 bit
1 bit
16 bits
16 bits
7 bits
7 bits
16 bits
1 bit
1 bit
1 bit

SEPARATOR
COMPOSER
COMPOSER
SEPARATOR
COMPOSER
SEPARATOR
SEPARATOR
COMPOSER
SEPARATOR
COMPOSER
SEPARATOR
COMPOSER
SEPARATOR
COMPOSER
SEPARATOR

Naam:

breedte:

def. functie:

reset value:

ADDRESS_I
ADDRESS_O
BLCOUNTER
BUFFER
DATA_AD_I
DATA_AD_O
DATALEN_I
DATALEN_O
DRD
ERRIN
ERROR
ERROUT
FRSTBL_I
NMBRBL_I
NMBRBL_O
OCC
READY
SIGNAL_I
SIGNAL_O
START

4 bits
4 bits
7 bits
32 bits
11 bits
11 bits
14 bits
14 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
4 bits
7 bits
7 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
4 bits

hold
hold
hold
load
hold
hold
hold
hold
hold
load
hold
reset
hold
hold
hold
load
hold
load
load
hold

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Naam:

soort:

breedte:

diepte:

DATA_RAM
OCCUPIED

RAM

RAM

32 bits
1 bit

2048 longs
16 bits

Registers:

Geheugens:
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Operators:
CONSTANT, 1 function:
function 'GENERATE' of DATARAM\CONSTANT:

----------------------v----------------------

zero := Ob.
one := lb.
---------------------- ---------------------A

CONVERT_I, 1 function:
function 'CONV' of DATARAM\CONVERT_I:

----------------------v----------------------

out := 12 zeroes, in.
---------------------- ---------------------A

CONVERT_O, 1 function:
function 'CONV' of DATARAM\CONVERT_O:

----------------------v----------------------

ad1 := frstb1 from:O to: 3.
ad2 := ((frstb1 shl:7) + offind) from: 0 to: 10.
______________________ A

_

DEVIDE, 1 function:

function 'DIV' of DATARAM\DEVIDE:

----------------------v----------------------

out := ((((in from:O to: 6) = 0) width: 1)
if 0: (in from: 7 to: 13)
if1: ((in from: 7 to: 13) + 1».
______________________ A

_

MULTIPLY, 1 function:

function 'MULTI' of DATARAM\MULTIPLY:

----------------------v----------------------

out := ((in + 1) width: 4), 7 zeroes.
______________________ A
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State controllers:
ERROR_FSM, 1 state:
state number 1 (reset state) of DATARAM\ERROR_FSM:

----------------------v----------------------

WhatToDoInCaseOfAnError:
[ERRIN
I 1 ERR IN reset;
READY reset;
IN_FSM goto: HOLD

1;
«
______________________ A

_

IN_FSM, 6 states
state number 1 (reset state) of DATARAM\IN_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[SIGNAL_I
I 1 ADDRESS_I load;
DATALEN_I load;
-> LOAD_REGS

1;
«
______________________ A

_

state number 2 of DATARAM\IN_FSM:

----------------------v----------------------

LOAD_REGS:
ADDRESS_I dec;
NMBRBL_I load;
BLCOUNTER loaddec;
-> SEARCH

______________________ A

_
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state number 3 of DATARAM\IN_FSM:

----------------------y----------------------

SEARCH:
[(ADDRESS_I = START)
I 1 ERROR setto: 1
] ;
[OCC

I 0 [(BLCOUNTER = 0)
I 1 BLCOUNTER load;
FRSTBL_I loadinc;
DATA_AD_I load;
DATALEN_I dec;
ERROR reset;
READY setto: 1;
-> WAIT
o BLCOUNTER dec;
ADDRESS_I dec
]

I 1 BLCOUNTER loaddec;
ADDRESS_I dec;
[ERROR
I 1 ERROUT setto: 1;
-> RECOVER
] ;

«
______________________ A

_

state number 4 of DATARAM\IN_FSM:

----------------------y----------------------

RECOVER:
«

______________________ A

_

state number 5 of DATARAM\IN_FSM:

----------------------y----------------------

WAIT:
[SIGNAL_I
I 1 ADDRESS_I inc;
READY reset;
START load;
DATA_RAM write: wd;
DATA_AD_I inc;
DATALEN_I dec;
-> RECEIVE
] ;

«
______________________ A
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state number 6 of DATARAM\IN_FSM:

----------------------y---------------------RECEIVE:
[ (BLCOUNTER = 0)
I 0 OCCUPIED write: wdl;
ADDRESS_I inc;
BLCOUNTER dec

1;
DATA_RAM write: wd;
DATA_AD_I inc;
DATALEN_I dec;
[DATALEN_I
I 0 -> HOLD

1;
«
______________________ A

_

OUT_FSM, 2 states:

state number 1 (reset state) of DATARAM\OUT_FSM:

----------------------y----------------------

HOLD:
[SIGNAL_O
I 1 DRD load;
NMBRBL_O loaddec;
ADDRESS_O load;
DATA_AD_O load;
DATALEN_O loaddec;
-> SEND

1;
«
______________________ A

_

state number 2 of DATARAM\OUT_FSM:

----------------------y----------------------

SEND:
[DRD
I 0 [(NMBRBL_O = 0)
I 0 OCCUPIED write: wd2;
ADDRESS_O inc;
NMBRBL_O dec

1;
DATA_AD_O inc;
DATALEN_O dec;
[DATALEN_O
I 0 -> HOLD

1;
«
______________________ A

_
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Appendix D: Overzicht van schematic SEPARATOR

Superconnectors:
Naam:

in-/output:

breedte:

verbinding naar schematic:

aCLfull
arp_out
data_O
data_1
data_2
data_out
datalen_dr
errin_dr
error_O
error_1
error_2
errout_dr
frstbl_dr
header_out
iCLfull
nmbrbl_dr
ready_O
ready_1
ready_2
ready_dr
signal_O
signal_1
signal_2
signa1_aq
signal_dr
signal_iq
srt_O
srt_1
srt_2

input
output
input
input
input
output
output
input
output
output
output
output
input
output
input
input
output
output
output
input
input
input
input
output
output
output
input
input
input

