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SAMENVATTING

Dit verslag behandelt het ontwerp van een communicatie-interface
(PCU), waarmee SNA-nodes in staat gesteld worden om met elkaar te
communiceren via een X.25-verbinding • De PCU is uitgerust met
een transportlaag, die in staat om fouten die optreden op de
verbinding, te herstellen. Deze transportlaag is tevens in staat
om zelfstandig een vc op te zetten en af te breken, afhankelijk
van het dataverkeer over de vc.
Deze transportlaag is gebaseerd
op OSI-concepten en maakt gebruik van een nieuw ontworpen
transportprotocol EFTP.
Om deze transportlaag op Zl)n functionaliteit te testen,
is de
transportlaag in PASCAL gesimuleerd op een VAX 8530.
Tevens is
er in aansluiting op deze simulatie een testprogramma geschreven,
waarmee het mogelijk is om de transportlaag in verschillende
configuraties te testen. Uit de testresultaten is gebleken dat
het ontwerp van de transportlaag voldoet aan de gestelde eisen.
Aangezien echter de gebruikte
testmethoden
geen
volledig
uitsluitsel geven omtrent de deugdelijkheid van het ontwerp, is
de testfase nog niet helemaal voltooid.
De lezer van dit verslag wordt verondersteld op de hoogte te zijn
van de architectuur van zowel SNA- als X.25-netwerken. Waar
specifieke kennis omtrent de architectuur van een van beide
netwerken vereist is,
zal worden verwezen naar de literatuur.
Ook zullen verwijzigingen gedaan worden naar het afstudeerwerk
van C.
van den Ouweland, die de basis gelegd heeft voor het
ontwerp van de PCU.
Bij deze wil ik alle mensen bedanken, die
me
bij
het
afstudeerwerk geholpen hebben.
Speciaal wil ik Ir.
Frank
Velthuis en Prof.
Ir.
M.P.J.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

Een van de projecten van Alcatel Nederland B.V.
in den Haag is
het onderzoek naar de mogelijkheid om SNA (Systems Netwerk
Architecture) computernetwerken van IBM met elkaar te verbinden
via een X.25-datanet.
Bij dit onderzoek wordt het Nederlandse
X.25-datanet DATANET-1 gebruikt. Het doel van dit onderzoek is
de levensvatbaarheid van een interface, dat de koppeling van
SNA-netwerken via X.25 realiseert.
Dit interface, dat aangeduid
zal worden met de naam PCU (Protocol Conversion Unit), heeft als
taak om twee netwerken met een verschillende architectuur aan
elkaar te koppelen : een SNA-netwerk en een X.25-netwerk.
Beide
architecturen zullen behandeld worden aan de hand van een
internationaal
standaardmodel,
nl.
het
Open
Systems
Interconnection (OSI) model van de ISO (International Standards
Organisation).

1.1

OSI COMPUTERNETWERKEN

In 1978 begon de ISO (International Standards Organisation) met
de ontwikkeling van het Referentie Model voor Open Systems
Interconnection, inmiddels bekend als het ISO-OSI model.
Het
doel van dit model is om computersystemen van verschillende
fabrikanten,
van
een
verschillend
type,
uitgerust
met
verschillende software en hardware, met elkaar te kunnen laten
communiceren. Aan de hand van het zeer abstracte OSI-model
kunnen
standaarden
ontworpen worden, waarmee verschillende
systemen met elkaar kunnen communiceren.

1.1.1

Het OSI-model

Om de architectuur van complexe OSI-systemen overzichtelijk te
houden,
is de architectuur verdeeld in zeven lagen. Voor het
gemak wordt een bepaalde laag aangegeven met de (N) laag, terwijl
de bovenliggende, resp.
onderliggende laag aangegeven wordt met
(N+1) laag, resp.
(N-1) laag.
Elke (N) laag biedt een bepaalde
service aan de
(N+1)
laag en maakt gebruik van een bepaalde
service van de (N-1)
laag.
De interactie tussen aanliggende
lagen verloopt via Service Access Points (SAP's) door middel van
service-primitieven (figuur 1.1.1).
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(N+1) laag
.

A

( N) SAP

( N) serviceprimitieven
V

( N) laag
A

( N-1)
serviceprimitieven

(N-1) SAP
V

(N-1) laag

Figuur 1.1.1 OS! lagenmodel
Een functionele eenheid binnen een
(N)
laag,
die
alle
eigenschappen van die laag bezit, wordt een (N) entity genoemd.
Een (N) laag kan uit een willekeurig aantal (N} entities bestaan,
elk met een eigen SAP.
Entities in dezelfde laag worden peer
entities genoemd.
De samenwerking tussen (N)
entities
(peer
entities) wordt gecoordineerd door een
(N)
protocol, waarin
precies vastgelegd is hoe de interactie tussen de
(N)
entities,
gebruik makend van de service van de (N-1) laag, moet zijn opdat
de (N) laag een bepaalde service kan leveren aan de (N+1) laag.
Elke OS! laag kan dus gespecificeerd worden door twee
interacties :
1.

Interactie tussen peer
protocol.

entities

door

middel

2.

Interactie tussen entities in aanliggende
middel van service primitieven via het SAP.

types

van

van

een

lagen

door

De realisatie van een protocol tussen peer entities gebeurt door
uitwisseling van Protocol Data Units
(PDU's)
tussen de peer
entities.
Een PDU bestaat uit een PC!
(Protocol
Control
Information)
en eventueel user data, die uitgewisseld kan worden
tussen de peer entities.
De PC! bevat informatie, die nodig is
voor de afwikkeling van het betreffende protocol.
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Omdat de peer entities geen fysische verbinding met elkaar
hebben,
kunnen de PDU's alleen uitgewisseld worden door gebruik
te maken van de service van de onderliggende laag.
Dit gebeurt
door
middel
van
service-primitieven
via
het SAP.
Een
service-primitieve kan gezien worden
als
een
elementaire
interactie tussen twee aanliggende lagen (een service-user en een
service-provider) waarbij verschillende parameters, behorende bij
de service-primitieve, uitgewisseld kunnen worden tussen de
service-user en de service-provider.
Service-primitieven zijn
onder te verdelen in vier categorieen
REQUEST
INDICATION

CONFIRMATION

RESPONSE

Service-primitieve die door de service-user
gebruikt wordt om een bepaalde service van de
service-provider te vragen.
Service-primitieve die door de service-provider
gebruikt wordt om een bepaalde service aan de
service-user aan te bieden, mogelijk als een
gevolg van een actie van de service-provider
bij de peer entity.
Service-primitieve die door de service-provider
gebruikt wordt om aan de service-user door te
geven dat de service, die de service-user
gevraagd had in de request-primitieve, voltooid
is.
Service-primitieve die door de service-user
gebruikt wordt om aan de service-provider door
de
service,
die
de
te
geven
dat
service-provider in de indication-primitieve
aangeboden
had,
behandeld
is
door
de
service-user.

De realisatie van een service-primitieve tussen een service-user
en een service-provider gebeurt door uitwisseling van Interface
Data units (IDU's) via het SAP.
Een rou bestaat uit een ICI
(Interface Control Information) en eventueel data, die naar de de
peer entity gestuurd moet worden.
De ICI bevat informatie,
die
nodig is voor de interactie tussen de service-user en de
service-provider.
De data, die eventueel in de IDU meegestuurd
wordt,
bevat de PDU van de service-user.
In de service-provider
wordt deze data echter een SOU (Service Data Unit)
genoemd als
zijnde de data die door de service-provider onveranderd naar de
service-provider in de peer entity gestuurd wordt.
In figuur
1.1.2 is de interactie tussen aanliggende lagen door middel van
data-units nog eens weergegeven.
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(N+l) LAAG

l
l

I

(N) IDU

J

I
I
I

(N) PCI

I

I

(N) ICI

I

I

(N) SDU

(N) LAAG

I

I

(N) PDU

(N-1) IDU

II

I (N-1) ICI

I

I
(N-1) LAAG

·---

Figuur 1.1.2 Interactie tussen OSI-1agen d.m.v. Data-Units.

1.1.2

Lagen In Het OSI-model

Zoals reeds eerder vermeld is het OSI-model opgedeeld in zeven
lagen (layers), die elk een bepaalde functionaliteit bezitten :
Laag 1 :

Physical layer.

De physical layer (de onderste laag in het OSI-model) voorziet in
een aantal mechanische, electrische, functionele en procedurele
eigenschappen, die nodig zijn om fysische verbindingen tussen
datalink entities op te zetten, te ondersteunen, en af te breken.
De standaarden binnen deze laag beschrijven signaalniveau's,
timing en fysische en electrische eigenschappen van connectoren.
Laag 2

Datalink layer.

De
datalink
layer
heeft
als
functie
een
betrouwbare
data-overdracht tussen netwerk entities te realiseren. Om dit te
kunnen realiseren, verschaft de datalink layer functies voor het
opzetten, ondersteunen en afbreken van een datalink tussen twee
netwerk entities.
Laag 3 :

Netwerk layer.

De netwerk layer heeft
als
functie
het
transport
van
datapakketten
over
een
netwerkverbinding tussen transport
entities te realiseren. Het opzetten, ondersteunen en afbreken
van
een
netwerkverbinding, alsmede het reguleren van het
dataverkeer (flow control) over deze verbinding, zijn functies
die door de netwerk layer gerealiseerd worden.
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Laag 4 :

Transport layer.

De transport layer zorgt voor een transparante overdracht van
data tussen session entities en levert een transmissie-service
van constante kwaliteit, onafhankelijk van het ondersteunende
netwerk.
Tevens wordt van de transport layer verlangd om het
gebruik van de beschikbare communicatie-middelen te optimaliseren
teneinde de gevraagde performance voor elke verbinding tussen
session entities tegen minimale kosten te kunnen realiseren.
Laag 5 :

Session layer.

De session layer verschaft de middelen die voor met elkaar
communicerende presentation entities nodig zijn om hun dialoog te
structureren en te synchroniseren en om hun data-overdracht te
controleren. Het structureren van de dialoog kan gebeuren aan de
hand van simplex, half-duplex of full-duplex communicatie en door
middel van tekens, waarmee een gebruiker al dan niet het recht
krijgt om een bepaalde actie te ondernemen.
Laag 6

Presentation layer.

De presentation layer zorgt voor het opzetten, ondersteunen en
afbreken van een verbinding tussen application entities. De
informatie-overdracht geschiedt aan de hand van een bepaalde
gemeenschappelijke syntax, die de presentation layer met beide
application entities overeengekomen is.
Met behulp van deze
syntax is het voor de presentation layer mogelijk om informatie
van de betreffende application entity te interpreteren en op een
efficiente rnanier te verzenden. Definitie en selectie van een
syntax of syntaxen zijn functies die ook door de presentation
layer gerealiseerd worden.
Laag 7 :

Application layer.

De application layer (bovenste laag in het OSI-rnodel) bevat de
applicatie die betrokken is bij de OSI-cornrnunicatie. Een entity
in deze laag is gebaseerd op een of meer van de volgende
service-elementen :
user Elernents
CAS Elernents

Het gedeelte van de application entity dat de
communicatie functies van een bepaalde applicatie
voorstelt.
Cornrnon Application Service Elernents (CASE) zijn
service-elementen die nuttig kunnen ZlJn voor
elke applicatie. Deze kunnen beschouwd worden
als
een
doos
met
hulpmiddelen waar elke
applicatie, indien nodig, een greep uit kan doen.
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SAS Elements

Specific Application Service Elements (SASE) ZlJn
service-elementen
die
slechts
voor
'enkele
applicaties nuttig kunnen ZlJn.
Voorbeelden
hiervan zijn Virtual Terminal Service (VT), File
Transfer, Access and Management
(FTAM)
en Job
Transfer and Manipulation (JTM).

Hieruit blijkt dat de application layer erg omvangrijk is en de
invulling ervan nooit voltooid zal zijn, omdat er steeds nieuwe
gebruikerseisen zullen ontstaan.
Met dit OSI-model is een
architectuur
gecreeerd
waarmee
data-communicatie
tussen
computers
met
verschillende
eigenschappen gerealiseerd kan worden. Ook is het mogelijk om in
een bestaand communicatie-proces de invulling van een laag te
veranderen, mits de service die
geleverd
wordt
aan
de
bovenliggende laag, ongewijzigd blijft.

1.2

SNA COMPUTERNETWERKEN

In 1974 kwam IBM met de eerste versie van SNA (Systems Netwerk
Architecture)
op de markt.
In SNA worden de functies en de
structuur van IBM-communicatie apparatuur gespecificeerd.
Alle
communicatie-componenten
in
een
netwerk voldoen aan deze
specificaties.
Een SNA-netwerk is samengesteld met een aantal
verschillende componenten, nodes genaamd (2} :
-

Host
Communications Controller
Cluster Controller
Terminal

Deze nodes Zl)n onderling verbonden
door
links,
waarbij
verschillende configuraties kunnen voorkomen. De communicatie
tussen bovengenoemde nodes via een link is vastgelegd in SNA.
SNA
is
opgebouwd
uit
een
set
van
functies,
waarmee
data-communicatie in een IBM-netwerk gepleegd kan worden.
Voor
een goed begrip van SNA en de structuur ervan kan verwezen worden
naar [2}.

1.2.1

Modellering Van SNA

Aangezien SNA ontworpen is voor uitsluitend
IBM-produkten,
ontbreekt een duidelijk afgebakende lagenstructuur, zoals deze te
vinden is in het OSI-model. Nadat de ISO vier jaar later in 1978
het OSI-model presenteerde, waardoor alle computerfabrikanten
ineens toegang konden krijgen tot een internationale markt van
computer-netwerken, heeft IBM SNA in een lagenplaatje gegoten dat
anders dan het OSI-lagenmodel bestaat uit zes lagen.
Een
SNA-laag wordt gespecificeerd door een groep van SNA-functies die
een bepaalde functionaliteit realiseren. Dit is het enige aspect
dat ook in het OSI-model is terug te vinden.
In SNA is de
interactie tussen lagen vastgelegd in verbanden tussen functies
uit verschillende lagen.
Omdat er ook verbanden kunnen voorkomen
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in SNA-functies tussen niet-aanliggende lagen, kan een SNA-laag
niet helemaal
los gezien worden van de andere SNA-lagen. Het
opdelen van SNA in een lagenplaatje is dan ook niets anders dan
een grafische voorstelling van de globale structuur van een
SNA-netwerk. Men kan bij SNA dan ook eigenlijk niet spreken van
een duidelijk gelaagde structuur zoals deze terug te vinden is in
het OSI-model.
Het ontbreken van een gelaagde structuur is terug
te voeren op het feit dat SNA alleen voor IBM-gebruikers bestemd
is en derhalve een
architectuur
voor
gesloten
systemen
specificeert,
terwijl het OSI-model een architectuur voor open
systemen specificeert. Beide architecturen zijn dus uit een
verschillend gezichtspunt tot stand gekomen.
In SNA wordt geen physical layer gespecificeerd ofschoon deze
laag
wel
degelijk
aanwez1g is 1n een SNA-netwerk.
Het
SNA-lagenmodel, aangevuld met de physical layer, is wel geschikt
om een globale indruk te krijgen van de algemene opbouw van een
SNA-netwerk. De beschrijving van het model kan gedaan worden aan
de hand van de beschrijving van de functionaliteit van elke laag
Laag 1 :

Physical layer.

De physical layer realiseert de fysische verbinding tussen twee
naburige nodes.
De funtionaliteit van deze SNA-laag is hetzelfde
als de functionaliteit van de physical layer in het OSI-model.
Deze laag is de onderste laag in een SNA-netwerk, maar wordt niet
door SNA gespecificeerd.
Laag 2 :

Datalink control.

Datalink control (onderste laag in het SNA-model) zorgt voor het
transport van data over een datalink tussen twee naburige nodes.
De functionaliteit van
deze
laag
is
dezelfde
als
de
functionaliteit van de datalink layer in het OSI-model.
Laag 3 :

Path control.

Path control zorgt voor de routering van data door het netwerk en
voor het beheer van gemeenschappelijke datalink-resources van het
netwerk.
De path control laag is op de hoogte
van
de
verschillende nodes in het netwerk en de verbindingen die tussen
die nodes bestaan. Derhalve is de path control laag in staat om
end-to-end
communicatie
te
realiseren.
Wat funtionaliteit
betreft, kan de path control vergeleken worden met de network
layer in het OSI-model.
Laag 4 :

Transmission control.