1 bit
32 bits
32 bits
32 bits
32 bits
32 bits
14 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
16 bits
32 bits
bit
7 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit

ARP_PACKETS
ARP_PACKETS
IN_BUFFER_O
IN_BUFFER_1
IN_BUFFER_2
DATARAM
DATARAM
DATARAM
IN_BUFFER_O
IN_BUFFER_1
IN_BUFFER_2
DATARAM
DATARAM
IP_QUEUE
IP_QUEUE
DATARAM
IN_BUFFER_O
IN_BUFFER_1
IN_BUFFER_2
DATARAM
IN_BUFFER_O
IN_BUFFER_1
IN_BUFFER_2
ARP_PACKETS
DATARAM
IP_QUEUE
IN_BUFFER_O
IN_BUFFER_1
IN_BUFFER_2

Naam:

breedte:

def. functie:

reset value:

A_FULL
DATALEN
ERROR
HLEN
I_FULL
IFN
LENGTH
RDADDR
READY
READY_D
SIGNAL
SIGNAL_A
SIGNAL_D
SIGNAL_I
SRT

1 bit
14 bits
1 bit
4 bits
1 bit
2 bits
16 bits
5 bits
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
1 bit
32 bits
5 bits

load
hold
load
hold
load
load
hold
increase
hold
load
load
reset
reset
reset
load
load
increase

°°
°°
°°°
°
°°
°
°°
°°
°°

Registers:

SUM

WRADDR
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Geheugens:
Naam:

soort:

breedte:

diepte:

HEADERBUFFER

RAM

32 bits

19 longs

Operators:
COPY_ARP, 3 functions:
function 'LNG1_7' of SEPARATOR\COPY_ARP:

----------------------v----------------------

dataout := datain.

______________________ A

_

function 'LNG8' of SEPARATOR\COPY_ARP:

----------------------v----------------------

dataout := 6 zeroes, ifn, 24 zeroes.
______________________ A

_

function 'LNG9' of SEPARATOR\COPY_ARP:

----------------------v----------------------

dataout := O.

______________________ A

_

COPY_IP, 8 functions:

function 'HLD' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
sumout
hlenout
lengthout
dataout

.....-

O.
O.
O.
O.

o.

______________________ A

_

function 'LNG1' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
:= (((datain from: 28 to: 31) = 4) width: 1) not.
sumout
:= ((datain from: 0 to: 15) + (datain from: 16 to:
31)) width: 3 2 .
hlenout
.- datain from: 24 to: 27.
lengthout:= datain from: 0 to: 15.
dataout
.- (datain merge: (0 width: 2) from: 16 to: 17).
______________________ A

_

function 'LNG3' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
:= O.
surnout
:= sumin + (((datain from:O to:15) + (datain from:16
to:31)) width:32).
hlenout
.- O.
lengthout:= O.
_ttl
.- ((datain from: 24 to: 31)-1) width: 8.
dataout
.- _ttl, (datain from: 16 to: 23), 16 zeroes.
______________________ A
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function 'LNG5' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
:= (((datain from: 29 to: 31) = 7) width: 1).
sumout
:= sumin + (((datain from:O to:15) + (datain from:16
to:31)) width:32).
hlenout .- O.
lengthout:= O.
dataout
:= datain.
______________________ A

_

function 'OTHERS' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
:= O.
sumout
:= sumin +
to:31)) width:32).
hlenout .- O.
lengthout:= O.
dataout := datain.

(( (datain from:O

to:15)

______________________ A

+

(datain from:16

_

function 'SETINF1' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
.sumout
.hlenout .lengthout:=
dataout .-

O.
O.
O.
O.
2 zeroes, ifn, 5 zeroes, nmbrbl, frstbl.

______________________ A

_

function 'SETINF2_3' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

errout
:=
sumout
:=
width: 32.
hlenout .lengthout:=
dataout
.-

O.
((sumin from: 0 to: 15) + (sumin from:

16 to: 31))

O.
O.
O.

______________________ A

_

function 'SETINF4' of SEPARATOR\COPY_IP:

----------------------v----------------------

_count
.errout
.sumout
.hlenout .lengthout:=
dataout
.-

(sumin from: 0 to: 15) zerocnt.
((ifn = 0) \/ (_count = 0)) not.
O.
O.
O.
O.

______________________ A

_

ERR_CTRL, 1 function:
function 'OR' of SEPARATOR\ERR_CTRL:

----------------------v----------------------

out := in1 \/ in2.

______________________ A

_

87

ApPENDIX

0:

OVERZICHT VAN SCHEMATIC SEPARATOR

IFN_CTRL, 1 control connector, 2 functions:
control connector 'control' of SEPARATOR\IFN_CTRL:

----------------------v----------------------

D go.
1 stop.

______________________ A

_

function 'go' of SEPARATOR\IFN_CTRL:

----------------------v---------------------out:= ((in at: 1)
ifl: D
ifD: in + 1).
______________________ A

_

function 'stop' of SEPARATOR\IFN_CTRL:

----------------------v----------------------

out := in.

______________________ A

_

SELECTOR, 1 control connector, 3 functions:

control connector 'ifn' of SEPARATOR\SELECTOR:

----------------------v----------------------

D local_host.
1 network_1.
2 network_2.

______________________ A

_

function 'local_host' of SEPARATOR\SELECTOR:

----------------------v----------------------

signal_out
data- out
srt - out
readyD
ready1
ready2

errorD
error1
error2

.-

signalD .
dataD.
.- srtD.
. - ready_in .
. - Db .
. Db .
. - error_in .
· - Db.
· - Db.

.-

-

______________________ A

_

function 'network_I' of SEPARATOR\SELECTOR:

----------------------v----------------------

signal_out
data - out
srt_out
readyD
ready1
ready2

errorD
error1
error2

···.-

signall.
datal.
srt1.
Db .
- ready_in.
- Db .
- Db .
.- error- in.
. - Db .