Transmission control zorgt voor het end-to-end datatransport
tussen nodes.
De synchronisatie van het datatransport en de
snelheid, waarmee het datatransport plaats vindt,
zijn functies
die door de transmission control laag gerealiseerd worden. Ook
realiseert de transmission control laag error-recovery procedures
voor
het
geval
dat er boodschappen verloren gaan.
Wat
functionaliteit betreft,
kan transmission control vergeleken
worden met de transport layer in het OSI-model.
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Laag 5 :

Data flow control.

Data flow control
structureert
de
dialoog
tussen
twee
half-sessions.
Dit kan gebeuren door middel van half-duplex of
full-duplex communicatie en door het gebruik van verschillende
request/response modes.
Ook het gebruik van chains en brackets
is van invloed op de
structuur
van
de
dialoog.
Wat
functionaliteit betreft kan data flow control vergeleken worden
met de session layer in het OSI-model.
Laag 6

Function management data services.

De functies,
die door function
management
data
services
(FMD-services) gerealiseerd worden, zijn afhankelijk va~ het type
session tussen twee nodes.
In het geval van een sess1on, waar
een SSCP (System Services Control Point) bij betrokken is, zorgen
de FMD-services voor het beheer van de resources van de bij de
session betrokken NAU's
(Network Addressable Units).
In het
geval van een session tussen twee LU's (Logical Units) zorgen de
FMD-services voor de manipulatie van het dataverkeer tussen de
beide LU's. Voor deze laag is geen analogon te vinden in het
OSI-model.
Laag 7 :

NAU services manager.

De NAU services manager (bovenste laag in het SNA-model), die
zich in de NAU bevindt, zorgt voor een permanente controle van
het functioneren de SNA-omgeving van de betreffende NAU en voor
de besturing van deze omgeving. Ook wordt de configuratie van de
SNA-omgeving door de NAU services manager bepaald.
De interactie
tussen NAU services managers vindt plaats via sessions, waarbij
gebruik gemaakt wordt van FMD-services. Voor deze laag is geen
analogon te vinden in het OSI-model.
Dit lagenmodel geeft een algemeen beeld van de opbouw van een
SNA-netwerk.
Men dient echter wel in het achterhoofd te houden
dat een laag niets
anders
voorstelt
dan
een
bepaalde
functionaliteit en dat een vergelijking van het SNA-model met het
OSI-model alleen gebaseerd
is
op
overeenkomsten
in
de
functionaliteit van de lagen.
In dit opzicht zijn de physical
layer en datalink control de enige lagen in het SNA-lagenmodel,
die volledig ingepast kunnen worden in de onderste twee lagen van
het OSI-model.
Paragraaf 1.2.2 Linkconfiguraties in SNA
Binnen SNA zijn een tweetal datalink-protocollen gedefinieerd,
waarmee data foutvrij
en in de juiste volgorde van de ene node
naar de andere getransporteerd kan worden :
SDLC
QLLC

Synchronous Data Link Control voor zowel leased line
verbindingen als voor geschakelde verbindingen via het
openbare telefoonnet.
Qualified Logical Link Control voor X.25-verbindingen.

-
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SDLC wordt gebruikt voor zowel leased line verbindingen als voor
geschakelde telefoonverbindingen. Voordelen van een leased line
ten opzichte van een geschakelde lijn
via
het
openbare
telefoonnet zijn dat men een verbinding huurt van goede kwaliteit
(i.e. een lage bitfoutenkans) en dat men een lijn kan huren met
een throughput die aangepast is aan de benodigde applic~tie. Het
nadeel van een leased line is dat een leased line erg duur wordt
indien er weinig dataverkeer over de lijn plaatsvindt. SDLC kan
gebruikt worden in een aantal linkconfiguraties :
point-to-point : Dit is een verbinding tussen twee nodes, waarbij
de ene node als primary en de andere node als
secondary station fungeert.
Voor leased line
verbindingen
is
zowel
half-duplex
als
full-duplex
communicatie
mogelijk,
voor
geschakelde
verbindingen
alleen half-duplex
communicatie. De point-to-point verbinding is
weergegeven in figuur 1.2.1.
multipoint
Dit een verbinding tussen een node, die als
primary station fungeert en een aantal nodes,
die allen als secondary station fungeren.
Deze
configuratie is alleen mogelijk voor leased
lines en laat zowel half-duplex als full-duplex
communicatie toe.
De multipoint verbinding is
weergegeven in figuur 1.2.2.

primary
station

secondary
station

SDLC

Figuur 1.2.1 SDLC point-to-point verbinding

primary
station

secondary
station A

SDLC

secondary
station B

Figuur 1.2.2 SDLC multipoint verbinding
QLLC (Qualified Logic Link Control) is door IBM ontwikkeld om
SNA-gebruikers de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een
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X.25-verbinding om data van de ene node naar de andere node te
versturen.
QLLC is in feite geen apart protocol, maar is een
interface om SDLC-frames over een X.25-verbinding te sturen.
Een
SDLC-frame wordt door QLLC verpakt in een X.25-pakket en naar de
andere node verstuurd. Daar wordt het SDLC-frame weer uitgepakt
en verwerkt als ware het een SDLC-frame dat over een leased line
verstuurd was.
De protocol-afhandeling van QLLC komt in de
meeste gevallen dan ook overeen met SDLC.
QLLC is in het
SNA-lagenmodel te zien als een lijmlaag tussen path control en
X.25.
In figuur 1.2.3 is een lagenplaatje getekend van twee
CamC's die via X.25 met elkaar verbonden zijn.
Ofschoon X.25
bestaat uit drie lagen (zie paragraaf 1.3),
is X.25 in de
onderstaande figuur weergegeven door een laag om verwarring met
de onderste lagen van SNA te voorkomen.

ComC

co me

NAU services
manager

NAU services
manager

FMD services

FMD services

DFC

DFC

TRMC

TRMC

path control

path control

QLLC

<

X.25

<-X.25 ->

I

QLLC

I

m e d i a

QLLC

>
<- X.25->

P S D N

I

m e d i a

X.25

I

I

Figuur 1.2.3 Lagenmodel QLLC
Paragraaf 1.3 De X.25 Interface
Met het oog op standaardisatie van packetswitched data netwerken
(PSDN)
heeft de CCITT de X.25 interface geïntroduceerd.
De X.25
interface beschrijft de totale interfacing tussen dataterminal
equipment (DTE) en data circuitterminating equipment (DCE).
X.25
is, net als SNA, geïntroduceerd voordat de ISO het OSI-model
presenteerde.
In X.25 zijn een aantal functies gespecificeerd,
die op grond van onderlinge overeenkomsten gegroepeerd kunnen
worden in een drietal lagen. Aangezien de X.25 interface vanuit
de buitenwereld gezien kan worden als een black box tussen een
DTE en een DCE, worden alleen de protocollen tussen de peer lagen
gedefinieerd en ontbreekt de specificatie van de interactie
tussen de aanliggende lagen. Ook de interactie met de gebruiker
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van X.25 is niet gespecificeerd.
In het onderstaande overzicht
is de functionaliteit van de drie lagen van X.25 weergegev~n :
Laag 1

Physical layer.

De physical layer beschrijft de fysische eigenschappen. van een
verbinding, zoals de electrische en mechanische eigenschappen van
een connector, signaalniveau's en timing van de verschillende
signalen.
Bij deze laag kan een keuze gemaakt worden tussen drie
aanbevelingen van de CCITT : de X.21 interface,
de X.21 bis
interface en interfaces van de v-serie.
De functionaliteit van
deze laag is hetzelfde als die van de physical layer in het
OSI-model.
Laag 2 :

Datalink layer.

De functie van de de datalink layer bestaat uit het opbouwen,
ondersteunen en afbreken van een logische verbinding (link)
waarover pakketten voor laag 3 foutvrij en in de goede volgorde
getransporteerd worden.
De functionaliteit van deze laag is
hetzelfde als die van de datalink layer in het OSI-model.
Indien de logische verbinding gerealiseerd wordt door een enkele
fysische verbinding,
kan er gekozen worden uit een tweetal
protocollen (beide afgeleiden van ISO's HDLC (High-level Data
Link Control) om foutvrij transport van pakketten in de juiste
volgorde te kunnen garanderen
LAP
LAPB

Link Access Procedure, die alleen in basic
(module 8)
eperation gebruikt kan worden.
Link Access Procedure, die zowel in basic (module 8) als
in extended (modulo 128) eperation gebruikt kan worden.
LAPB basic eperation behoort volgens de aanbevelingen van
de CCITT in elk X.25-netwerk aanwezig te zijn.

Indien er meerdere fysische verbindingen gebruikt worden ter
ondersteuning van een logische verbinding om bijvoorbeeld een
grotere throughput te verkrijgen, wordt er gebruik gemaakt van
een Multi-Link Procedure (MLP).
MLP maakt gebruik van frames die
verpakt zijn in de frames, die via LAPB over een enkele fysische
verbinding getransporteerd worden.
Laag 3 :

Network layer.

De network layer van X.25 heeft als functie het opzetten,
ondersteunen en afbreken van verschillende circuits, die allen
gebruik rnaken van dezelfde logische link en die allen als taak
hebben om pakketten foutvrij
en in de goede volgorde door het
netwerk te transporteren.
De functionaliteit van deze laag kan
vergeleken worden met die van de network layer in het OSI-rnodel.
In het vervolg wordt onder een X.25-netwerk een netwerk verstaan,
waarvan de interface tussen DTE en DCE gedefinieerd wordt door
X.25.
Een voorbeeld van een X.25-netwerk is DATANET-! in
Nederland, dat onder beheer van de PTT staat.
De gebruiker van
een X.25-netwerk kan, afhankelijk van zijn eigen applicatie, zelf
een interface met X.25 ontwerpen omdat X.25 geen interactie met
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de bovenliggende laag specificeert.
Paragraaf 1.3.1 Verbindingen in X.25
In X.25 zijn twee verschillende verbindingen mogelijk, die wel
allebei te beschouwen zijn als point-to-to point verbindingen
PVC : Permanent Virtual Circuit.
VC
: Virtual Call.
Een PVC is een permanente verbinding tussen twee DTE's,
die de
data foutvrij
en in de juiste volgorde van de ene DTE naar de
andere DTE transporteert.
Indien de foutvrije data-overdracht
niet meer gegarandeerd is, wordt dit gemeld aan beide DTE's.
Een
PVC is te vergelijken met een leased line van zeer hoge
kwaliteit, waarover foutvrij datatransport plaatsvindt, tenzij er
melding gemaakt wordt van een fout.
Een PVC is uitermate
geschikt voor continue datacommunicatie tussen twee vaste punten.
Echter, als het datatransport tussen twee DTE's gering is, wordt
een PVC duur.
Momenteel bestaan er alleen nationale PVC's; PVC's
tussen twee verschillende landen zijn nog niet mogelijk.
Een VC is een verbinding tussen twee DTE's, die eerst opgezet
moet worden voordat er datatransport kan plaatsvinden.
Indien de
VC is opgezet, garandeert ook de VC dat de data foutvrij en in de
juiste volgorde getransporteerd wordt.
Indien de foutvrije
data-overdracht niet meer gegarandeerd is, wordt dit gemeld aan
beide DTE's.
Nadat de data-overdracht beeindigd is en er geen
behoefte meer bestaat aan een transmissiekanaal, kan de VC weer
afgebroken worden.
Een voordeel van een VC t.o.v.
een PVC is
dat een VC flexibeler is dan een PVC.
Een VC kan namelijk
opgezet worden tussen twee willekeurige DTE's (derhalve wordt een
vc ook wel Switched Virtual Circuit (SVC) genoemd), terwijl een
PVC permanent een verbinding legt tussen twee DTE's.
Een VC is
uitermate geschikt voor weinig dataverkeer tussen verschillende
DTE's.
Een VC wordt duur als er sprake is van een continue
datastroom tussen DTE's.
Indien het gaat om een continue
datastroom tussen twee vaste punten,
kan men beter een PVC
gebruiken.
VC's ZlJn momenteel voor zowel
nationale
als
internationale verbindingen te gebruiken.
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HOOFDSTUK 2
PROTOCOL CONVERSION UNIT

Met behulp van een interface, die in staat is om SDLC-frames in
te pakken in X.25-pakketten (en ook weer uit te pakken), is het
mogelijk om twee SNA-nodes over een X.25-verbinding met elkaar te
laten communiceren via een virtuele SDLC-link.
Hiermee wordt
bedoeld dat het vanuit SNA-oogpunt lijkt alsof er een SDLC-link
aanwezig
is
tussen
de
beide
SNA-nodes,
terwijl er in
werkelijkheid een X.25-verbinding tussen beide nodes aanwezig is.
De interface, die zo'n virtuele SDLC-link realiseert, heeft als
doopnaam Protocol Conversion
Unit
(PCU)
gekregen.
Deze
naamgeving zal verderop in dit hoofdstuk verklaard worden.
In
figuur 2.1 is een virtuele SDLC-link met behulp van PCU's
weergegeven.

SDLC
ComC

X.25
PCU

SDLC

X.25
PSDN

PCU

Comc

Figuur 2.1 Virtuele SDLC-link
Om een virtuele SDLC-link te realiseren, moet de PCU in staat
ZlJn om SDLC-frames eenduidig te vertalen naar X.25-pakketten en
om X.25-pakketten terug te vertalen naar SDLC-frames.
Aangezien
dit concept sterke gelijkenis vertoont met QLLC, wat ook blijkt
uit de gelijkenis van de figuren 1.2.3 en 2.1,
kan men zich
afvragen wat het nut is van de ontwikkeling van een interface,
dat reeds op de markt te krijgen is.
De ontwikkeling van een
nieuw interface (PCU) kan gerechtvaardigd worden doordat er aan
het gebruik van QLLC nadelen verbonden ZlJn, die door de PCU
ondervangen kunnen worden.
Deze nadelen zijn terug te vinden in
een aantal ontwerpcriteria, die in detail behandeld zullen worden
in paragraaf 2.1.
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De omzetting van SDLC naar X.25 en andersom
kan
~orden
weergegeven in een lagenplaatje.
Om te communiceren met een
SNA-node via SDLC, moeten de onderste twee SNA-lagen in de PCU
geimplementeerd zijn, terwijl de PCU voor de communicatie met het
X.25-netwerk de drie lagen van X.25 moet bevatten. De omzetting
van SDLC naar X.25 kan weergegeven worden in een.SDLC/X.25
conversielaag, die de SDLC-laag en de bovenste laag van X.25
a.h.w.
aan
elkaar
lijmt.
In
figuur
2.2
is
een
lagenrepresentatie geschetst van de conversie van SDLC naar X.25.

ComC
NAU services
manager
FMD services
DFC
PCU
TRMC
path control

SDLC/X.25 conversielaag
SDLC

<

DLC
physical

I

DLC

>

I

physical

transmission medium

I

network
datalink
physical

I

<~
<
>
I

<

Itransmission medium\I
naar DCE

Figuur 2.2 Lagenweergave SDLC-X.25 conversie
Om tot een gedetailleerdere invulling van de PCU te komen, is het
noodzakelijk om een aantal criteria te specificeren, waaraan het
ontwerp van de PCU moet voldoen.
Deze criteria komen in de
volgende paragraaf aan de orde.

2.1

ONTWERPCRITERIA

Een alternatief voor het ontwikkelen van een nieuwe interface
tussen een SNA-node en X.25 om de nadelen van een reeds bestaande
interface (QLLC) te ondervangen, is de mogelijkheid om binnen SNA
QLLC uit te breiden met een set van functies, die eveneens de
nadelen van het bestaande QLLC ondervangen.
Het grote nadeel van
dit alternatief is dat een nieuwe set van functies binnen SNA
zeer moeilijk te integreren is omdat SNA vanaf laag twee
(datalink
control)
en
hoger
geen
duidelijk
gescheiden
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lagenstructuur heeft, maar een spagetti-set van functies .vormt,
die niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Bij integratie van
een nieuwe set van functies als aanvulling op QLLC moet men
derhalve rekening houden met alle functies die door laag drie
(path control) en hoger gerealiseerd worden.
Vanwege
de
complexiteit van dit alternatief is gekozen voor de ontwikkeling
van een nieuw interface (PCU), waarmee de nadelen van QLLC
ondervangen worden en waarmee een virtuele SDLC-link tussen twee
SNA-nodes gerealiseerd kan
worden.
Aangezien
SDLC
zich
uitsluitend op laag twee van SNA (datalink control) afspeelt en
er wel een duidelijke scheiding bestaat tussen laag twee en de
hogere lagen in SNA,
hoeven de hogere lagen in het SNA-model
(path control t/m NAU services manager) niet betrokken te worden
in het ontwerp van de PCU.
Derhalve is de ontwikkeling van een
nieuw interface te preferen boven de integratie
van
een
aanvullende functie-set op QLLC binnen SNA.
Indien men de PCU wil laten concureren met QLLC, zal men ervoor
moeten zorgen dat het gebruik van de PCU voordeel biedt t.o.v.
het gebruik van QLLC. Uit de nadelen van QLLC zijn een aantal
ontwerpcriteria
voor de PCU afgeleid, die in de volgende
paragrafen nader behandeld zullen worden.

2.1.1

Error-recovery

QLLC kan voor datacommunicatie tussen twee SNA-nodes via X.25
gebruikt worden zowel in het geval van een PVC als in het geval
van een VC tussen de beide nodes.
QLLC garandeert in beide
gevallen dat de data-overdracht tussen de nodes foutvrij en in de
goede volgorde plaatsvindt totdat er vanuit het X.25-netwerk een
foutmelding optreedt.
Een fout in het data-transport wordt
gesignaleerd door een RESET-pakket of een RESTART-pakket.
De
manier
waarop
X.25
reageert op de eigen foutmelding is
afhankelijk van het type verbinding waarop de fout opgetreden is.
In het geval van een PVC resulteert een RESET-pakket in het
resetten
van
het
betreffende
logische
kanaal
van
de
DTE/DCE-interface.
Bij een RESTART-pakket worden alle logische
kanalen gereset.
In het geval van een VC resulteert een
RESET-pakket ook in het resetten van het betreffende logische
kanaal en blijft de verbinding bestaan. Bij een RESTART-pakket
worden alle logische kanalen gereset en worden tevens alle VC's
van de betreffende DTE/DCE-interface afgebroken. De reactie van
QLLC op een foutmelding is echter in alle gevallen hetzelfde :
zonder dat er geprobeerd wordt om de opgetreden fout
te
herstellen
wordt
er
naar de bovenliggende SNA-lagen een
foutmelding doorgegeven, waardoor alle SNA-sessions, die gebruik
maakten
van
de betreffende X.25-verbinding,
meteen worden
beeindigd.
Indien een RESET-pakket op een VC verantwoordelijk
was voor de foutmelding, wordt de VC door QLLC afgebroken.
De
bovenstaande error-behandeling is ook van toepassing indien X.25
zelf een bepaalde VC afbreekt (dit wordt gemeld door een CLEAR
INDICATION-pakket) t.g.v.
bepaalde netwerkproblemen, die op dat
moment niet door X.25 opgelost kunnen worden.
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Het ontbreken van een error-recovery procedure in QLLC is een van
de criteria voor het ontwerp van de PCU : de implementatie van
een error-recovery procedure, die opgestart wordt als er een
foutmelding vanuit X.25 optreedt.
Om een error-recovery te
realiseren,
waarmee zoveel mogelijk
fouten hersteld
kunnen
worden,
worden aan de error-recover procedure de volgende
functies toegekend :
-

Indien een VC ten gevolge van een RESTART of een CLEAR
INDICATION afgebroken 1s,
moet deze VC door de PCU opnieuw
opgezet worden, zodat er opnieuw dataverkeer over de VC kan
plaatsvinden.
Derhalve
moet
de PCU in staat zijn om
zelfstandig een VC met een andere PCU op te zetten.
De data, die door het optreden van een fout verloren gegaan is,
moet door de PCU gerecovered kunnen worden.

Er kunnen fouten optreden,
die met behulp van bovenstaande
reeover-procedure niet gerecovered kunnen worden.
Een voorbeeld
hiervan is het permanent wegvallen van een X.25-verbinding
doordat
"boer Harms" met zijn ploeg een kabel om zeep helpt.
In
zo'n geval valt er niets te
reeaveren en is er geen andere
mogelijkheid
dan
alle
sessions
over
de
omgeploegde
X.25-verbinding te beeindigen.
Bovenstaande functies van de
error-recover procedure behoren tot de transportlaag-functies
(laag 4) van het OSI-model, omdat deze functies zorgen voor een
foutvrij
end-to-end datatransport.
De error-recover functies
zijn gerealiseerd in een protocol, dat als doopnaam Error Free
Transmission Protocol (EFTP) gekregen heeft.
De beschrijving van
dit protocol wordt gegeven in hoofdstuk 3.

2.1.2

Flexibiliteit

Naast het gebrek aan error-recovery heeft QLLC ook een gebrek aan
flexibiliteit wat betreft het manipuleren van X.25-verbindingen.
We beschouwen hiertoe het SNA-netwerk dat geschetst is in figuur
2.1.2.1.
In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van een PVC
tussen bijvoorbeeld node A en node B,
kan er uitsluitend
datacommunicatie tussen die twee nodes plaatsvinden.
Wil men de
drie nodes verbinden 'via een volledig vermaast netwerk,
zal men
in dit geval 3 PVC's moeten huren.
Wil men een volledig vermaast
netwerk met N nodes realiseren, zal men N*(N-1)/2 PVC's moeten
huren,
wat een dure zaak wordt bij toenemende N.
In het geval
van een VC kan een node weliswaar met elke andere
node
communiceren,
maar dan zal men wel eerst een vc moeten opzetten
met de node waarmee men wil communiceren.
Het opzetten van een
VC kan alleen maar gebeuren via een derde persoon, de operator.
Ook als de VC afgebroken wordt door een foutmelding vanuit X.25,
moet men deze operator vragen om de VC opnieuw op te zetten.
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SDLC
node A

X.25
QLLC

SDLC

X.25
QLLC

PSDN

X.25

node B

SDLC
QLLC

node
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Figuur 2.1.2.1 SNA-netwerk met QLLC
Om flexibeler te Zl)n dan QLLC ligt het voor de hand om de PCU
gebruik te laten maken van VC's.
Hierdoor kan gecommuniceerd
worden met elke andere PCU en kan een volledig vermaasd netwerk
van PCU's gerealiseerd worden. Ook het nadeel dat bij QLLC de VC
eerst door een operator opgezet moet worden,
kan ondervangen
worden door de PCU.
De PCU moet dan in staat zijn om zelfstandig
een VC op te zetten op het moment er behoefte is aan een
verbinding
omdat een node data naar een andere node wil
versturen.
Deze VC blijft bestaan zolang als er data verstuurd
wordt.
Wanneer beide SNA-nodes geen data meer te versturen
hebben, kan de PCU de vc afbreken om zodoende kosten te besparen.
Doordat de PCU alleen een VC heeft opstaan als er dataverkeer is,
wordt er t.o.v.
de SNA-nodes de indruk gewekt dat er een PVC
tussen de beide nodes aanwezig is, ofschoon er gebruik gemaakt
wordt van een VC.
Door middel van een VC kan een PCU met elke andere PCU in het
netwerk
communiceren en kan een volledig vermaasd netwerk
gerealiseerd worden.
Een volledig vermaasd netwerk kan,
zoals
reeds vermeld, ook gerealiseerd worden door tussen elke SNA-node
een PVC te leggen met QLLC. Voor een netwerk met N SNA-nodes
resulteert dat in N.(N-1)/2 PVC's. Op grond van de tarieven voor
VC's en PVC's kan een kostenafweging gemaakt worden tussen de
PCU, waarbij gebruik gemaakt wordt van VC's en QLLC op basis van
PVC's.
Deze kostenafweging is uitgevoerd met betrekking tot het
Nederlandse X.25-net DATANET-! en is te vinden in [3], hoofdstuk
4.
Hieruit blijkt dat de PCU bijna altijd goedkoper is dan QLLC,
behalve wanneer de bezettingsgraad van het netwerk erg hoog is.
Ook kan geconcludeerd worden dat bij een toenemend aantal nodes
in het netwerk de PCU financieel aantrekkelijker is dan QLLC.
Een ander aspect, dat pleit voor het gebruik van VC's door de
PCU, is van internationale aard :
internationaal dataverkeer via
PVC's is momenteel niet mogelijk, waardoor men aangewezen is op
het gebruik van VC's.
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Naast de mogelijkheid om via een PVC of een VC data te
transporteren,
heeft de SNA-gebruiker ook de mogelijkheid om via
een leased line data te transporteren door middel van SDLC.
Aan
het gebruik van een leased line kleven echter dezelfde bezwaren
als aan het gebruik van een PVC : de kosten van een volledig
vermaasd netwerk door middel van leased lines kunnen sterk
oplopen bij een toenemend aantal netwerk-nodes.
Net als bij een
PVC is een leased line relatief duur indien het dataverkeer over
de leased line gering is.

2.1.3

Linkconfiguraties

Een ander nadeel van QLLC is dat met QLLC alleen point-ta-point
verbindingen mogelijk ZlJn.
Indien we met de PCU een virtuele
SDLC-link willen realiseren, zullen we ervoor moeten zorgen dat
de PCU ook in staat is om multipoint links te ondersteunen.
Indien de PCU in staat is om een conversie te doen van
SDLC-multipont-adressen naar X.25-adressen,
kunnen er naast de
bestaande
SDLC
multipoint
linkconfiguratie
nog
andere
linkconfiguraties met de PCU gerealiseerd worden.
Het aantal
linkconfiguraties van de PCU kan nog uitgebreid worden door de
PCU zo te ontwerpen dat het mogelijk is om op een point-ta-point
verbinding twee nodes te verbinden, waarvan de ene node SDLC
gebruikt en de andere node QLLC over een X.25-verbinding.
De
verschillende linkconfiguraties,
die door de PCU ondersteund
zouden
kunnen worden,
kunnen ondergebracht worden in twee
verschillende klassen :
Point-ta-point verbinding, waardoor een primary station met een
secondary station verbonden wordt.
Hiervan ZlJn een aantal
varianten mogelijk, SDLC-SDLC, QLLC-QLLC en SDLC-QLLC.
Om deze
varianten van de point-ta-point verbinding te realiseren, moet de
PCU zowel een SDLC/X.25-conversie als een QLLC/X.25-conversie
ondersteunen.
In
figuur
2.1.3.1
zijn
de verschillende
point-to-point verbindingen weergegeven tussen een Comc en een
CLC (Cluster Controller).
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Figuur 2.1.3.1 Point-tc-point verbindingen
Multipoint verbinding,
waarbij
een
primary
station
met
verschillende secondary stations kan communiceren.
Omdat een
multipoint verbinding in QLLC niet mogelijk is, hoeft de PCU bij
een multipoint verbinding alleen een SDLC/X.25-conversie te
ondersteunen. Van de multipoint verbinding zijn een aantal
varianten mogelijk :
SDLC-multipoint verbinding, waarbij een primary station via een
X.25-verbinding communiceert met een aantal secondary stations,
die allen aan dezelfde PCU hangen.
In figuur
2.1.3.2 is een
voorbeeld gegeven van een SDLC-multipoint verbinding tussen een
Comc en een aantal CLC's.

SDLC
ComC

X.25
PCU

X.25
p

s
D
N

SDLC
PCU

CLC
r-

CLC

rCLC

Figuur 2.1.3.2 SDLC-multipoint verbinding
X.25-multipoint verbinding, waarbij een primary station via een
aantal X.25-verbindingen communiceert met een zelfde aantal
secondary stations, die allen aan een verschillende PCU hangen.
Bij deze multipoint verbinding kunnen, in tegenstelling tot de
SDLC-multipoint verbinding waar de afstand tussen de secondary
stations klein is,
de secondary stations op grote afstand van
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elkaar gelegen zijn (over het hele X.25-net verspreid).
Om een
X.25-multipoint verbinding te realiseren, moet de PCU in' staat
zijn om SDLC-multipoint adressen om te zetten naar X.25-adressen.
Figuur 2.1.3.3 illustreert een X.25-multipoint verbinding tussen
een Comc en een aantal CLC's.

SDLC
Co me

X.25

X.25
p

PCU

SDLC
PCU

CLC

s

~:I

25
X-

I I
PCU

SDLC

I I
CLC

Figuur 2.1.3.3 X.25-multipoint verbinding
De combinatie van een SDLC-multipoint en een X.25-multipiont
verbinding levert een multipoint verbinding op, die geschetst is
in figuur 2.1.3.4. Ook voor deze multipoint verbinding moet de
PCU in staat zijn om SDLC-multipoint adressen om te zetten naar
x.25-adressen.

SDLC
ComC

X.25
PCU

X.25

SDLC
PCU

p

CLC

s

--

CLC

D
N
SDLC

X.25
PCU

CLC

Figuur 2.1.3.4 Combinatie van SDLC- en X.25-multipoint
Met de bovengenoemde mogelijkheden,
kunnen
alle
in
SNA
voorkomende linkconfiguraties door de PCU gerealiseerd worden en
worden er bovendien nog een
aantal
nieuwe
mogelijkheden
toegevoegd.
Als uitgangspunt voor de architectuur van de PCU is hieronder een
overzicht gegeven van de besproken ontwerpcriteria :
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De PCU moet SDLC/X.25
ondersteunen.

en

QLLC/X.25

protocolconyersie

De PCU moet error-recovery ondersteunen.
Zowel point-ta-point als multipoint verbindingen moeten
worden
ondersteund.
Om
verschillende
multipoint
verbindingen te kunnen ondersteunen, moet de PCU in
staat
zijn
om
SDLC-adressen te converteren naar
X.25-netwerkadressen.
PCU's communiceren onderling via VC's. De PCU zet de VC
op als er datatransport moet plaatsvinden en breekt de
VC af als het datatransport is afglopen.
Hierdoor
worden kosten bespaard.

2.2

ARCHITECTUUR

Uitgaande van de besproken ontwerpcriteria
kan
een
ruwe
architectuur voor de PCU opgezet worden, waarmee het mogelijk
moet zijn om aan alle ontwerpeisen te voldoen.
Deze architectuur
bestaat uit een aantal blokken, die elk een bepaalde nauwkeurig
omschreven functionaliteit vertegenwoordigen.
Deze
blokken
zullen in de volgende paragrafen nader uit de doeken gedaan
worden.
De architectuur van de PCU is weergegeven in figuur 2.2.

0

fysieke
poort
locale

0

fysieke
poort

fysieke
poort

0

fysieke
poort

0

netwerk
interface

interface

-0

fysieke
poort

-PCU manager

Figuur 2.2 Architectuur PCU
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2.2.1

Locale Interface

De locale interface verzorgt de communicatie van de PCU met de
SNA-node, waarmee de PCU verbonden is. De communicatie tussen de
locale interface en de SNA-node gebeurt via een locaal kanaal.
Een locaal kanaal is een logische verbinding tussen een SNA-node
en de PCU.
Dit kan een SDLC-link zijn,
maar
ook
een
x.25-verbinding (PVC of VC) via QLLC. Derhalve moet zowel SDLC
als QLLC door de locale interface ondersteund worden.
De
implementatie van SDLC en QLLC kan in software geschieden aan de
hand van de reeds bestaande software voor beide protocollen.
Wat echter nog enige aandacht verdient bij de implementatie van
SDLC,
is het pollen van een secondary station door een primary
station.
Indien
het
pollen
end-to-end
(dus
via
de
X.25-verbinding)
zou gebeuren,
kan het voorkomen, indien het
secondary station geen data te versturen heeft,
dat er continu
polling-informatie over de X.25-verbinding gestuurd wordt zonder
dat er sprake is van data-overdracht.
De kosten van het
versturen
van polling-informatie moeten echter wel betaald
worden.
Uit financieel oogpunt is het dan ook beter om het
pollen locaal af te handelen. Aan de primary zijde stuurt de PCU
de data (indien aanwezig) naar de primary SNA-node,
als de PCU
door de primary SNA-node gepolled wordt en aan de secondary zijde
vraagt de PCU de secondary SNA-node om data
(indien aanwezig)
door zelf de secondary SNA-node te pollen. De locale afhandeling
van het pollen is ook een taak van de locale interface.