·
.
.

______________________ A
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function 'network_2' of SEPARATOR\SELECTOR:

----------------------v---------------------.- signa12.
.- data2.

signal_out
data_out
srt_out
readyD
ready1
ready2

errorD
error1
error2

.-

srt2.
Db .
Db .
.- ready_in.
. - Db .
. - Db .
. - error- in.

..-

______________________ A

_

SUBTRACT, 1 function:
function 'SUB' of SEPARATOR\SUBTRACT:

----------------------v----------------------

_length .- (lin + 3) from: 2 to: 15.
_hlen
:= (hin) width: 14.
out
:= (_length - _hlen) .
______________________ A

_

State controllers:
ERR_FSM, 1 state:

state number 1 (reset state) of SEPARATOR\ERR_FSM:

----------------------v----------------------

WhatToDoInCaseOfAnError:
[ERROR
I 1 SIGNAL_D reset;
READY reset;
ERROR reset;
SEP_FSM goto: RECOVER;
WRADDR reset;

1;
«
______________________ A

_

SEP_FSM, 18 states:
state number 1 (reset state) of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[SIGNAL
I 1 READY setto: 1;
-> SORT

1;
«
______________________ A

_
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state number 2 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

SORT:
[SRT
I 0 -> IP_IN
I 1 WRADDR reset;
[A_FULL
I 0 SIGNAL_A setto: 1;
-> ARP_IN
1 ERROR setto: 1;
-> RECOVER
______________________ A

_

state number 3 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

IP_IN:
WRADDR reset;
-> LONG1

______________________ A

_

state number 4 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

LONG1 :
COPY_IP lng1;
SIGNAL_D setto: 1;
HLEN load;
LENGTH load;
HEADERBUFFER write: wd;
->LONG2
______________________ A

_

state number 5 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

LONG2:
COPY_IP others;
DATALEN load;
HEADERBUFFER write: wd;
-> LONG3
______________________ A

_

state number 6 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

LONG3 :
COPY_IP lng3;
HEADERBUFFER write: wd;
[(HLEN width: 5)-WRADDR
I 3 READY reset;
]i

-> LONG4
______________________ A
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state number 7 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v---------------------LONG4 :
COPY_IP others;
HEADERBUFFER write: wd;
[(HLEN width: 5) - WRADDR
I 3 READY reset;
];
-> LONG5
______________________ A

_

state number 8 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

LONG5 :
COPY_IP Ing5;
HEADERBUFFER write: wd;
[(HLEN width: 5) - WRADDR
I 3 READY reset;
I 1 WRADDR setto: 16;
-> SETINF02
];
-> OPTIONS
______________________ A

_

state number 9 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

OPTIONS:
COPY_IP others;
HEADERBUFFER write: wd;
[(HLEN width: 5) - WRADDR
I 3 READY reset;
I 1 WRADDR setto: 16;
-> SETINF02
];

«
______________________ A

_

state number 10 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

SETINF02:
COPY_IP setinf2_3;
HEADERBUFFER write: wd;
-> SETINF03
______________________ A

_

state number 11 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

SETINF03:
COPY_IP setinf2_3;
HEADERBUFFER write: wd;
-> SETINF04
______________________ A

_

state number 12 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

SETINF04:
COPY_IP setinf4;
HEADERBUFFER write: wd;
-> WAIT_FOR_DR
______________________ A

_
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state number 13 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

WAIT_FOR_DR:
[READY_D
I 1 [CFULL
I 1 ERROR setto: 1;
WRADDR reset;
-> RECOVER
I 0 READY setto: 1;
SIGNAL_I setto: 1;
WRADDR setto: 15;
-> SETINF01
] ;

«
______________________ A

_

state number 14 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

SETINF01 :
COPY_IP setinfl;
HEADERBUFFER write: wd;
RDADDR reset;
-> STARTCOPY
______________________ A

_

state number 15 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

STARTCOPY:
SIGNAL_D setto: 1;
DATALEN dec;
-> COPYDATA

______________________ A

_

state number 16 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

COPYDATA:
DATALEN dec;
[DATALEN
12 READY reset
10 -> HOLD
] ;

«
______________________ A

_

state number 17 of SEPARATOR\SEP_FSM:

----------------------v----------------------

ARP_IN:
[WRADDR
15 READY reset
IB ERROR setto: 1;
COPY_ARP IngB;
19 COPY_ARP Ing9;
WRADDR reset;
-> RECOVER
] ;

«
______________________ A
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Appendix E: Overzicht van schematic ROUTETABLE

Superconnectors:
Naam:

in-/output:

breedte:

verbinding naar schematic:

brc
dest
difn
metric
next hop
ready_ip
sifn
signal_ip

output
input
output
output
output
output
input
input

1 bit
32 bits
4 bits
8 bits
32 bits
1 bit
4 bits
1 bit

IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS
IP_PROCESS

Naam:

breedte:

def. functie:

reset value:

BRCAST
DESTIN
DSTIFN
MASK
MASK_NEXTHOP
METR
PROC
READY
SEMl
SIGNAL
SRCIFN
TTL

1 bit
32 bits
4 bits
32 bits
32 bits
8 bits
2 bits
1 bit
1 bit
1 bit
4 bits
8 bits

hold
hold
hold
hold
hold
hold
load
hold
reset
load
hold
load

0
0

Naam:

soort:

breedte:

diepte:

NETWORKS
ROUTES

CAM
RAM

32 bits
32 bits

85 longs
256 longs

Registers:

0

FFFFFFFFH
0

0
0
0
0
0
0
0

Geheugens:

Operators:
ADDR_SELECT, 5 functions:
function 'defaultinfo' of ROUTETABLE\ADDR_SELECT:

----------------------v----------------------

out := 2 width: 8.

______________________ A

_

function 'defaultroute' of ROUTETABLE\ADDR_SELECT:

----------------------v----------------------

out := 1 width: 8.

______________________ A

_
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function 'info' of ROUTETABLE\ADDR_SELECT:

----------------------v----------------------

out := in

* 3 + 2.

______________________ A

_

function 'mask' of ROUTETABLE\ADDR_SELECT:

----------------------v----------------------

out := in

* 3.

______________________ A

_

function 'nexthop' of ROUTETABLE\ADDR_SELECT:

----------------------v----------------------

out := in

* 3 + 1.

______________________ A

_

EXTRACT, 2 functions:

function 'extr' of ROUTETABLE\EXTRACT:

----------------------v----------------------

metricout .- infoin from: 24 to: 31.
tt10ut
:= infoin from: 16 to: 23.
ifnout
:= info in from: 12 to: 15.
______________________ A

_

function 'passinf' of ROUTETABLE\EXTRACT:

----------------------v----------------------

ifnout := ifnin.

______________________ A

_

MASK_SELECT, 2 functions:
function 'defau1tmask' of ROUTETABLE\MASK_SELECT:

----------------------v---------------------mskout

.- ((dst at: 31)
if 0: (OFFOOOOOOh width:32)
i f 1: (( ds t a t : 3 0 )
if 0: (OFFFFOOOOh width:32)
if1: (OFFFFFFOOh width:32») .
_a11ones
. - (((dst \/ msk) not) = 0) width: 1.
_a11zeroes .- ((dst /\ (msk not)) = 0) width: 1.
brc
.- (_a11ones \/ _a11zeroes) width: 1.
______________________ A

_

function 'subnetmask' of ROUTETABLE\MASK_SELECT:

----------------------v---------------------mskout
_a11ones
_a11zeroes
brc

....-

msk.
(((dst \/ msk) not) = 0) width: 1.
((dst /\ (msk not)) = 0) width: 1.
(_a11ones \/ _a11zeroes) width: 1.

______________________ A
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NET_SELECT, 3 functions:
function 'defmask' of ROUTETABLE\NET_SELECT:

----------------------v----------------------

out := msk.

______________________ A

_

function 'local' of ROUTETABLE\NET_SELECT:

----------------------v----------------------

out := dst.

______________________ A

_

function 'remote' of ROUTETABLE\NET_SELECT:

----------------------v----------------------

out := nexth.

______________________ A

_

PROCESS_CTRL, 1 control connector, 4 functions
control connector 'procin' of ROUTETABLE\PROCESS_CTRL:

----------------------v----------------------

a

NOPROCESS.
1 PROCESSI.
2 PROCESS2.
3 PROCESS3.
______________________ A

_

function 'noprocess' of ROUTETABLE\PROCESS_CTRL:

----------------------v----------------------

procout := (inl
ifl: (1 width:2)
if a: (in2
ifl: (2 width:2)
if 0: (in3
ifl: (3 width:2)
if 0: (0 width:2)))).
______________________ A

_

function 'processl' of ROUTETABLE\PROCESS_CTRL:

----------------------v----------------------

procout := (inl
ifl: (0 width: 2)
if 0: (1 width: 2)).
______________________ A

_

function 'process2' of ROUTETABLE\PROCESS_CTRL:

----------------------v----------------------

procout := (in2
ifl: (0 width: 2)
if 0: (2 width: 2)).
______________________ A

_

97

ApPENDIX E: OVERZ/CHT VAN SCHEMATIC ROUTETABLE

function 'process3' of ROUTETABLE\PROCESS_CTRL:

----------------------v----------------------

procout := (in3
if1: (0 width: 2)
if 0: (3 width: 2)).
______________________ A

_

PROCESS_SELECT, 1 control connector, 2 functions:

control connector 'procin' of ROUTETABLE\PROCESS_SELECT:

----------------------v----------------------

o NOPROCESS.
1 PROCESS1.
2 NOPROCESS.
3 NOPROCESS.

______________________ A

_

function 'noprocess' of ROUTETABLE\PROCESS_SELECT:

----------------------v----------------------

dataout :=
maskout : =

o.
o.

______________________ A

_

function 'process1' of ROUTETABLE\PROCESS_SELECT:

----------------------v----------------------

dataout := datal.
maskout := mask1.

______________________ A

_

ZERO, 1 function:

function 'generate' of ROUTETABLE\ZERO:

----------------------v----------------------

o := Ob.

______________________ A

_

State controllers:
ROUTE_FSM, 13 states:
state number 1 (reset state) of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[SIGNAL
I 1 DESTIN load;
SRCIFN load;
MASK_NEXTHOP reset;
MASK reset;
[PROC
I 0 SEM1 setto: 1
] ;
-> WAITFORSEM
] ;

«
______________________ A
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state number 2 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v---------------------WAITFORSEM:
[PROC
I 0 [SEMl
I 0 SEM1 setto: 1
] ;

I 1 BRCAST load;
-> CK_IPBRC
] ;

«
______________________ A

_

state number 3 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

CK_IPBRC:
MASK_NEXTHOP load;
[BRCAST
I 1 BRCAST reset;
DSTIFN reset;
NET_SELECT local;
READY setto: 1;
SEM1 setto: 1;
-> HOLD
I 0 -> CK_LOCALADDR

"All zeroes or all"
"ones address:
"send datagram to "
"local host only

]
______________________ A

_

state number 4 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

CK_LOCALADDR:
[(MASK_NEXTHOP = 0)
I 0 MASK NEXTHOP setto: OFFFFFFFFh;
NET_SELECT local;
"Destination is"
DSTIFN reset;
"local host's
READY setto: 1;
"address: send"
SEM1 setto: 1;
"datagram to
-> HOLD
"local_host
I 1 MASK load;
NET_SELECT defmask;
MASK_NEXTHOP load;
-> CONTINUE1
______________________ A

_

state number 5 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

CONTINUE1:
BRCAST load;
-> LOADNETMASK

______________________ A

_

state number 6 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

LOADNETMASK:
MASK_NEXTHOP load;
-> CK_NETMASK

______________________ A

_
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state number 7 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------y----------------------