2.2.2

Netwerk Interface

De netwerk interface verzorgt de communicatie van de PCU met het
X.25-netwerk.
De communicatie tussen de netwerk interface en het
x.25-net gebeurt via netwerk kanalen.
Een netwerk kanaal is een
logische X.25-verbinding tussen de PCU en het X.25-net. Op grond
van de overwegingen in paragraaf 2.1.2 maakt de PCU alleen
gebruik van VC's en kan een netwerk kanaal geidentificeerd worden
met een VC.
Behalve de ondersteuning van X.25, wordt door de
netwerk interface ook een transportlaag ondersteund, die als taak
heeft om een aantal nadelen van QLLC
(error-recovery
en
flexibiliteit)
te ondervangen. Deze transportlaag is gebaseerd
op de concepten, die in het OSI-model gebruikt zijn.
De functies
van
deze transportlaag zijn het opzetten, ondersteunen en
afbreken van een foutvrije end-ta-end verbinding tussen twee
transport entities. Tevens moet de transportlaag zorgen voor een
optimaal gebruik van de beschikbare communicatie-middelen om deze
verbinding
tegen
minimale kosten te realiseren.
Om deze
functionaliteit te realiseren is een protocol ontworpen dat
gedoopt is als het Error Free Transmission Protocol (EFTP).
zowel de transportlaag als EFTP zullen in hoofdstuk 3 uitvoerig
behandeld worden.
In figuur 2.2.2 is een lagenmodel weergegeven
van de communicatie tussen twee PCU's via EFTP. Voor het gemak
is X.25 weergegeven als een laag en zijn alleen lagen van de
netwerk interfaces getekend.
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P S D N

X.25

transmission medium

Figuur 2.2.2 Communicatie PCU's via EFTP

2.2.3

Fysieke Poorten

De fysieke poorten vertegenwoordigen de physical layer uit zowel
het SNA- als het X.25-lagenmodel.
Hier vindt het transport van
bits over de fysische verbindingen plaats.
De configuratie van
de fysieke poort is afhankelijk van de eigenschappen van het
logische kanaal (locaal kanaal of netwerk kanaal) dat gebruik
maakt van de fysieke poort.
In het geval dat een fysieke poort
gebruikt wordt door een locaal kanaal met SDLC,
wordt de
configuratie bepaald door :
- Point-tc-point of multipoint verbinding.
- Half-duplex of full-duplex datacommunicatie.
- Primary of secondary station.
Dit heeft betrekking op de
manier zoals de PCU zich t.o.v. de SNA-node dient te gedragen.
- Baudrate
In het geval dat de fysieke poort gebruikt wordt door een netwerk
kanaal of door een locaal kanaal met QLLC, wordt de configuratie
van de fysieke poort volledig gespecificeerd door de physical
layer van X.25.

2.2.4

PCU Manager

De PCU-manager
bepaalt
de
configuratie
waarin
de
PCU
functioneert.
De configuratie van de PCU is afhankelijk van de
in paragraaf 2.1.3 beschreven linkconfiguraties, waarvoor de PCU
ingezet wordt.
De taken van de PCU-manager zijn :
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Configuratie van de fysieke poorten.
Toewijzen van fysieke poorten aan logische kanalen.
Toewijzen van adressen aan logische kanalen.
Aan een
locaal kanaal met SDLC wordt in het geval van een
multipoint verbinding een multipoint adres gekoppeld, en
aan een netwerk kanaal of een locaal kanaal met QLLC
wordt een X.25-adres gekoppeld.
Mapping van locale kanalen op netwerk kanalen,
waardoor
voor
multipoint
verbindingen
een
SDLC/X.25-adresconversie
gerealiseerd
kan
worden.
Hierdoor is het mogelijk om de verschillende multipoint
verbindingen uit paragraaf 2.1.3 te ondersteunen.

-
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TRANSPORTLAAG

De transportlaag is ontworpen om de nadelen van QLLC op het
gebied van error-recovery en flexibiliteit te ondervangen.
De
transportlaag stoelt op X.25 als onderliggende laag en is,
net
als X.25,
onderdeel van de netwerk interface.
Formeel kan de
functionaliteit van de transportlaag omschreven worden door het
opzetten,
ondersteunen en afbreken van een foutvrije end-to-end
verbinding, waarbij op een efficiente manier gebruik gemaakt
wordt van de communicatie-middelen om de kosten te minimaliseren.
Om deze functionaliteit te realiseren zijn in het ontwerp van de
transportlaag een aantal functies ondergebracht :
(1) Opzetten van een verbinding
De transportlaag moet in staat zijn om een verbinding op te
zetten tussen twee transport entities, indien de bovenliggende
laag daarom vraagt.
In het vervolg zal
zo'n verbinding tussen
peer transport entities TC (Transport Connection) genoemd worden.
Om een TC op te kunnen bouwen,
moet eerst een ondersteunende
X.25-verbinding (VC) met de peer entity opgebouwd worden.
(2) Ondersteunen van een verbinding
Als de TC opgebouwd is,
kan er datatransport over de TC
plaatsvinden.
Om
het
datatransport zonder fouten en zo
economisch mogelijk (tegen minimale kosten)
te laten verlopen,
zijn een tweetal functies ter ondersteuning van het datatransport
in het ontwerp van de transportlaag opgenomen :
(2a) Error-recovery
De error-recovery heeft als taak om zoveel mogelijk fouten,
die
optreden op de X.25-verbinding, te herstellen.
Indien X.25 niet
meer 1n staat is om foutvrij
datatransport over de VC te
garanderen, wordt dit door X.25 gesignaleerd via een foutmelding.
Hiermee geeft X.25 aan dat er data verloren gegaan kan zijn.
Deze eventueel verloren gegane data zal dan door de transportlaag
gerecoverd moeten worden.
Indien de tranportlaag niet in staat
is om de fout te herstellen (bijv.
door toedoen van boer Harms,
zie blz 19), wordt de TC afgebroken en wordt de fatale
fout
gerapporteerd aan de
tranport service-user (TS-user), die dan
actie kan ondernemen.
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(2b) Dynamic

vc

Management

Om het datatransport tegen minimale kosten te laten plaatsvinden,
zorgt de tranportlaag ervoor dat de VC ter ondersteuning van de
TC alleen aanwezig is als er behoefte aan is, d.w.z.
als er data
tussen de beide transport entities uitgewisseld moet worden.
Hiertoe moet de transportlaag in staat zijn om een· VC ter
ondersteuning van de TC op te zetten als er behoefte aan is en om
de VC weer af te breken (de TC blijft dan wel bestaan) indien het
dataverkeer over de TC stil is komen te liggen.
Dit dynamisch
beheer van een VC wordt DVCM (Dynamic VC Management)
genoemd.
Door
dit DVCM worden de kosten van een vc, waarop geen
dataverkeer is, uitgespaard.
In [2] hoofdstuk 4,
is een beeld
gegeven van deze kostenbesparingen.
(3) Afbreken van een verbinding
De transportlaag moet in staat zijn om de TC af te breken.
De
transportlaag kan hiertoe het verzoek krijgen van de TS-user of
kan zelfstandig besluiten om de TC af te breken indien de
transportlaag niet meer in staat is om een bepaalde service aan
de transport user te verlenen (bijv.
onherstelbare fouten in het
datatransport, gebrek aan resources).

3.1

ARCHITECTUUR

Om een transportlaag met de genoemde functies te realiseren is
gekozen voor een ontwerp dat gebaseerd is op de OSI-concepten uit
paragraaf 1.1. Dit heeft het voordeel dat er binnen het ontwerp
ruimte overblijft voor een andere invulling van de transportlaag
mits de service, die geleverd wordt aan de bovenliggende laag,
onveranderd blijft.
De genoemde functionaliteit moet worden
gerealiseerd door een transportlaag protocol, dat afgewikkeld
wordt door de uitwisseling van een aantal TPDU's (Transport
Protocol
Data
Units).
Aanvankelijk
is
ECMA-72
als
transport-protocol bestudeerd.
Aan het gebruik van ECMA-72 als
protocol om SDLC of QLLC data over een X.25-verbinding te
transporteren op een zo efficient mogelijke wijze, kleven een
aantal bezwaren, die in paragraaf 3.1.1 behandeld zullen worden.
Omdat ECMA-72 als transportlaag-protocol niet efficient genoeg
bleek te zijn, is er een eigen protocol ontwikkeld, waarmee de
genoemde transportlaag-functies op een efficiente wijze worden
gerealiseerd.
De basisconcepten, waarop dit protocol,
EFTP
(Error Free Transmission Protocol)
genaamd,
geschoeid zijn,
worden behandeld in paragraaf 3.1.2.

3.1.1

ECMA-72

EMCA-72 is een transportlaag-protocol dat door ECMA (European
Computer Manufacturers Association) in samenwerking met de CCITT
en ISO ontworpen is.
ECMA-72 is een robuust protocol waarmee de
transportlaag in staat is om een foutvrije verbinding aan te
bieden aan de bovenliggende laag.
Tevens voorziet ECMA-72 in de
mogelijkheid om diverse TC's te multipiexen op een enkele VC om
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zodoende kosten uit te sparen.
Bij de bestudering van ECMA-72
als mogelijkheid om SDLC- of QLLC-data over een X.25-verbinding
te versturen op een zo efficient mogelijke wijze zijn een aantal
nadelen van ECMA-72 aan het licht gekomen :
De userdata in een SDLC-frame wordt door QLLC in blokken van
128 bytes
(dit is tevens het maximale aantal bytes dàt in een
X.25-datapakket kan worden meegestuurd)
gehakt en vervolgens
verzonden in een X.25-datapakket.
De manier waarop dit gebeurt
wordt in paragraaf 3.1.2 nader uit de doeken gedaan.
Indien
een SNA-node via QLLC communiceert met de PCU, zal het grootste
gedeelte van de data,
die de transportlaag moet versturen,
bestaan uit blokken van 128 bytes. Alvorens zo'n datablok te
versturen via X.25, voegt ECMA-72 een transportheader
(PCI)
toe,
die uit 3 bytes bestaat in het geval dat er niet
gemultiplexed wordt, en uit minimaal 5 bytes wanneer er wel
gemultiplexed wordt.
Door het toevoegen van een header, kan
een datablok van 128 bytes niet in zijn geheel aan X.25 worden
doorgegeven, maar zal er segmentering van de datablokken moeten
plaatsvinden.
Ten gevolge van deze segmentering treedt er
vertraging op in de dataflow binnen de transportlaag en moeten
er meer X.25-datapakketten verstuurd worden dan er datablokken
van QLLC ontvangen worden.
- Om de kosten van het opstaan van verschillende VC's te drukken,
voorziet ECMA-72
in de mogelijkheid om verschillende TC's op
een enkele VC te multiplexen.
Het aantal TC's dat op een VC
gemapped wordt moet zodanig gekozen worden dat er optimaal
gebruik gemaakt wordt van de transportcapaciteit van de VC.
Hieraan kan echter niet voldaan worden indien alle transport
entities, die op de VC gemapped zijn, tijdelijk geen data te
versturen hebben.
De VC blijft dan opstaan zonder rendement.
ECMA-72 is een zeer robuust protocol dat in staat is om alle
fouten,
die kunnen optreden in de netwerklaag, te herstellen.
Dit maakt ECMA-72 zeer geschikt als protocol
voor
een
transportlaag,
die gebruik moet maken van een netwerklaag met
een lage betrouwbaarheid (bijv.
het openbare telefoonnet).
De
prijs, die betaald moet worden om alle mogelijke fouten van een
netwerk te herstellen, is de toename van de overhead van het
protocol.
Met de overhead van een protocol wordt bedoeld de
verhouding tussen de hoeveelheid te transporteren userdata en
de additieve data (niet behorend tot de userdata), die nodig is
om deze userdata foutloos te transporteren.
Door deze overhead
is ECMA-72 minder geschikt om gebruikt te worden in gevallen
waarin de netwerklaag een uiterst betrouwbaar datatransport
biedt.
Omdat
X.25 een zeer hoge betrouwbaarheid heeft
(foutloos datatransport tenzij er een foutmelding optreedt)
en
er slechts sporadisch een foutmelding optreedt, is de overhead
van ECMA-72 grotendeels overbodig.
Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid om ECMA-72 voor
implementatie op de PCU te verwerpen en om zelf een protocol te
bedenken, dat op een efficientere wijze de functionaliteit van de
transportlaag realiseert.

-
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3.1.2

EFTP

Als alternatief voor ECMA-72 is het error free transport protocol
(EFTP)
bedacht,
dat een oplossing biedt voor de nadelen van
ECMA-72 die in de vorige paragraaf genoemd zijn.
EFTP zorgt voor
een optimaal gebruik van een VC door de VC af te breken op het
moment dat er tijdelijk geen data over de VC te versturen is,
en
door de VC weer op te bouwen wanneer er weer data over de VC
verstuurd moet worden.
Hierdoor blijft de VC niet langer opstaan
dan nodig is en worden er kosten bespaard.
De manier waarop door EFTP data over de TC getransporteerd wordt,
komt
overeen
met
de manier,
waarop QLLC data over een
X.25-verbinding transporteert.
Zoals reeds vermeld in paragraaf
1.2, verpakt QLLC SDLC-frames in een X.25 datapakket om ze
vervolgens de X.25-verbinding op te sturen.
QLLC maakt verschil
tussen
SDLC-frames
die
userdata
bevatten en frames die
linkcontrol-informatie bevatten.
De SDLC-frames,
die userdata
bevatten
(vaak veel meer dan 128 bytes), worden door QLLC in
stukken van 128 bytes gehakt omdat X.25-pakketten doorgaans
maximaal 128 bytes userdata kunnen bevatten.
Deze stukken worden
dan als aparte X.25-pakketten verzonden. Alleen de userdata van
het SDLC-frame wordt verstuurd, de rest van het SDLC-frame wordt
door QLLC weggegooid.
Om pakketten van hetzelfde SDLC-frame te
kunnen identificeren,
maakt QLLC gebruik van het M(ore)-bit van
X.25.
Het gebruik van het M-bit is geillustreerd in figuur
3.1.2.1,
waar een SDLC-frame met 384 bytes userdata gesplitst
wordt in drie X.25-datapakketten met elk 128 bytes userdata.

384

1
A

B

c

M=l

M=1

M=O

DATA

DATA

DATA

QLLC

<

>

SDLC

1
A

B

c

X.25

X.25

X.25

128
Figuur 3.1.2.1 M-bit in QLLC.
Van de SDLC-frames, die linkcontrol-informatie bevatten,
wordt
deze
linkcontrol-informatie
(de
rest van het frame wordt
weggegooid)
door QLLC in een
X.25-datapakket
verpakt
en
verzonden.
Om X.25-pakketten,
die SDLC-userdata bevatten te
kunnen
onderscheiden
van
pakketten
die
SDLC-linkcontrol-informatie bevatten, maakt QLLC gebruik van het
Q(ualifier)-bit van X.25.
Datapakketten met SDLC-userdata worden
verzonden
met
Q=O,
terwijl
datapakketten
met
linkcontrol-informatie verzonden worden met Q=l. Aan deze manier
van verpakken dankt QLLC (Qualified Logic Link Control) dan ook
zijn naam.

-
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In het geval van een QLLC-verbinding tussen de PCU en een
SNA-node,
worden de QLLC-datablokken door de locale int~rface
doorgegeven naar de netwerk interface.
Hierbij wordt tevens een
M-bit en een Q-bit meegegeven om de netwerk interface te laten
weten welk type (SDLC-userdata of linkcontrol-informatie) data er
doorgegeven
wordt.
In normaal QLLC-dataverkeer worden er
overwegend blokken van 128 bytes SDLC-userdata
(Q=O;
M=0/1)
doorgegeven.
Om segmentering van de datablokken,
zoals bij
ECMA-72 te voorkomen,
moet de transportlaag deze datablokken
ongewijzigd doorgeven aan X.25.
Omdat er geen header toegevoegd
mag worden (maximaal 128 bytes in een X.25-datapakket),
moet de
transportlaag op een andere manier dan via een header duidelijk
maken dat het om SDLC-userdata gaat en niet om bijvoorbeeld
SDLC-linkcontrol informatie.
Hiervoor biedt, net als bij QLLC,
het Q-bit van X.25 een oplossing :
Q=O

Q=l

Een TPDU, die door de transportlaag aan X.25 doorgegeven
wordt met Q=O bevat uitsluitend SDLC-userdata (maximaal 128
bytes).
In het M-bit wordt meegegeven of de TPDU de laatse
userdata uit een SDLC-frame bevat (M=O) of dat er nog meer
TPDU's met userdata uit het zelfde frame volgen
(M=l).
Deze TPDU heeft geen header (PC!), omdat de TPDU anders
niet meer in een X.25-datapakket zou passen.
Een TPDU, die door de transportlaag aan X.25 doorgegeven
wordt
met
Q=l bevat een header
(PCI)
en eventueel
SDLC-data.
De PCI specificeert dan om welke TPDU het gaat
en welke protocolhandeling ondernomen moet worden.
De
SDLC-data, die in de TPDU met Q=l wordt meegestuurd,
kan
linkcontrol
informatie bevatten of SDLC-userdata, mits de
grootte van het datapakket, waarin de TPDU verstuurd wordt,
de 128 bytes niet overschrijdt.

Door op de bovenstaande manier de TPDU's over een TC te
versturen,
hoeven QLLC-datablokken niet gesegmenteerd te worden
door de transportlaag en hoeven er niet meer X.25-datapakketten
verstuurd te worden dan er datablokken van de lokale interface
ontvangen worden.
Derhalve levert deze manier om TPDU's te
versturen,
zowel een besparing op in het aantal TPDU's (met
SDLC-data) dat verstuurd moet worden, als een besparing in de
verwerkingstijd binnen de transportlaag.
EFTP heeft een tweetal nadelen t.o.v.
ECMA-72,
die gebaseerd
zijn op de manier waarop door EFTP de error-recovery en de
dataflow control gerealiseerd worden.
Deze nadelen zijn echter
vrij summier en wegen dan ook niet op tegen de voordelen die EFTP
biedt t.o.v ECMA-72.
Om volledig te zijn worden deze nadelen
nader toegelicht bij de behandeling van EFTP.
Om de functionaliteit van de transportlaag te
realiseren via
EFTP,
maakt de transportlaag gebruik van de services die geboden
worden door X.25.
Derhalve moet de transportlaag in staat ZlJn
om een vc op te bouwen als er TPDU's voor de afwikkeling van EFTP
tussen twee peer entities getransporteerd moeten worden.
Tevens
moet de
transportlaag de VC weer afbreken indien er geen TPDU's
(Transport Protocol Data Units) meer tussen de beide entities
getransporteerd hoeven te worden.
De functies met betrekking tot
het opzetten en afbreken van een VC vormen
slechts
een
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ondersteuning
en kunnen dan
worden.
Op
transportlaag

van de functies, die door EFTP worden gerealiseerd,
ook in een aparte set van functies ondergebcacht
basis van een bepaalde functionaliteit kan de
dan onderverdeeld worden in een tweetal sublagen :

Sublaag 1 is het gedeelte van de transportlaag dat zich bezig
houdt met het management van de beschikbare VC's. Dit management
heeft betrekking op het opzetten en afbreken van VC's en op de
behandeling van foutmeldingen in het datatransport over de VC.
Derhalve zal deze sublaag in het vervolg aangeduid worden met de
term VC-manager.
Deze laag garandeert de bovenliggende sublaag
een foutloze overdracht van TPDU's tenzij er een foutmelding door
VC-manager gegenereerd wordt. Omdat de VC-manager alle taken met
betrekking tot het opzetten en afbreken van een VC afhandelt, kan
de bovenliggende sublaag ogenschijnlijk gebruik maken van de
services, die door een PVC geboden worden. Om deze services te
kunnen bieden, maakt de vc-manager gebruik van de services van
X.25.
Sublaag 2 is het gedeelte van de transportlaag dat de afwikkeling
van EFTP realiseert en zal derhalve in het vervolg aangeduid
worden met de term EFTP-handler. Deze laag biedt de TS-user de
service van een foutvrije verbinding, waarbij op een efficiente
manier
gebruik
gemaakt
is
van
de
beschikbare
communicatie-middelen.
Om dit te kunnen garanderen maakt de
EFTP-handler gebruik van de services van de VC-manager.
Beide sublagen zijn geschoeid op OSI-concepten in die zin dat ze
elk een nauwkeurig omschreven functionaliteit realiseren en dat
de interacties van de sublagen met de aanliggende lagen en elkaar
plaats vinden door middel van service primitieven.
Indien een transportlaag bestaat uit N verschillende transport
entities (TREN's), kan sublaag 2 opgedeeld worden in N parallelle
EFTP-handlers, die elk een TC kunnen ondersteunen.
In figuur
3.1.2.2 is een lagenmodel van de transportlaag weergegeven. Voor
het gemak is X.25 in deze figuur weergegeven als een laag.

TS - user
EFTP-handler 1

I EFTP-handler 2 I . . . . I EFTP-handler
vc -

N

manager

X.25
Figuur 3.1.2.2 Sublagen van de transportlaag
De beschrijving van de beide sublagen zal in de paragrafen 3.2 en
3.3 plaats vinden.
Aangezien het voor een goed begrip van de
transportlaag noodzakelijk is om eerst op de hoogte te zijn van
een aantal aspecten van de EFTP-handler (sublaag 2), alvorens de
VC-manager (sublaag 1) uit de doeken te doen, zal eerst de
EFTP-handler onder de loep genomen worden (paragraaf 3.2) en
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vervolgens pas de VC-manager (paragraaf 3.3).

3.1.3

OSI-concepten

De interactie van de transportlaag met de aanliggende lagen
gebeurt via een aantal service primitieven, die door uitwisseling
van IDU's (Interface Data Units)
via een SAP
(Service Access
Point)
gerealiseerd worden.
Binnen de transportlaag zijn drie
soorten service primitieven gespecificeerd :
TS-primitieven

NS-primitieven

VCM-primitieven

Transport
Service
primitieven.
Deze
primitieven specificeren de interactie tussen
tussen een EFTP-handler (bovenste sublaag van
de
transportlaag)
en
de
TS-user.
De
uitwisseling van deze primitieven vindt plaats
via het T-SAP.
De TS-primitieven worden in
paragraaf 3.1.4 nader gespecificeerd.
Netwerk Service primitieven.
Deze primitieven
specificeren de interactie tussen de VC-manager
(onderste sublaag van de transportlaag)
en de
netwerklaag
(bovenste laag van X.25).
De
uitwisseling van deze primitieven vindt plaats
via het N-SAP.
De NS-primitieven worden in
paragraaf 3.1.5 nader gespecificeerd.
VC-manager
primitieven.
Deze
primitieven
specificeren
de
interactie tussen de
twee
sublagen (EFTP-handler en VC-manager)
van de
transportlaag.
De
uitwisseling
van deze
primitieven vindt plaats via het VCM-SAP.
De
VCM-primitieven worden in paragraaf 3.1.6 nader
gespecificeerd.

In figuur
3.1.3 is de
schematisch weergegeven.

architectuur
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Figuur 3.1.3 Architectuur van de transportlaag
Omdat het hier gaat om het ontwerp van een enkele laag in het OSI
model
en er van vergissing met data units uit andere lagen
derhalve geen sprake kan zijn, zal in het vervolg van het verslag
de
prefix
''T"
bij
een TPDU en TSDU weggelaten worden en zal
gesproken worden over een PDU
(Protocol
Data Unit)
en SOU
(Service
Data Unit).
Tenzij anders vermeld, zullen hiermee de
data
units
bedoeld
worden
die
gebruikt
worden
in
de
transportlaag.

3.1.4

Transport Service Primitieven

De service primitieven, die de interactie tussen een EFTP-handler
en de TS-user (TS-primitieven) specificeren, kunnen onderverdeeld
worden in drie groepen, die te maken hebben met de drie fasen van
een TC
(Transport Connection)
het opzetten van een TC, het
datatransport over de TC en het afbreken van de TC.
(1) Onderstaande primitieven hebben betrekking op het opzetten
van
een TC
tussen twee TS-users A en B, waarbij het initiatief
genomen is door TS-user A.
Bij het opzetten van de
TC
is
het
mogelijk
om control informatie voor een TS-user mee te sturen in
een sou (Service Data Unit).
T CONNECT request

TS-user A vraagt de transportlaag om een
TC met TS-user B op te bouwen.
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T CONNECT indication
T CONNECT response

T CONNECT confirmatien

TS-user
B
ontvangt
een
T CONNECT
indication ten gevolge van een T-CONNECT
request van TS-user A.
TS-user B kan de TC accepteren
of
weigeren. Als de TC geaccepteerd wordt,
stuurt TS-user B een T CONNECT response
naar het SAP en is dan gereed-voor het
data transport over de TC.
Als de TC
geweigerd wordt, stuurt TS-user B een
T DISCONNECT request naar het SAP.
Ais TS-user B de TC geaccepteerd heeft,
ontvangt
TS-user
A
een
T CONNECT
confirmatien ten teken dat de -TC met
TS-user B opgebouwd is.
De TC is nu
klaar voor datatransport.

(2)
Onderstaande
primitieven
hebben
betrekking
op
het
datatransport
over
de TC.
Het datatransport bestaat uit
TS-userdata, die als SDU's tussen de beide TS-users over de TC
verstuurd worden.

T DATA request
T DATA indication

De TS-user vraagt de transportlaag om een SOU
naar de andere TS-user te sturen.
De transportlaag geeft aan de TS-user door
dat
er
een sou van de andere TS-user
ontvangen is.

(3) Onderstaande primitieven hebben betrekking op het afbreken
van een TC. In de service primitieve kan gespecificeerd worden
waarom de TC moet worden afgebroken (T DISCONNEeT request) of
waarom de TC afgebroken is (T_DISCONNECT-indication).
T DISCONNECT request
T DISCONNECT indication

3.1.5

De TS-user vraagt de transportlaag om
de TC meteen af te breken.
De transportlaag geeft aan de TS-user
door dat de TC afgebroken is. Dit
kan het gevolg zijn van een request
van de andere TS-user of kan het
gevolg ZlJn van
een
gebeurtenis
(bijv.
een onherstelbare fout op de
TC),
waardoor
de
transportlaag
gedwongen is om zelf de TC af te
breken •

Network Service Primitieven

De transportlaag (met name de VC-manager) kan bij de uitvoering
van zijn taken gebruik maken van de services die door X.25
geboden worden.
Aangezien x.25 geen
interactie
met
een
bovenliggende laag specificeert, moeten de service primitieven
(NS-primitieven) door de gebruiker zelf gespecificeerd worden.
De NS-primitieven kunnen ingedeeld worden in vijf groepen, die te
maken hebben met de toestand waarin de DTE/DCE interface zich op
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dat moment bevindt.
(1) Onderstaande primitieven hebben betrekking op het opzetten
van een VC tussen twee transport entities A en B, waarbij het
initiatief genomen is door entity A.
Bij het opzetten van een VC
is het mogelijk om een PDU van maximaal 16 bytes als userdata mee
te sturen.
N CALL request
N CALL indication
N CALL response

N CALL confirmatien

Transport entity A vraagt X.25 om een vc
(call) met transport entity B op te zetten.
Entity B ontvangt een N CALL indication ten
gevolge van een N CALL request van entity
A.
Entity B kan de
call
accepteren
of
weigeren.
Als de call geaccepteerd wordt,
stuurt entity B een N CALL response naar
het
SAP
en
is dan gereed voor het
datatransport over de vc.
Als de call
geweigerd
wordt,
stuurt entity B een
N CLEAR request naar het SAP.
Als entity B de call geaccepteerd heeft,
ontvangt entity A een N CALL confirmatien
ten teken dat de VC met entity B opgebouwd
is.
De vc is nu klaar voor datatransport.

(2)
Onderstaande
primitieven
hebben
betrekking
op
het
datatransport
over
de VC.
Het datatransport bestaat uit
datapakketten (waarin PDU's verpakt zijn), die tussen de beide
transport
entities
verstuurd worden.
Tenzij er een fout
optreedt, worden deze datapakketten foutloos en in de
juiste
volgorde door X.25 getransporteerd.
Duplicatie van pakketten kan
niet optreden,
vermissing van pakketten kan alleen in een
error-situatie optreden.
N DATA request
N DATA indication

De transport entity vraagt X.25 om
een
datapakket
(waarin een PDU verpakt is) naar
de andere entity te sturen.
X.25 geeft aan de transport entity door dat
er een datapakket (waarin een PDU verpakt is)
van de andere entity ontvangen is.

(3) Onderstaande primitieven hebben betrekking op de signalering
door X.25 van een fout in het datatransport over de VC.
Datapakketten die voor de foutsignalering verstuurd zijn en nog
niet bevestigd zijn door de andere entity, kunnen verloren gegaan
zijn.
De VC wordt dan gereset, waarna het datatransport hervat
kan worden.
De opgetreden fout wordt door X.25 altijd naar beide
entities gemeld.
N RESET request

N RESET indication

De transport entity geeft aan X.25 door
dat de VC gereset moet worden.
De data,
die nog niet geacknowledged is door de
andere TREN, kan verloren gegaan ZlJn.
X.25 geeft aan de transport entity door
dat er een fout in het datatransport over
de VC opgetreden is.
De data,
die nog
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N RESET confirmatien

niet geacknowledged is door de andere
TREN, kan verloren gegaan zijn.
De transport entity geeft aan X.25 door op
de hoogte te zijn van de opgetreden fout.

(4) Onderstaande primitieven hebben betrekking op een · restart.
Onder een restart wordt de initialisatie of re-initialisatie door
X.25 van de DTE/DCE interface verstaan.
Hierbij worden alle VC's
afgebroken.
Datapakketten die voor de restart verstuurd zijn en
nog niet bevestigd zijn door de andere entity,
kunnen verloren
gegaan zijn.
N RESTART indication

N RESTART confirmatien

X.25 geeft aan de transport entity door
dat
er een restart plaats gevonden
heeft.
Data, die nog niet door de
andere
TREN
geacknowledged is,
kan
verloren ZlJn gegaan.
De transport entity geeft aan X.25 door
op de hoogte te zijn van de opgetreden
restart.

(5) Onderstaande primitieven hebben betrekking op het afbreken
van een VC.
In de service primitieve wordt gespecificeerd waarom
de VC moet worden afgebroken (N CLEAR request) of waarom de VC
afgebroken is (N CLEAR indication).
Indien de VC door X.25 zelf
afgebroken is, kunnen de datapakketten, die voor de N_CLEAR
indication verstuurd zijn en nog niet bevestigd zijn door de
andere entity, verloren gegaan zijn.
N CLEAR request
N CLEAR indication

N CLEAR confirmatien

3.1.6

De transportlaag vraagt X.25 om de VC
meteen af te breken.
X.25 geeft aan de transportlaag door dat
de VC afgebroken is.
Dit kan het gevolg
zijn van een request van de andere entity
of kan het gevolg zijn van een gebeurtenis
(bijv.
een onherstelbare fout op de VC),
waardoor X.25 gedwongen is om zelf de VC
af te breken.
Een
N CLEAR
confirmatien
is
een
bevestiging
op
een
request
of een
indication.
In
het
geval
van
een
confirmatien als antwoord op een request
geeft X.25 aan dat de VC afgebroken is.
In het geval van een confirmatien als
antwoord op een indication
geeft
de
transportlaag aan ervan op de hoogte te
zijn dat de VC afgebroken is.

VC-manager Primitieven

De interactie tussen de beide
sublagen
(EFTP-handler
en
vc-manager) wordt gespecificeerd door middel van een tweetal
groepen VCM-primitieven, die via een VCM-SAP tussen de beide
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sublagen uitgewisseld worden
(1) Onderstaande primitieven hebben betrekking op het transport
van PDU's tussen twee TREN's over de TC. Dit transport is
foutloos tenzij er door de VC-manager een foutmelding gegeneerd
wordt.
VCM PDU request

De EFTP-handler verzoekt de VC-manager
om een PDU naar de andere TREN te
sturen.
De VC-manager geeft aan de EFTP-handler
door dat er een PDU van de andere TREN
ontvangen is.

VCM PDU indication

(2)
Onderstaande
primitieven
hebben
betrekking
op
de
foutsignalering in de overdracht van PDU's over de TC. De data,
die voor de foutsignalering nog niet door de andere TREN
acknowledged is, kan verloren gegaan zijn.
VCM ERROR indication

VCM ERROR confirmatien

3.2

SUBLAAG 2 :

De vc-manager geeft aan de EFTP-handler
door
dat
er mogelijk een fout is
opgetreden in het datatransport en dat
er PDU's verloren gegaan kunnen Z~Jn.
De EFTP-handler geeft aan de VC-manager
door op de hoogte te zijn van het feit
dat er een fout opgetreden kan zijn.