CK_NETMASK:
[(MASK_NEXTHOP = 0)
"Destination
I 1 ADDR_SELECT defaultinfo;
"network not
DSTIFN load;
"in routetable"
METR setto: 1;
-> LOADDEFAULT
I 0 [(MASK_NEXTHOP = MASK)
I 1 ADDR_SELECT info;
"Destination network"
DSTIFN load;
"in routetable, but"
-> CHECKINFO
"no local network
I 0 [BRCAST
I 1 MASK_NEXTHOP load;
"Address is networkNET_SELECT local;
"broadcastaddress: send"
"copies to all interEXTRACT passinf;
"faces exept the source"
DSTIFN load;
READY setto: 1;
"interface (SRCIFN)
SEM1 setto: 1;
-> HOLD
"Wrong mask used, "
I 0 MASK_SELECT subnetmask;
"load subnetmask "
MASK load;
-> CONTlNUE2

______________________ A

_

state number 8 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------y----------------------

CONTlNUE2:
BRCAST load;
-> LOADSUBNETMASK

______________________ A

_

state number 9 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------y----------------------

LOADSUBNETMASK:
MASK_NEXTHOP load;
-> CK_SUBNETMASK

______________________ A

_

state number 10 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------y----------------------

CK_SUBNETMASK:
DSTIFN load;
[(MASK_NEXTHOP = 0)
I 1 ADDR_SELECT defaultinfo;
METR setto: 1;
-> LOADDEFAULT
I 0 ADDR_SELECT info;
METR load;
-> CK_SUBNETBRC
______________________ A
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state number 11 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

CK_SUBNETBRC:
MASK_NEXTHOP load;
[(METR=O)
I 1 NET_SELECT local;
[BRCAST
I 1 [(SRCIFN = DSTIFN)

"Directed broadcast for
a local subnet, coming"
"from that subnet: send to
local host only

DSTIFN reset;
I 0 [SRCIFN
I 0
BRCAST reset;

"Directed broadcast for a
local subnet, coming"
"from the local host: send
to that subnet only"
"Directed broadcast for
I 1,2 EXTRACT passinf;
a local subnet,"
"coming from the other
DSTIFN load;
subnet: send to "
"the first subnet and to
the local host"

] ;

READY setto: 1;

"No broadcast address, but
datagram for host on sub-"
"net: send datagram to that host"

SEMI setto:l;
-> HOLD
I 0 [(TTL = 0)
I 1 ADDR_SELECT defaultinfo;
DSTIFN load;
-> LOADDEFAULT
I 0 ADDR_SELECT nexthop;

READY setto: 1;

"Route to remote subnet
is expired: "
"send datagram to
default router
"Valid route found to
remote subnet:"
"send datagram to next
hop router

SEMI setto: 1;
-> HOLD
______________________ A

_

Text for state number 12 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

CHECKINFO:
MASK_NEXTHOP load;
[(TTL = 0)
I 1 ADDR_SELECT defaultinfo;
DSTIFN load;
-> LOADDEFAULT
I 0 ADDR_SELECT nexthop;

READY setto: 1;

"Route to remote network is
expired: "
"send datagram to default
router
"Valid route to remote
network found:"
"send datagram to next hop
router

SEMI setto: 1;
-> HOLD
______________________ A

_
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state number 13 of ROUTETABLE\ROUTE_FSM:

----------------------v----------------------

LOADDEFAULT:
[(TTL = 0)
I 1 MASK_NEXTHOP reset;
DSTIFN reset;
o ADDR_SELECT defaultroute;
MASK_NEXTHOP load;

"Route to default router is expi-"
"red: NETWORK UNREACHABLE error
·Valid route to default router: "
"send datagram to default router"

] ;

READY setto: 1;
SEM1 setto: 1;
-> HOLD
______________________ A
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Appendix F: Overzicht van schematic IP_PROCESS

Superconnectors:
Naam:

in-/output:

breedte:

verbinding naar schematic:

a<L- full
brc
data_in
data_out
dest
difn
i<L-empty
metric
nexthop
ready_rt
sifn
signal_aq
signa1_iq
signal_rt

input
input
output
output
output
input
input
input
input
input
output
output
output
output

1 bit
1 bit
32 bits
32 bits
32 bits
4 bits
1 bit
8 bits
32 bits
1 bit
4 bits
1 bit
1 bit
1 bit

ARP_QUEUE
ROUTETABLE
IP_QUEUE
ARP_QUEUE
ROUTETABLE
ROUTETABLE
IP_QUEUE
ROUTETABLE
ROUTETABLE
ROUTETABLE
ROUTETABLE
ARP_QUEUE
IP_QUEUE
ROUTETABLE

breedte:

def. functie:

reset value:

1 bit
1 bit
32 bits
1 bit
1 bit
4 bits
2 bits
4 bits
4 bits
32 bits
32 bits
1 bit
6 bits
16 bits
16 bits
16 bits
8 bits
32 bits
4 bits
16 bits
16 bits
4 bits
16 bits
16 bits
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
6 bits
5 bits
5 bits
1 bit

load
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
load
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
hold
increase
load

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Registers:
Naam:
AQ_FLL
BRCAST
DESTIN
DF
DRD
DSTIFN
ERRB
ERRNR
HLEN
IFN1_ADDR
IFN2_ADDR
IQ_EMPT
LAST_WA
LENGTH
MAXDLEN
MAXLENGTH
METR
'NEXT_HOP
NHLEN
NLENGTH
NOFFSET
NOTDIFN
OFFIND
OFFSET
OLEN
OPTBUFO
OPTBUF1
OPTBUF2
OPTBUF3
OTYPE
RA_C
RA_IN
RA_OUT
READY_R
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Registers (vervolg):
Naam:

breedte:

def. functie:

SIGNAL_A
SIGNAL_I
SIGNAL_R
SOURCE
SRCIFN

1 bit
1 bit
1 bit
32 bits
4 bits
32 bits
16 bits
8 bits
6 bits
5 bits
6 bits
5 bits

reset
reset
reset
hold
hold
hold
hold
hold
hold
increase
hold
hold

o
o
o

Naam:

soort:

breedte:

diepte:

HEADERS_IN
HEADERS_OUT
OPTIONS

RAM
RAM

32 bits
32 bits
8 bits

19 longs
19 longs
40 bytes

SUM

TOSEND
TTL
WA_C
WA_IN
WA_OPT
WA_OUT

reset value:
o

o
o
o

o

o
o
o
o

Geheugens:

RAM

Operators:
ADD, 3 functions:
function 'addnormal' of IP_PROCESS\ADD:

----------------------v---------------------out := in2 + ((in1 from:
0 to: 15) width: 32)
+ ((in1 from: 16 to: 31) width: 32).
______________________ A

_

function 'addsum' of IP_PROCESS\ADD:

----------------------v----------------------

out := ((in2 from:
0 to: 15) width: 32)
+ ((in2 from: 16 to: 31) width: 32).
______________________ A

_

function 'complement' of IP_PROCESS\ADD:

----------------------v----------------------

out := in2 not.

______________________ A

_

EXTRACT, 1 function:

function 'EXTR' of IP_PROCESS\EXTRACT:

----------------------v----------------------

hlenout
.- in from: 24
sifnout
.- in from: 28
lengthout.- in from: 00
offsetout .- (in from: 00
ttlout
.in from: 24
dfout
.- in at: 14.
______________________ A
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to:
to:
to:
to:
to:

27.
31.
15.
12), 3 zeroes.
31.

_
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FILL_IN, 15 functions:

function 'ffO' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

dataout := (datain
(fragin
(datain
(fragin

from: 28 to: 31),
from: 16 to: 19),
from: 16 to: 23),
from:
0 to: 15).

______________________ A

_

function 'ff1a' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

dataout := (datain from: 14 to: 31),
(fragin from:
0 to: 13).
______________________ A

_

function 'ff1b' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

dataout := (datain from: 13 to: 31),
(fragin from:
0 to: 12).
______________________ A

_

function 'IngOa' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

_yers .- errnrin.
_hI
.- ((datain from: 24 to: 27) + 1) width: 4.
_tos
.- datain from: 18 to: 23.
_eb
.- errbin.
len .- ((datain from: 0 to: 15) + 4) width: 16.
dataout := _yers, _hI, _tos, _eb,
len.
______________________ A

_

function 'IngOb' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

_yers .- errnrin.
_hI
.- datain from:
_tos .- datain from:
_eb
.- errbin.
len .- datain from:
dataout := _yers, _hI,

24 to: 27.
18 to: 23.
0 to: 15.
_tos, _eb,

len.

______________________ A

_

function 'Ing15' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

dataout := (datain from: 28 to: 31), difnin, drdin,
(datain from:
0 to: 22).
______________________ A

_

function 'Ing16' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------y----------------------

dataout := (fragin from: 0 to: 15),
(datain from: 0 to: 15).
______________________ A

_
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function 'Ing18' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

dataout

:=

nexthopin.

______________________ A

_

function 'Ing2' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

dataout := (datain from: 16 to: 31),
(sumin from:
0 to: 15).
______________________ A

_

function 'Ing3' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

dataout := srcin.

______________________ A

_

function 'optO' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

dataout := datain.
optout := datain from: 24 to: 31.
______________________ A

_

function 'optl' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

optout := datain from: 16 to: 23.
______________________ A

_

function 'opt2' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

optout

:=

datain from: 8 to: 15.

______________________ A

_

function 'opt3' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

optout := datain from: 0 to: 7.
______________________ A

_

function 'pass' of IP_PROCESS\FILL_IN:

----------------------v----------------------

dataout := datain.

______________________ A

_

FRAG, 6 functions:

function 'ffOa' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v----------------------

fragout := nhlenin, nlengthin.
______________________ A

_

function 'ffOb' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v---------------------fragbut := nhlenin,

(((nhlenin width: 16) * 4) + tosendin).

______________________ A
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function 'ff1' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v---------------------fragout := 6 zeroes, lones,

(noffsetin from: 3 to: 15).

______________________ A

_

function 'ff16' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v----------------------

fragout := 7 zeroes,

(offindin from: 3 to: 15).

______________________ A

_

function 'init' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v----------------------

.- Iengthin - ((hlenin width: 16) *
.- ((maxlenin - ((hlenin width: 16)
from: 3 to: 15), 3 zeroes .
maxdIenout . - _mI.
nhIenout
.- hlenin.
nlengthout .- _ml + ((hlenin width: 16) * 4).
noffsetout .- offsetin.
offindout
• - O.
tosendout
_ml

______________________ A

4) •

*

4))

_

function 'setregs' of IP_PROCESS\FRAG:

----------------------v----------------------

tosendout
offindout
noffsetout
nlengthout

....-

tosendin
offindin
noffsetin
((nhIenin

- maxdIenin.

+ maxdIenin.
+ maxdIenin.

width: 16)

* 4)

+ maxdIenin.

______________________ A

_

SELECT, 2 functions:

function 'options' of IP_PROCESS\SELECT:

----------------------v----------------------

dataout := obO, ob1, ob2, ob3.
______________________ A

_

function 'pass' of IP_PROCESS\SELECT:

----------------------v----------------------

dataout := datain.

______________________ A

_

State controllers:
IP_FSM, 25 states:

state number 1 (reset state) of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

HOLD:
[IQ_EMPT
I 0 SIGNAL_I setto: 1;
-> SETADDR
] ;

«
______________________ A

_
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state number 2 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

SETADDR:
WA_IN reset;
-> LOADHEADER

______________________ A

_

state number 3 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

LOADHEADER:
HEADERS_IN write: datain;
[WA_IN
I 0 HLEN load;
LENGTH load
1 DF load;
OFFSET load
2 TTL load
3 SOURCE load
4 DESTIN load
15 SRCIFN load;
SIGNAL_R setto: 1;
I 17 DESTIN enable
I 18 -> WAIT_FOR_ROUTE

1;
«
______________________ A

_

state number 4 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

WAIT_FOR_ROUTE:
[READY_R
I 1 NEXT_HOP load;
BRCAST load;
DSTIFN load;
NOTDIFN load;
-> CK_ERROR

1;
«
______________________ A
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state number 5 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

CK_ERROR:
SUM reset;
RA_IN reset;
WA_OUT reset;
[NEXT_HOP
I 0 ERRB setto: 2;
ERRNR setto: 2;
DSTIFN reset;
-> SENDDIRECT

"Destination unreachable error.