EFTP-HANDLER

Een EFTP-handler is een eenheid binnen een DTE, die via een
transport conneetion (TC) een aantal transportfuncties biedt aan
een TS-user. De service, die door een TREN aan een TS-user
geboden kan worden, is een foutvrij datatransport, waarbij op een
efficiente
manier
gebruik
gemaakt
wordt
van
de
communicatiemiddelen. Om deze service te kunnen bieden maakt een
EFTP-handler gebruik van het transportlaag-protocol EFTP, dat via
de uitwisseling van PDU's tussen twee TREN's afgewikkeld wordt.
Voor het transport van deze PDU's kan de EFTP-handler gebruik
maken van de service die geboden wordt door de vc-manager. Deze
service bestaat uit het aanbieden van een virtuele permanente
verbinding, waarover foutvrij transport van PDU's kan plaats
vinden tenzij er een foutmelding gegenereerd wordt door de
VC-manager.
Het transportlaag-protocol EFTP realiseert een set van functies,
waardoor de transportlaag met een efficient gebruik van de
beseikbare recources een foutvrije verbinding (TC) aan kan bieden
aan de TS-user.
Deze set van functies heeft betrekking op het
opzetten, ondersteunen en afbreken van
een
TC
(zie
de
beschrijving van de functionaliteit van de transportlaag op blz.
27). Om deze functies te kunnen realiseren worden door EFTP een
aantal PDU's gebruikt :
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Functie

PDU

Opzetten van een TC

Conneet Request (CR)
Conneet Confirm (CC)

Datatransport over een TC

Data (DT)
Qualified Data (QDT)
Receiver Ready (RR)

Error-recovery

Reject (REJ)
Resume (RSM)

Dynamic VC Management

Clear Request (CLR)
Clear Confirm (CLC)

Afbreken van een TC

Disconneet Request (DR)
Disconneet Confirrn {DC)

Het dient nog eens benadrukt te worden dat de EFTP-handler voor
het transport van deze PDU's gebruik kan rnaken van een virtuele
permanente verbinding, die door de VC-rnanager wordt aangeboden.
Het opzetten en afbreken van een vc ter ondersteuning van de TC
zijn taken, die door de VC-rnanager worden uitgevoerd.

3.2.1

Opzetten van Een TC

Indien een transport entity (TREN) een TC wil opzetten,
stuurt
deze een CR-PDU (connect request) naar de andere TREN.
Indien de
andere TREN de TC accepteert, stuurt deze een CC-PDU {connect
confirrn)
terug.
De TC is dan opgebouwd en gereed voor
datatransport.
Indien de andere TREN de TC niet accepteert,
wordt de TC-in-opbouw afgebroken volgens een procedure, die
beschreven wordt in paragraaf 3.2.5.
Indien twee TREN's tegelijkertijd een TC op willen bouwen
(de
TREN,
die een CR verstuurd heeft, ontvangt dan een CR), is er
sprake van een conneet collision.
Dit treedt op indien een TREN,
die een CR naar de andere TREN gestuurd heeft, een CR van die
andere TREN ontvangt.
Omdat beide TREN's gelijkwaardig zijn
(geen rnaster-slave verhouding), kan op transportlaag-niveau niet
uitgemaakt worden aan welk van beide TREN's voorrang verleend
wordt.
Om toch tot een oplossing voor deze cellision te komen,
volgen beide TREN's de volgende procedure :
De ontvangen CR wordt genegeerd.
De TREN wacht vervolgens
gedurende een tijd, die random bepaald wordt, op de nieuwe CR van
de andere TREN. Als er binnen die bepaalde tijd een CR van de
andere TREN ontvangen wordt (de random tijd, die de andere TREN
gewacht heeft was dus korter), is de cellision opgelost en kan de
opbouw van de TC verder plaats vinden.
Indien er na het
verstrijken van de random tijd nog geen CR van de andere TREN
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ontvangen is, stuurt de TREN een nieuwe CR naar de andere TREN en
wacht vervolgens op antwoord van de andere TREN.
Indien de
andere TREN deze CR beantwoord met een CC, is de TC opgebouwd.
Wordt de CR wederom beantwoord met een CR, dan is er een nieuwe
conneet cellision opgetreden en wordt de procedure door beide
TREN's herhaald.
Dit gebeurt net zo lang totdat de cellision
tussen beide TREN's opgelost is.
In figuur
3.2.1:1 is een
voorbeeld van een conneet cellision weergegeven.
De tijden Ta en
Tb geven de random tijd aan, die door TREN a, rep.
TREN b wordt
gewacht voordat er een nieuwe CR verzonden wordt.
In dit geval
wordt het pleit gewonnen door TREN b, die op een gegeven moment
de verzonden CR door TREN a beantwoord ziet met een CC.

<

----x----x
\
I
\1
I\
CR I \ CR
\
I
\
I
x
--x

>

Ta

<

Ta

X--X

\1
CR

I
x

I

I

I

I\

\
\

CR

CR

\

I
x

\

x

I

I

I

I

x
I \

>
TREN a

\
\

\
\

<- Tb ->

<--- Tb --->

\ cc

t

X-- TREN b

(sec) -->

Figuur 3.2.1.1 Conneet cellision

Beide PDU's zijn opgebouwd uit een
tweetal
velden,
die
weergegeven zijn in figuur 3.2.1.2 De cijfers in deze figuur zijn
een indicatie voor het aantal bytes dat
voor
elk
veld
gereserveerd is.
1

2

CR
1

cc

128
SDU

Q=1

2

128

Q=1

SDU

Figuur 3.2.1.2 PDU's voor het opzetten van een TC.
Het eerste veld bevat de PDU-identifier, die
PDU het gaat.

aangeeft

om

welke

In het tweede veld, dat maximaal 127 bytes kan bevatten, kan een
SDU meegestuurd worden.
Deze SDU bevat dan control-informatie,
die bestemd is voor de TS-user (bijv.
protocol-informatie voor
de TS-user of een bepaalde service die van de transportlaag
verlangd wordt).
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3.2.2

Datatransport Over De TC

Aangezien er error-recovery door de transportlaag gerealiseerd
moet
worden,
moeten de SDU's die SDLC-data (userdata of
linkcontroldata) bevatten, gebufferd worden voor een eventuele
hertransmissie
bij
het
optreden
van
een fout.
Om de
transmissievolgorde van deze SDU's vast te leggen,
worden deze
SDU's genummerd.
Omdat er in de PDU's met Q=O geen plaats meer
is voor een veld dat het nummer van de SOU aangeeft
(expliciete
nummering), wordt het nummer van de SOU impliciet aangegeven door
een variabele T(S), die telkens met een opgehoogd wordt als er
een PDU die een SOU bevat, verstuurd wordt. Aan de ontvangende
kant wordt bij ontvangst van een PDU met een sou een variabele
T(R),
die het impliciete nummer van de verwachte sou bevat,
telkens met een opgehoogd.
Omdat PDU's niet verloren kunnen gaan
tenzij de VC-manager een foutmelding geeft, heeft een sou bij
aankomst aan de ontvangstzijde hetzelfde impliciete nummer als
bij de zendzijde.
De T(R) kan meegegeven worden in een apart
veld (T(R)-veld) van een PDU met Q=l en geeft dan het nummer aan
van de eerstverwachte SOU.
Hiermee worden alle SDU's tjm T(R)-1
geacknowledged.
De geacknowledgede SDU's kunnen vervolgens uit
het buffer verwijderd worden.
Voor het T(R)-veld is 1 byte
gereserveerd, waardoor 255 SDU's geacknowledged kunnen worden.
Met het genoemde mechanisme is de transportlaag in staat om het
dataverkeer van SDU's te reguleren.
Dit zal in het vervolg flow
control genoemd worden.
Zoals reeds vermeld, is flow control
alleen van toepassing op het datatransport van SDU's,
die
SDLC-data bevatten.
Een buffer, dat SDU's bevat die nog niet geacknowledged zijn,
wordt ook wel window genoemd.
Het window kan niet meer SDU's
bevatten dan dat er geacknowledged kunnen worden,
in dit geval
dus 255.
Als het window vol is, kan er geen nieuwe SOU meer
verstuurd worden omdat deze SOU dan hetzelfde impliciete nummer
T(S)
heeft als de eerstverstuurde sou (er wordt namelijk module
256 geteld).
De SDU's zouden dan niet meer van elkaar te
onderscheiden ZlJn.
Door een juiste flow control kan echter
voorkomen worden dat dit window vol raakt.
Voor het datatransport over een TC zijn een drietal PDU's
gedefinieerd,
met elk een andere opbouw.
Deze PDU's zijn
weergegeven in figuur 3.2.2, waarin de cijfers een indicatie zijn
voor het aantal bytes dat voor elk veld gereserveerd is.
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1

128

sou
1
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QDT

T(R)

1

2

RR

T(R)

Q=O
3

128

sou

Q=1

Figuur 3.2.2 PDU's voor datatransport over de TC.
De eerste PDU bevat uitsluitend SDLC-userdata (maximaal 128
bytes) en wordt verstuurd met Q=O.
Het M-bit geeft aan of deze
PDU de laatste van het SDLC-frame was (M=O) of dat er nog meer
volgen
(M=1).
Deze PDU bevat geen PCI en zal in het vervolg
DT-PDU (data-PDU) genoemd worden. Omdat deze PDU de enige PDU is
die met Q=O verstuurd wordt, is er zonder het gebruik van een
header bij deze PDU toch eenduidigheid tussen een PDU, die
uitsluitend SDLC-userdata bevat, en een willekeurige andere PDU,
die wel van een header voorzien is.
De QDT-PDU (qualified data) wordt gebruikt om een sou met
SDLC-linkcontro1data te versturen.
De sou past altijd in de PDU,
omdat alle SDLC-linkcontrol frames veel kleiner ZlJn dan 128
bytes.
Het T(R)-veld dient voor flow control en bevat het nummer
van de eerstverwachte PDU. Alle PDU's t;m T(R)-1 worden hierdoor
geacknowledged.
De RR-PDU (receiver ready) wordt ten behoeve van flow control
gebruikt om alle ontvangen PDU's te acknowledgen.
Het T(R)-veld
bevat het nummer van de eerstverwachte PDU, waarbij alle PDU's
t/m T(R)-1 geacknowleged worden.
Door tijdig een RR te sturen
kan voorkomen worden dat het window van de andere TREN vol raakt.
In de RR-PDU mag geen sou meegestuurd worden.
De flow control
d.m.v RR-PDU's zal in paragraaf 4.1.4 uitvoerig behandeld worden.

3.2.3

Error-recovery

Indien van de VC-manager een foutmelding ontvangen wordt,
is er
een fout in het datatransport opgetreden en kunnen er PDU's die
een SOU bevatten, verloren gegaan zijn.
Deze SDU's zullen dan
opnieuw
verzonden moeten worden,
verpakt in een PDU.
De
reeover-procedure is uitsluitend van toepassing op PDU's die een
sou (voorzien van een impliciet nummer) met SDLC-data bevatten en
is gebaseerd op een aantal eigenschappen van de verbinding,
die
door de VC-manager ondersteund wordt :
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- Bij een foutmelding worden alle PDU's op de
verbinding
verwijderd.
Dit betekent dat er na de foutmelding geen PDU's
ontvangen kunnen worden die door de andere TREN voor de
foutmelding verstuurd waren.
- Een foutmelding wordt altijd naar beide TREN's gegenereerd.
- Tussen twee foutmeldingen is het transport van PDU's foutloos,
d.w.z.
geen bitfouten,
geen vermissingen, duplicaties of
verwisselingen van PDU's.
Na een foutmelding van de VC-manager wordt door EFTP de
reeover-procedure opgestart :

volgende

1.

Er wordt een REJ-PDU (reject) verstuurd naar de andere
TREN.
Het T(R)-veld van de REJ geeft aan wat de
eerstverwachte PDU is.
Hierdoor worden alle SDU's t/m
T(R)-1 geacknowledged.
De REJ-PDU bevat geen sou en
wordt dus ook niet genummerd.

2.

De TREN wacht vervolgens op de REJ-PDU van de andere
TREN.
Er kunnen geen andere PDU's ontvangen worden
omdat de andere TREN als eerste PDU na de reset ook een
REJ zal versturen.
Indien de TREN een REJ van de andere
TREN ontvangt, weet de TREN d.m.v.
het T(R)-veld welke
SDU's de andere TREN reeds ontvangen heeft en welke
SDU's er verloren gegaan zijn.
De eventueel verloren
gegane SDU's kunnen dan opnieuw naar de andere TREN
gestuurd worden.
Het impliciete nummer van de TDSU, die
na de ontvangst van een REJ-PDU het eerst verzonden
wordt, is gelijk aan het nummer in het T(R)-veld van de
ontvangen REJ-PDU.

In figuur 3.2.3 is de REJ-PDU ten behoeve van
weergegeven.
1

2

REJ

T(R)

de

error-recovery

Q=l

Figuur 3.2.3 REJ-PDU ten behoeve van error-recovery
De manier waarop EFTP de error-recovery afhandelt is minder
efficient dan de manier waarop ECMA-72 dit doet.
Doordat ECMA-72
in de data-POU's ruimte heeft voor piggybacking acknowledgements,
hoeft bij ECMA-72 i.t.t.
EFTP na het optreden van een fout geen
apart PDU verstuurd te worden om het datatransport opnieuw te
synchroniseren.
Omdat echter het aantal fouten op de TC door de
hoge betrouwbaarheid van X.25 zeer gering zal
zijn, wordt dit
verlies aan efficiency t.o.v.
ECMA-72 ruimschoots gecompenseerd
door de winst die geboekt wordt tijdens het datatransport
(zie
paragraaf 3.1.1).
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3.2.4

Dynamic VC Management

Het dynamic VC-management (DVCM) zorgt voor het afbreken van een
VC bij gebrek aan dataverkeer om de kosten van de VC ter
ondersteuning van de TC te drukken.
Indien er geen datatransport
over de TC plaatsvindt en er dus geen behoefte is aan een
ondersteunende VC, wordt de VC door het DVCM afgebroken, · terwijl
de TC wel blijft bestaan.
Indien er weer data over de TC
getransporteerd moet worden, wordt door de VC-manager weer een VC
ter ondersteuning van de TC opgezet, waarna het datatransport
over de VC kan plaatsvinden.
De procedures, die leiden tot het
afbreken
van
de
VC
worden gerealiseerd door EFTP,
het
daadwerkelijke afbreken van de VC behoort tot de taken van de
VC-manager.
De VC kan worden afgebroken als een TREN geconstateerd heeft dat
er geen transport van data (PDU's) over de TC meer plaatsvindt.
De TREN heeft dan een tijdlang niets te versturen gehad en ook
geen data ontvangen.
De TREN stuurt dan een CLR-PDU (clear
request) naar de andere TREN om toestemming te vragen om de VC af
te breken indien de andere TREN ook niets meer te versturen
heeft.
In het T(R)-veld van de CLR wordt meegegeven welke de
eerstverwachte sou is.
Hierdoor weet de TREN die de CLR
ontvangt, of alle verstuurde SDU's door de andere TREN ontvangen
zijn.
Indien dat het geval is en als de TREN zelf geen SDU's
meer te versturen heeft, stuurt de TREN een CLC terug ten teken
dat de VC afgebroken kan worden.
In het T(R)-veld wordt het
nummer
van
de
eerstverwachte
SDU
meegegeven,
waardoor
synchronisatie-fouten in het datatransport door de TREN, die de
CLR gestuurd heeft,
gedetecteeerd kunnen worden.
Indien de
andere TREN nog niet alle SDU's ontvangen heeft of indien de TREN
zelf nog data te versturen heeft, wordt de CLR gewoon genegeerd.
De TREN die de CLR gestuurd heeft, mag geen SDU's meer verzenden
totdat er een SOU van de andere TREN ontvangen wordt.
In dit
geval
is het voorstel om de VC af te breken door de andere TREN
genegeerd en kan het datatransport gewoon verder gaan.
Als de
TREN een CLC van de andere TREN ontvangt, kan de VC afgebroken
worden door de VC-manager.
De TC tussen de beide TREN's bestaat
dan wel nog,
maar is niet meer voorzien van een ondersteunende

vc.

Indien een TREN, die een CLR verstuurd heeft, van de andere TREN
een CLR ontvangt, is er sprake van een CLR-collision.
Indien de
ontvangen CLR geldig is (alle verstuurde SDU's zijn dan door de
andere TREN ontvangen),
stuurt de TREN een CLC terug ten teken
dat de VC door de andere TREN afgebroken kan worden.
Een
ongeldige CLR wordt door de TREN genegeerd.
Nadat de CLC
verzonden is wacht de TREN op een antwoord van de andere kant op
de eigen CLR.
Aangezien de VC-manager aan een EFTP-handler de services biedt
van een virtuele permanente verbinding, merkt een EFTP-handler
niets van het feit dat de TC niet langer meer ondersteund wordt
door een VC.
Indien een TREN weer data te versturen heeft, wordt
er door de VC-manager eerst weer een ondersteunende VC opgezet,
waarna de data over de VC verstuurd wordt.
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De PDU's ten behoeve van DVCM zijn weergegeven in figuur 3.2.4.

1

2

CLR

T(R)

1

2

CLC

T(R)

Q=l

Q=l

Figuur 3.2.4 PDU's voor het opzetten van een VC t.b.v. DMVC.

3.2.5

Afbreken Van Een TC

Indien een TREN de TC wil afbreken, stuurt deze TREN een DR-PDU
(disconnect request)
naar de andere TREN.
Deze stuurt dan een
OC-POU (disconnect confirm) terug ten teken dat de andere TREN de
TC beeindigd heeft en dat de VC ter ondersteuning van de TC
afgebroken kan worden.
Nadat de TREN, die de OR verstuurd heeft,
een oe van de andere TREN ontvangen heeft, is de TC beeindigd en
kan de vc door de vc-manager afgebroken worden.
In een CAUSE-veld van de OR-POU kan door een TREN aangegeven
worden wat de reden is van de beeindiging van de TC.
Een TC kan
beeindigd worden omdat de TS-user daarom gevraagd heeft of omdat
er een situatie op de TC opgetreden is waardoor de TC niet meer
in staat is om de vereiste service aan de TS-user te bieden
(bijv.
door een protocolfout of door toedoen van boer Harms).
In het laatste geval breekt de TREN de TC op eigen houtje af met
de vermelding van de reden.
In figuur 3.2.5 zijn de twee POU's
ten behoeve van het afbreken van een TC weergegeven.
1

OR

2

CA USE

Q=l

1

oe

Q=l

Figuur 3.2.5.2 POU's voor het afbreken van een TC.
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Indien twee TREN's tegelijk de TC willen beeindigen, is er sprake
van een disconneet collision. Een disconneet cellision treedt op
indien een TREN, die een OR naar de andere TREN verstuurd heeft,
een DR van die andere TREN ontvangt. De binnenkomende OR wordt
dan door de TREN beantwoordt met eeen oe en vervolgens wacht de
TREN op de DC van de andere zijde als antwoord op zijn eigen DR.
Bij het afbreken van een TC kunnen SDU's verloren gaan.
Indien
het afbreken van de TC gebeurt op bevel van de TS-user, valt het
verlies van SDU's onder de verantwoordelijkheid van deze TS-user.
De TS-user moet namelijk eerst de verbinding op TS-user niveau
beeindingen alvorens de transportlaag het bevel te geven om de TC
af te breken.
Indien de TC afgebroken wordt op initiatief van de
transportlaag zelf, is het mogelijke verlies van SDU's niet meer
relevant omdat er dan een situatie opgetreden is, waardoor de
vereiste service aan de TS-user toch niet meer gegarandeerd is.

3.3

SUBLAAG 1 :

VC-MANAGER

De VC-manager is de onderste sublaag van de transportlaag.
De
VC-manager biedt een EFTP-handler via een VC een verbinding,
waarover PDU's foutvrij getransporteerd kunnen worden tenzij de
VC-manager een foutmelding genereert. De VC-manager zet een VC
op als de TC, waarover een PDU verstuurd moet worden, nog geen
ondersteunende VC heeft, en breekt de VC af indien de TC geen
behoefte meer heeft aan een ondersteunende vc.
Voor
de
EFTP-handler lijkt het alsof er door de VC-manager een permanente
verbinding aanbiedt, die altijd beschikbaar is voor het transport
van
PDU's.
Derhalve
wordt zo'n verbinding een virtuele
permanente verbinding genoemd.
Omdat de VC-manager bij het
aanbieden van deze service aan de EFTP-handler gebruik maakt van
de services van X.25, behoort de interfacing met X.25 ook tot de
taken van de VC-manager. Het opzetten en afbreken van een VC zal
in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.4 nader uit de doeken gedaan
worden,
de
behandeling van foutmeldingen vindt plaats in
paragraaf 3.3.3.
De transportlaag kan bestaan uit een aantal (n) TREN's, die elk
een TC met een andere TREN kunnen ondersteunen. Elke TC wordt op
hoogtens een VC gemapped, zodat er hoogstens n VC's nodig zijn om
elke TC te kunnen ondersteunen. Indien het dataverkeer over de
TC's gering is en de TC's dientengevolge weinig gebruik maken van
een
ondersteunende
VC,
kan men overwegen om het aantal
beschikbare VC's te reduceren (kleiner dan n) om het rendement
van de VC's te verhogen.
Dit heeft het voordeel dat men een
aantal VC's met de bijbehorende kosten uitspaart. Het nadeel is
dat bij een toename van het dataverkeer de kans bestaat dat een
TC niet ondersteund kan worden door een VC doordat
alle
beschikbare VC's reeds in gebruik zijn. De mapping van een TC op
een van de beschikbare VC's is een van de taken van de
VC-manager.
Om elke TC eenduidig te kunnen identificeren, maakt
de VC-manager gebruik van zogenaamde references.
Een reference
bevat de naam van een van de TREN's, waartussen de TC is
opgebouwd. Een TC wordt altijd gekarakteriseerd door een souree
(SRC)-reference en een destination (DST)-reference.
In figuur
3.3.1 is het gebruik van references ter identificatie van een TC
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geïllustreerd.

TREN A

TREN B

I
SRC-reference
DST-reference

I

TC
TREN A
TREN B

SRC-reference
DST-reference

TREN B
TREN A

Figuur 3.3.1 References ter identificatie van een TC.
Door deze references mee te sturen in de X.25-pakketten voor het
opzetten van een VC,
kan bij het opzetten van een VC ter
ondersteuning van een TC duidelijk gemaakt worden om welke TC het
gaat.
Zodoende is de VC-manager in staat om reeds bij het
opzetten van een vc eenduidig aan te geven welke TC ondersteund
moet worden.
In principe zou het voldoende zijn om in het call
request pakket alleen de destination reference mee te sturen,
echter door het eveneens opsturen van de souree reference is het
mogelijk om de identiteit van de TREN, die de vc probeert op te
zetten, vast te stellen.
Een belangrijk criterium, waaraan elke TC moet voldoen,
is dat
een TC hoogstens een ondersteunende VC mag hebben.
Dit criterium
kan geschonden worden door het optreden van VC-collisions.
VC-collisions zijn situaties, waarin twee TREN's tegelijk een vc
ter ondersteuning van dezelfde TC proberen op te zetten en wat
zou
resulteren in twee VC's ter ondersteuning van een TC.
De
behandeling van VC-collisions vindt plaats in paragraaf 3.3.2.

3.3.1

Opzetten Van Een VC

Indien een EFTP-handler een PDU over de TC wil versturen en
derhalve een ondersteunende VC nodig heeft, moet de VC-manager
een VC opbouwen als deze nog niet bestaat.
Bij de opbouw van de
VC
wordt
dan
met
behulp van de SRC
(source)- en DST
(destination)-reference opgegeven om welke TC het gaat.
Tevens
wordt er een protocol-identifier (PID) meegegeven om de andere
TREN reeds bij het opzetten van de VC te laten weten om welk
protocol het gaat.
Deze protocol-identifier is gereserveerd voor
toekomstig gebruik, indien er naast EFTP gekozen kan worden uit
een aantal andere transportlaag protocollen.
De
bovengenoemde
informatie
(PID,
SRC-reference
en
DST-reference),
die meegestuurd wordt bij de opbouw van een VC,
kan verpakt worden in het userdata-veld van het call request
pakket van X.25, dat maximaal 16 bytes kan bevatten.
Nadat dit
pakket bij de andere TREN aangekomen is als een incoming call
pakket,
kan de informatie in het userdata-veld door de andere
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VC-manager uitgepakt en verwerkt worden.
In figuur 3.3.1 is de
invulling van het userdata-veld van een cal! request (en incoming
cal!) pakket weergegeven.
De cijfers in deze
figuur
zijn een
indicatie voor
het aantal bytes dat voor elk veld gereserveerd
is
0

1

2

2

PID

SRC-reference

DST-reference

Figuur 3.3.1 Userdata-veld van een cal! request/incoming cal! pakket

3.3.2

VC-collisions

Een VC-collision treedt op als twee TREN's tegelijkertijd een VC
ter ondersteuning van een enkele TC willen opzetten.
Indien een
VC-collision optreedt, moet een van beide VC's door de VC-manager
afgebroken worden.
Als criterium voor het afbreken van een van
beide VC's worden de DTE-adressen van beide VC-managers gebruikt.
Deze DTE-adressen worden meegezonden in de header van het cal!
request cq.
incoming cal! pakket van X.25 en ZlJn derhalve
beschikbaar voor beide VC-managers.
Om een VC-collision op te
lossen wordt afgesproken dat de VC van de VC-manager met het
hoogste DTE-adres de voorrang krijgt en dat de VC van de
VC-manager met het lagere DTE-adres wordt afgebroken.
Indien de VC-manager op grond van een lager eigen DTE-adres
besluit om voorrang te verlenen aan de VC van de andere
VC-manager,
wordt de eigen VC afgebroken.
Omdat de
peer
VC-manager
voorrang
zal
verlenen
aan ZlJn eigen VC en
dientengevolge de VC van de andere VC-manager af
zal breken,
wordt de VC door beide VC-managers afgebroken.
Voor X.25 levert
dit echter geen problemen op.
In de onderstaande tijdsdiagrammen van
mogelijke situaties geschetst, die op
van VC-collisions.
In beide situaties
bij
het optreden van een VC-collision
aan de VC, die door VC-manager A wordt
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kunnen treden in het geval
wordt ervan uitgegaan dat
de voorrang verleend wordt
opgezet.

TRANSPORTLAAG

t=2 t=3
t=2
-----X----X------------- VC-manager B -----X
\
I\
\

V

I
I

---x

t=l

I

\

1\

\

\ t•S
\
I\I

VC-manager A

t=4

situatie a

\

\
1-\
I
\

\

x.-----------

t=4 t=S
X----X--

---->

t

I

---x
t=l

I

I

I
- I
1--1

I

I

I
\I

x---------------

t=3

situatie b

Figuur 3.3.2 Tijdsdiagrammen vam VC-collisions.
VC-collision in situatie a :
t=l : VC-manager A probeert een VC met VC-manager B op te zetten
en verstuurt een call request.
In het userdata-veld worden
de references en de PID meegezonden.
t=2
VC-manager B probeert een VC met VC-manager A op te zetten
en
verstuurt
eveneens
een
call
request.
In het
userdata-veld worden de references en de PID meegezonden.
t=3
De call request van VC-manager A komt bij vc-manager B aan
als een incoming call, wat resulteert in een VC-collision.
Omdat de VC van VC-manager A voorrang heeft,
breekt
VC-manager B zijn eigen VC af door een clear request naar
de DCE te sturen.
Tevens beantwoordt VC-manager B de
incoming call met een call accepted ten teken dat de VC
opgebouwd is.
t=4
De call request van VC-manager B komt bij VC-manager A aan
als een incoming call, wat resulteert in een VC-collision.
Omdat de VC van VC-manager A voorrang heeft,
breekt
VC-manager A de VC van VC-manager B af door een clear
request naar de DCE te sturen.
t=5
Omdat VC-manager B op t=4 ook een clear request verstuurd
heeft, treedt een X.25 clear callision op. De VC wordt dan
door x.25 als afgebroken beschouwd.
VC-collision in situatie b :
t=l : VC-manager A probeert een VC met VC-manager B op te zetten
en verstuurt een call request.
In het userdata-veld worden
de references en de PID meegezonden.
t=2
VC-manager B probeert een VC met VC-manager A op te zetten
en
verstuurt
eveneens
een
call
request.
In het
userdata-veld worden de references en de PID meegezonden.
t=3
De call request van VC-manager B komt bij VC-manager A aan
als een incoming call, wat resulteert in een VC-collision.
Omdat de VC van VC-manager A voorrang heeft,
breekt
VC-manager A de VC van VC-manager B af door een clear
request naar de DCE te sturen.
t=4
Deze clear request komt bij VC-manager B eerder aan dan de
door vc-manager A verstuurde call request, doordat deze
call request vertraging in de propagatie door het netwerk
heeft
opgelopen.
VC-manager B weet dan dat er bij
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t=5

3.3.3

VC-manager A een VC-collision is opgetreden,
waarbij
de
voorrang
verleend
is
aan de VC van VC-manager A.
VC-manager B zal dan gaan wachten op het arriveren van de
call request van VC-manager A.
De call request van VC-manager A komt aan bij VC-manager B
als een incoming call, die door VC-manager B beantwoordt
wordt met een call accepted ten teken dat de VC is
opgebouwd.

Foutmelding Op Een VC

Indien de VC-manager niet meer
in staat is om een foutvrije
overdracht van PDU's over de TC te garanderen, wordt er een
foutmelding doorgegeven aan de
EFTP-handler.
Een foutmelding
impliceert dat de PDU's, die voor het optreden van de foutmelding
verstuurd zijn en nog niet geacknowledged zijn door de andere
TREN,
verloren gegaan kunnen zijn.
Doordat de PDU's, die voor
het optreden van de fout op de VC verstuurd ZlJn,
opgeruimd
worden,
kunnen er na de foutmelding van de VC-manager alleen
PDU's ontvangen worden die door de
andere
TREN
na
de
foutsignalering aldaar verstuurd ZlJn.
Een foutmelding wordt
altijd naar beide zijden gegenereerd en is gebaseerd op een van
de drie volgende X.25-pakketten :
RESET INDICATION

CLEAR INDICATION

RESTART INDICATION

Foutloos
datatransport
is
niet
meer
gegarandeerd.
Er
kunnen
onderweg
datapakketten verloren zijn gegaan.
De VC
wordt gereset, maar blijft wel bestaan.
Er is een situatie opgetreden, waardoor het
voor X.25 onmogelijk is om de VC te blijven
ondersteunen.
De
VC
wordt
dan
ook
afgebroken.
Er is een situatie opgetreden,
waardoor de
totale
DTE/DCE
interface
gereset moet
worden.
Alle bestaande VC's worden in dit
geval afgebroken.

Omdat in alle drie de gevallen data verloren gegaan kan zijn,
geeft de VC-manager bij ontvangst van een van de drie genoemde
X.25-pakketten een foutmelding door aan de EFTP-handler.
Deze
stuurt dan opnieuw de SDU's, die door de andere TREN nog niet
bevestigd zijn.
Ook de PDU's, waarop de andere TREN een antwoord
behoort te sturen (CR, DR, CLR, RCR, en REJ), worden dan opnieuw
verstuurd.
Indien een foutmelding gebaseerd is op een clear of
een restart,
waarbij de VC door X.25 zelf afgebroken is, zal de
VC-manager de VC opnieuw moeten opzetten wanneer de EFTP-handler
een REJ-PDU ten behoeve van de error-recovery naar de andere TREN
wil sturen.
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Door X.25 wordt gespecificeerd dat het Q-bit in een reeks
datapakketten, waarbij het more-bit gebruikt wordt om aan te
geven dat de datapakketten uit de reeks bij elkaar horen,
niet
veranderd mag worden [4].
Door deze restrictie treedt er een
probleem op indien de EFTP-handler een PDU met Q=l wilt versturen
voordat de laatste SDLC userdata (Q=O,M=O) uit de reeks verstuurt
is. X.25 vereist dan dat er eerst een datapakket met Q=O en M=O
verstuurd wordt alvorens er een pakket met Q=l verstuurd wordt.
om dit probleem op te lossen zijn er een drietal mogelijkheden te
bedenken :

1. De VC-manager beeindigt de reeks datapakketten met Q=O en M=l
door een dummy pakket met Q=O en M=O te versturen.
Daarna kan
de PDU met Q•l verstuurd worden.
Deze oplossing is niet
bruikbaar aangezien het dummy pakket door de andere entity
geinterpreteerd wordt als een DT-PDU met M=O.
De dummy OT zal
dan door de andere entity verwerkt worden, hetgeen niet de
bedoeling is.
2. De EFTP-handler maakt eerst de reeks af door alle DT's met M=l
te en een laatste OT met M=O te versturen, en vervolgens pas
de betreffende PDU met Q=l te versturen.
Deze oplossing heeft
als groot nadeel dat in het geval van een lange reeks data er
een groot aantal DT's verstuurd worden die wellicht niet meer
relevant zijn. Men denke hierbij bijv.
aan het optreden van
een fout midden in de reeks DT's met M=l, die de EFTP-handler
probeert te corrigeren door een REJ (met Q=l) te versturen.
3. De VC-manager genereert zelf een reset op de VC,
waardoor de
VC gezuiverd wordt van alle datapakketten.
Door het resetten
van de VC kan het datatransport over de VC weer met een schone
lei beginnen.
De vc-manager geeft dan een foutmelding door
naar de EFTP-handler ten teken dat er datapakketten op de VC
verloren
gegaan
kunnen ZlJn.
De EFTP-handler zal dan
recovery-procedure opstarten.