] ;

[TTL
I 0 [ (DSTIFN > 0)
I 1 ERRB setto: 2;
ERRNR setto: 3;
DSTIFN reset;
-> SENDDIRECT

"Time-to-1ive expired error.

] ;

[DF
I 1 [DSTIFN
I 2 [ (LENGTH > MAXLENGTH)
I 1 ERRB setto: 2;
"Don't Fragment bit set, but
ERRNR setto: 4;
"fragmentation needed error.
DSTIFN reset;
-> SENDDIRECT

] ;

[ ((DSTIFN > O)/\(BRCAST
0))
I 1 [ (DSTIFN = SRCIFN)
I 1 [ (HLEN < 15)
I 1 SRCIFN reset;
SIGNAL_R setto: 1;
-> WAIT_FOR_METRIC

"If a datagram is routed to the"
"same network as where it came "
"from, then check if a redirect"
"message must be sent. A
"redirect message can not be
"generated if HLEN = 15.

] ;

ERRB setto: 0;
ERRNR setto: 4;
[BRCAST
I 1 DRD setto: 1;
[NOTDIFN
I 0
DSTIFN setto: 1;
-> SENDDIRECT
1,2 DSTIFN setto: 0;
-> SENDDIRECT

"No error
"Broadcast datagram:
"Send first copy over network
"interface where it doesn't
"have to be fragmented

] ;

[DSTIFN
I 0,1 -> SENDDIRECT
I 2
[(LENGTH> MAXLENGTH)
I 0 -> SENDDIRECT
I 1 -> FRAGMENT

"Send 'normal' datagram to
"correct interface, fragment
"if nescessairy

]
______________________ A

_
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state number 6 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------y----------------------

WAIT_FOR_METRIC:
[READY R
I 0 SOURCE enable
I 1 METR load;
-> CK_METRIC

1;
«
______________________ A

_

state number 7 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------y----------------------

CK_METRIC:
[(METR = 0)
I 1 ERRB setto: 1;
"Sender of datagram is a host on a "
DRD setto: 1;
"local network. A redirect message"
DSTIFN reset;
"must be sent.
-> SENDDIRECT
I 0 ERRB setto: 0;
"Don't send a redirect message.
ERRNR setto: 4;
"Send 'normal' datagram to correct"
[DSTIFN
"interface, fragment if nescessairy"
I 0,1 -> SENDDIRECT
I 2
[ (LENGTH > MAXLENGTH)
I 0 -> SENDDIRECT
I 1 -> FRAGMENT

1
______________________ A
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state number 8 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

SENDDIRECT:
HEADERS_OUT write: datain;
RA_IN inc;
WA_OUT inc;
[(RA_IN < (HLEN width: 5))
I 1 SUM load

"Compute header checksum"

1;
[ERRB
I 1 [(RA_IN = (HLEN width: 5))
I 1 FILL_IN Ing18;
SUM load;

1;

"In case of a redirect error,"
"add the address of the cor- "
"rect router to the header
"(immediately after the
"options)

[RA_IN
o [ERRB
I 1
FILL_IN IngOa;
I 0,2 FILL_IN IngOb;

"Redirect message
"No redirect message

1
3 [SRCIFN
I 0 [SOURCE
I 0 FILL_IN Ing3;
[DSTIFN
I 0 DESTIN enable;
I 1 IFN1_ADDR enable;
I 2 IFN2_ADDR enable;

1

1
15 FILL_IN Ing15;
16,17 ADD addsum;
SUM load;
18 FILL_IN Ing18;
ADD complement;
SUM load;
RA_IN setto: 2;
WA_OUT setto: 2;
-> ADD_CKSUM

1;
«
______________________ A

_

state number 9 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

ADD_CKSUM:
FILL_IN Ing2;
HEADERS_OUT write: datain;
[AQ_FLL
I 0 SIGNAL_A setto: 1;

1;
-> WAIT_FOR_QUEUE

---------------------- ---------------------A
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state number 10 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

WAIT_FOR_QUEUE:
[AQ_FLL
I 0 [SIGNAL_A
I 0 SIGNAL_A setto: 1;
I 1 RA_OUT reset;
-> NEXTCOPY

1;
«
______________________ A

_

state number 11 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

NEXTCOPY:
RA_IN reset;
WA_OUT reset;
DRD reset;
[ERRB
I 1 ERRB reset;
[NOTDIFN
I 1 DSTIFN setto: 1;
I 2 DSTIFN setto: 2;
[(LENGTH> MAXLENGTH)
I 1 -> FRAGMENT

"Redirect message sent, send
"datagram to destination as
"usual (fragment if nescessairy)"

]
];

-> SENDDIRECT
];

ERRB reset;
[BRCAST
I 1 BRCAST reset;
[NOTDIFN
I 0,1 DSTIFN setto: 2;
[(LENGTH> MAXLENGTH)
I 1 -> FRAGMENT

"First broadcast sent, send"
"second broadcast over the "
"other interface (fragment"
"if nescessairy

1
I 2

DSTIFN setto: 1;

] ;

-> SENDDIRECT

1;
-> HOLD

"No more copies to send

______________________ A

_

state number 12 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

FRAGMENT:
FRAG init;
MAXDLEN load;
OFFIND reset;
NOFFSET load;
TOSEND load;
NLENGTH load;
NHLEN load;
SUM reset;
RA_IN reset;
WA_OUT reset;
DRD setto: 1;
-> FIRSTFRAG1

______________________ A
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state number 13 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

FIRSTFRAG1:
RA_IN inc;
WA_OUT inc;
SUM load;
HEADERS_OUT write: datain;
[WA_OUT
I 0 FRAG ffOa;
FILL_IN ffO;
1 FRAG ffl;
FILL_IN ffla;
4 [(HLEN = 5)
I 1 RA_IN setto: 15;
WA_OUT setto: 15;
-> FIRSTFRAG3
IOWA_OPT reset;
-> FIRSTFRAG2
] ;
] ;

«
______________________ A

_

state number 14 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

FIRSTFRAG2:
OPTIONS write: wd_o;
WA_OPT inc;
[(WA_OPT from: 0 to: 1)
I 0 HEADERS OUT write: datain;
WA_OUT inc;
SUM load;
FILL_IN optO;
1 FILL_IN opt1;
2 FILL_IN opt2;
3 FILL_IN opt3;
RA_IN inc;
[(WA_OUT = (HLEN width: 5))
I 1 WA_C reset;
RA_C reset;
-> COPY_OPT1
] ;

«
______________________ A

_
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state number 15 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

FIRSTFRAG3:
RA_IN inc;
WA_OUT inc;
HEADERS_IN write: datain;
[RA_IN
I 15 FILL_IN Ing15;
ADD addsum;
SUM load;
I 16 FILL_IN Ing16;
FRAG ffl6;
ADD addsum;
SUM load;
17 ADD complement;
SUM load;
18 FILL_IN Ing18;
RA_IN setto: 2;
WA_OUT setto: 2;
-> ADD_CKSUM2

1;
«
______________________ A

_

state number 16 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

ADD_CKSUM2:
FILL_IN Ing2;
HEADERS_OUT write: datain;
FRAG setregs;
TOSEND load;
OFFIND load;
NOFFSET load;
NLENGTH load;
[AQ_FLL
I 0 SIGNAL_A setto: 1;

1;
-> WAIT_FOR_QUEUE2
______________________ A

_

state number 17 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

WAIT_FOR_QUEUE2:
[AQ_FLL
I 0 [SIGNAL_A
I 0 SIGNAL_A setto: 1;
I 1 RA_OUT reset;
[DRD
I 0 -> HOLD

"All fragments sent

1;
RA_IN reset;
WA_OUT reset;
SUM reset;
[(TOSEND > MAXDLEN)
I 0 DRD reset;

1;

"Last fragment is about"
"to be sent

-> NEXTFRAGMENT

1;
«
______________________ A
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state number 18 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

NEXTFRAGMENT:
RA_IN inc;
WA_OUT inc;
HEADERS_OUT write: datain;
[(RA_IN < (NHLEN width: 5))
I 1 SUM load;

1;
[RA_IN
I 0 [DRD
I 1 FRAG ffOa;
I 0 FRAG ffOb;

1;
FILL_IN ffO;
1 FRAG ffl;
[DRD
I 1 FILL_IN ff1a;
I 0 FILL IN ff1b;

1;
I 15 FILL_IN lng15;
ADD addsum;
SUM load;
I 16 FILL_IN lng16;
FRAG ffl6;
ADD addsum;
SUM load;
17 ADD complement;
SUM load;
18 FILL_IN lng18;
RA_IN setto: 2;
WA_OUT setto: 2;
-> ADD_CKSUM2

1;
«
______________________ A

_

state number 19 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

COPY_OPT1:
[_1 := (HLEN width: 6)
_r := RA_C + 20.

* 4.

(_r => _1)

I 1 [(RA_C = WA_C)
I 1 -> FIRSTFRAG3

1;
NHLEN setto: 5;
WA_IN setto: 4;
RA_C reset;
LAST_WA loaddec;
-> COPY_OPT4

1;
OTYPE load;
RA_C inc;
-> COPY_OPT2
______________________ A

_
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state number 20 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------v----------------------

COPY_OPT2:
OLEN load;
RA_C dec;
-> COPY_OPT3

______________________ A

_

state number 21 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

COPY_OPT3:
[ (OTYPE at: 7)
I 1 [(WA_C = RA_C)
I 1 -> SKIP
I 0 -> MOVE

1

I 0 [( OTYPE < 2)
I 1 [(WA_C = RA_C)
I 0 OPTIONS write: wd_o;

1;
WA_C inc;
RA_C inc;
-> COPY_OPT1

1;
-> LEAVE
______________________ A

_

state number 22 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------v----------------------

COPY_OPT4:
RA_C inc;
[(RA_C from: 0 to: 1)
I 0 [(RA_C > 0)
I 1 SELECT options;
HEADERS_IN write: datain;
NHLEN inc;

1;
[(RA_C > LAST_WA)
I 1 RA_IN setto: 15;
WA_OUT setto: 15;
-> FIRSTFRAG3

1;
OPTBUFO load;
WA_IN hold;
I 1 [(RA_C > LAST_WA)
I 1 OPTBUF1 setto: 1;
I 0 OPTBUF1 load;

1;
WA_IN hold;
I 2 [(RA_C > LAST_WA)
I 1 OPTBUF2 setto: 1;
I 0 OPTBUF2 load;

1;
WA_IN hold;
I 3 [(RA_C > LAST_WA)
I 1 OPTBUF3 setto: 1;
I 0 OPTBUF3 load;

1;
1;
«
______________________ A
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state number 23 of I P_PROCESS \ IP_FSM:

----------------------y----------------------

SKIP:
WA_C inc;
RA_C inc;
OLEN dec;
[OLEN
I 1 -> COPY_OPTl

1;
«
______________________ A

_

state number 24 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------y----------------------

LEAVE:
RA_C inc;
OLEN dec;
[OLEN
I 1 -> COPY_OPTl

1;
«
______________________ A

_

state number 25 of IP_PROCESS\IP_FSM:

----------------------y----------------------

MOVE:
OPTIONS write: wd_c;
WA_C inc;
RA_C inc;
OLEN dec;
[OLEN
I 1 -> COPY_OPTl

1;
«
______________________ A

_
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