Het nadeel van de laatse oplossing lijkt in eerste instantie het
feit dat er een foutmelding op de VC geintroduceerd wordt terwijl
er op de TC geen fout opgetreden is.
Deze aanname is echter
onjuist, want er is op de TC wel degelijk een situatie ontstaan
waardoor
een
foutmelding
gerechtvaardigd
is.
Dit
kan
verduidelijkt worden door de betreffende PDU (met Q=l), die
midden in een reeks DT's (met Q=O) verstuurd zou kunnen worden,
nader onder de loep te nemen :
DR of oe
CLR of CLC

De TC moet ogenblikkelijk afgebroken worden.
De
data,
die hierbij verloren gaat is niet meer
relevant (zie paragraaf 3.2.5).
Er is een gebrek aan SOU-verkeer
op
de
TC
geconstateerd
waardoor
de
ondersteunende
VC
afgebroken kan worden.
Een gebrek aan sou-verkeer
zou pas op mogen treden indien alle data uit een
reeks verstuurd is (de laatste data wordt dan in een
OT met M=O verstuurd).
Is dit niet het geval en
wordt het gebrek aan verkeer op de TC geconstateerd
voordat de laatste data uit een reeks verstuurd is,
is er een fout opgetreden in het datatransport.
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REJ
RR

QDT

CR of CC

Er is een fout opgetreden in het datatransport over
de TC. De verloren gegane data wordt gerecove~ed.
Er wordt een RR gestuurd omdat het window van de
rernote
entity
vol
raakt.
Deze handeling is
volstrekt legaal en mag daarom ook geen aaleiding
geven tot een foutmelding op de VC. De flow control
kan echter zo gemanipuleerd worden dat er ·geen RR
gestuurd hoeft te worden midden in een reeks DT's
met M=l. Dit zal in paragraaf 4.1.4 nader aan de
orde komen.
Een bevat SDLC link control informatie en mag
derhalve pas verstuurd worden wanneer de laaste SDLC
userdata (M•O) van de reeks verstuurd is.
Indien
een QDT midden in een reeks verstuurd wordt, is er
een fout in het datatransport geslopen.
Deze
PDU's
worden
niet
gebruikt
bij
het
datatransport over de TC. Indien een van deze PDU's
optreedt in het tijdens het transport van data, is
er sprake van een fout op de TC.

Uit bovenstaande overwegingen blijkt dat het genereren van een
foutmelding op de VC in overeenstemming gebracht kan worden met
de situatie die op de TC ontstaan is.
Aangezien er door de
geintroduceerde foutmelding dus geen conflict optreedt met de
afwikkeling van EFTP en omdat er geen data verstuurd hoeft te
worden, die door de remote tren toch in de pruliemand gegooid
wordt (methode 2), is methode 3 als oplossing voor het geschetste
probleem gekozen.

3.3.4

Afbreken Van Een VC

Indien een VC ter ondersteuning van een TC niet meer
kan deze VC door de VC-rnanager worden afgebroken.
worden afgebroken in een tweetal gevallen :

nodig is,
Een VC kan

(1) Indien een TC door EFTP beeindigd is.
(2) Indien er tijdelijk geen datatransport over de TC plaats vindt.
Er treedt nu echter een probleem op indien het ontwerp van de
twee sublagen van de transportlaag volledig moet voldoen aan de
eisen van het OSI-model.
Immers, de functionaliteit van de
VC-manager bestaat uit het aanbieden van een virtuele permanente
verbinding aan een EFTP-handler (zie blz. 32). Hierdoor kon een
nette splitsing in de functie-set van de transportlaag worden
aangebracht, wat resulteerde in twee sublagen met elk een
nauwkeurig omschreven functionaliteit.
Omdat een EFTP-handler
zich niet bezig mag houden met het afbreken van een VC en er dus
ook geen service primitieven hiervoor gedefinieerd mogen worden,
moet de VC-rnanager zelfstandig een VC afbreken indien deze niet
meer nodig is.
Om te kunnen bepalen wanneer een VC kan worden
afgebroken, kan de VC-manager gebruik rnaken van de PDU's die over
de VC verstuurd worden. Indien de VC-rnanager nl. een DC of CLC
van de andere entity ontvangt, kan de VC afgebroken worden omdat
die andere entity aangegeven heeft dat de ondersteunende VC
overbodig is.
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Deze oplossing heeft als nadeel dat het OSI-model enigszins
geweld aangedaan wordt, omdat de VC-manager informatie gebruikt
die alleen door de EFTP-handler gebruikt zou mogen worden.
Er
zijn een drietal overwegingen te noemen die de aanleiding geweest
zijn om enigszins af te wijken van het OSI-pad :
(1) Volledige naleving van OSI zou geresulteerd hebben in een een
aantal service primitieven tussen EFTP-handler en VC-manager
om aan te geven dat een VC afgebroken kan worden.
Dit zou
resulteren
in
een
uitgebreider ontwerp van zowel de
EFTP-handler als de VC-manager, omdat er een aantal extra
interacties tussen de beide sublagen gedefinieerd zou moeten
worden.
(2) Door de service primitieven voor het afbreken van een VC kan
de functionaliteit van de transportlaag niet meer opgesplitst
worden in twee sublagen, waarvan de ene zich bezig houdt met
het beheer van de VC's en de andere met de afwikkeling van
EFTP. Dit zou resulteren in een vertroebeling van het
ontwerp.
(3) De afwijking van het OSI-pad is slechts gering.
De enige
informatie die de VC-manager uit de bovenliggende sublaag
gebruikt, bestaat uit de PDU's DC en CLC.
Naar
de
bovenliggende
laag
(session
layer)
beantwoordt
de
transportlaag volledig aan het OSI-model.
Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid dat een VC door de
VC-manager afgebroken wordt op het moment dat er van de andere
zijde een DC of CLC ontvangen wordt.
Om te voorkomen dat er
PDU's verloren gaan, mag de VC-manager na het versturen van een
DC of CLC geen PDU's meer verzenden totdat de VC door de andere
VC-manager (na ontvangst van de DC of CLC) afgebroken is. Dit
wordt geïllustreerd in figuur 3.3.4.

t - 1

t- 1

t = 2

t - 3

A

Cleor VC

OT

CLC

8
\

a

3

t - 2
T

->

Figuur 3.3.4 Afbreken van een VC
Op t=l stuurt TREN A een CLC naar TREN B ten teken dat TREN A
accoord gaat met het afbreken van de VC vanwege een gebrek aan
datatransport over de TC. Op t=2 ontvangt TREN A data van de
bovenliggende laag en stuurt deze data, verpakt in een PDU naar
TREN B (immers, een EFTP-handler kan gebruik maken van een
virtuele permanente verbinding). Op t=3 ontvangt VC-manager B de
CLC en breekt de VC af, waardoor de PDU van TREN A verloren gaat.
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Om dit te voorkomen, zal VC-manager A na het versturen van de CLC
moeten wachten met het versturen van nieuwe PDU's
totdat
VC-manager B de vc afgebroken heeft.

3.4

ROBUUSTHEID VAN HET ONTWERP

Het in de voorgaande hoofdstukken beschreven ontwerp van zowel de
EFTP-handler als de VC-manager zijn gebaseerd op een stuk theorie
waarbinnen geen ruimte greserveerd is voor het optreden van
onvoorziene fouten.
Men denke hiebij aan fouten veroorzaakt door
software van de transportlaag, de hardware waar deze software op
moet draaien,
onvoorziene fouten in het datatransport via X.25,
etc.
Het optreden van deze fouten en de reactie op deze fouten
is binnen het huidige ontwerp nog niet gedefinieerd.
Om een
transportlaag te
realiseren met
een
zo
groot
mogelijke
bestendigheid tegen fouten, moet binnen het ontwerp ook met deze
onvoorziene fouten rekening gehouden worden.
Per sublaag zullen
de toevoegingen besproken worden, waarmee de gevoeligheid voor
fouten van de betreffende sublaag aanzienlijk omlaag geschroefd
kan worden.

3.4.1

EFTP-handler

De fouten-bestendigheid van het momentane ontwerp
EFTP-handler
wordt hoodfzakelijk door een tweetal
beperkt

van
de
aspecten

(1) Het ontwerp is erop gebaseerd dat op een PDU,
dat verstuurd
is en waarop een antwoord verwacht wordt (CR,DR,REJ,CLR), ook
daadwerkelijk een antwoord gegeven wordt.
Indien
elke
schakel binnen de communicatielijn 100 procent betrouwbaar
functioneert, zal aan dit uitgangspunt ook wel voldaan zijn.
Helaas,
de praktijk leert anders, en het zou derhalve kunnen
gebeuren dat er geen antwoord ontvangen wordt op
het
versturen van een van de genoemde PDU's.
Om te voorkomen dat
de EFTP-handler onnodig lang gaat wachten op een antwoord dat
nooit komt,
wordt op elke PDU die verstuurd wordt en waarop
een antwoord verwacht wordt, een timer gezet.
Deze timer
genereert een timeout indien de andere kant binnen een
bepaalde tijd niets van zich heeft laten horen.
Nadat een
PDU
uitgetimed
is,
wordt de betreffende PDU opnieuw
verstuurd.
(2) Een
ander
uitgangspunt
binnen
het
ontwerp
is
de
veronderstelling
dat
verminking
van
een
PDU op de
communicatielijn
niet
voorkomt.
Ook
bij
deze
veronderstelling moet de kanttekening gemaakt worden dat er
situaties in de praktijk op zouden kunnen treden dat de
communicatielijn niet meer 100 procent betrouwbaar is en dat
het dus mogelijk is dat een CR-PDU als een QDT-PDU aan de
andere zijde ontvangen wordt.
Door nu de set van PDU's uit
te breiden met een nieuw PDU (RSM = Resume), kan het optreden
van zo'n fout (mits deze fout incidenteel en niet permanent
van aard is) hersteld worden.
Omdat het hier gaat om een
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uitbreiding van het error-recovery mechanisme, wordt dit
concept aangeduid met de term extended error-recovery.
Ten behoeve van de extended error-recovery wordt er aan de REJ
een RSM (resume) toegevoegd.
De extended error-recovery is
gebaseerd op het concept van de error-recovery, zoals deze
beschreven is in paragraaf 3.2.3.
Na een foutmelding van de
VC-manager of na het ontvangen van een ongeldig PDU (bijv.
een
QDT als antwoord op een CR) wordt door de EFTP-handler de
volgende extended reeover-procedure opgestart :
1

0

2.

Er wordt een REJ verstuurd naar de andere TREN.
Het
T(R)-veld van de REJ geeft aan wat de eerstverwachte PDU
is.
Hierdoor
worden
alle
SDU's
t/m
T(R)-1
geacknowledged.
De TREN wacht vervolgens op de RSM (resume) van de
andere TREN.
Alle andere PDU's (behalve een OR en een
REJ) worden door de TREN in de prullemand gegooid.
Het
T(S)-veld van de RSM geeft aan wat het impliciete nummer
is van de eerstvolgende sou, die na de RSM verstuurd
wordt. Tenzij er een fout in de communicatie opgetreden
is, moet de T(S) in de ontvangen RSM gelijk zijn aan de
T(R) van de verstuurde REJ.

In figuur 3.4.1 zijn de PDU's
error-recovery weergegeven.
1

2

REJ

T(R)

1

2

RSM

T(S)

ten

behoeve

van

de

extended

Q=1

Q=1

Figuur 3.4.1 PDU's ten behoeve van extended error-recovery.

De noodzaak van een RSM moge duidelijk ZlJn
doordat een REJ
niet meer als eerste PDU na een foutmelding door de VC-manager
verstuurd hoeft te zijn, maar midden in het datatransport kan
optreden, moet een TREN onderscheid kunnen maken tussen de data
die voor het optreden van de fout verstuurd was (en dus ongeldig
kan zijn) en de data die na het optreden van de fout opnieuw
gestuurd wordt (en dus wel geldig is). Dit onderscheid kan niet
gemaakt worden door de nummering omdat deze impliciet is, maar
zal gerealiseerd moeten worden door een apart PDU dat aangeeft
dat de eerstvolgende data geldig is.
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Indien een fout niet incidenteel is, maar telkens opnieuw
optreedt,
is er een fout opgetreden, die ook door de extended
error-recovery niet hersteld kan worden.
Het voortzetten van de
TC heeft dan geen zin meer, zodat de TC door EFTP zelf afgebroken
dient te worden.

3.4.2

VC-manager

Ook het ontwerp van de VC-manager is wat betreft de gevoeligheid
voor fouten voor verbetering vatbaar. Deze verbetering is een
analogon van het eerst genoemde aspect in de vorige paragraaf.
Net als bij de EFTP-handler z~Jn er situaties waarbij de
VC-manager wacht op een antwoord van de andere kant, nl.
bij het
opzetten van een VC en bij het versturen van een oe of CLC,
waarbij de andere VC-manager de vc moet afbreken.
Indien het
antwoord van de andere VC-manager te lang op zich laat wachten,
breekt de VC-manager op eigen houtje de VC af en geeft een
foutmelding door naar de EFTP-handler ten teken dat er iets mis
gegaan is.
Net als bij de EFTP-handler wordt een timer gebruikt
om een timeout te genereren in het geval dat de responstijd een
bepaalde maximum waarde overschrijdt.
Het boven beschreven gebruik van timers is de enige toevoeging op
het oorspronkelijke ontwerp van de VC-manager. Dit moet ook
afdoende zijn omdat de VC-manager zich alleen bezig houdt met het
transport van data over een X.25 verbinding.
Fouten die optreden
in het datatransport worden,
indien
mogelijk,
door
EFTP
gerecovered.
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HOOFDSTUK 4
STATE BESCHRIJVINGEN

In het vorige hoofdstuk is het ontwerp van de complete transport
laag behandeld.
Deze beschrijving is slechts een samenvatting om
een overzicht te kunnen krijgen van de acties die door de
transportlaag
ondernomen
moeten
worden
om
een bepaalde
functionaliteit te kunnen realiseren.
Oe beschrijving is echter
niet volledig en dus ook niet geschikt als basis voor de
implementatie van de transportlaag in software.
Zo is bijv.
in
de beschrijving van hoofdstuk 4 geen enkel woord gerept over het
verband tussen de service primitieven en de PDU's.
Eveneens
geeft de beschrijving geen compleet beeld van elke mogelijke
situatie die binnen de transportlaag op kan treden.
Het zal dus
duidelijk zijn dat de beschrijving uit het vorige hoofdstuk
slechts een hulpmiddel is bij het opstellen van een specificatie,
waarmee een implementatie van de transportlaag in software
gerealiseerd kan worden.
Bij de specificatie van de transportlaag (beide sublagen)
is
uitgegaan van een beschrijving van een sublaag aan de hand van
een aantal STATES.
Een state is een nauwkeurig omschreven
toestand, waarin een sublaag zich kan bevinden.
Elke state wordt
gekarakteriseerd door een aantal gebeurtenissen (events), die op
kunnen treden, en door een aantal acties die plaats vinden na het
optreden van een event. Afhankelijk van de events, die optreden,
en van de acties, die ondernomen worden, kan een sublaag in
dezelfde state blijven of in een nieuwe state terecht komen.
Bij
zowel de EFTP-handler als de VC-manager zal de beschrijving van
een state de volgende ingredienten bevatten :
- Globale beschrijving van de functionatiteit van de betreffende
state.
- Beschrijving van de events, die op kunnen treden in de
betreffende state.
- De acties, die plaats vinden na het optreden van een event.
- De state, waarin de sublaag terecht komt,
afhankelijk van de
events en de daarop volgende acties.
Bij deze state beschrijvingen worden de service primitieven
eveneens als events behandeld, omdat de reactie van de sublaag op
een service primitieve hetzelfde is als de reactie op een bepaald
event
:
in beide gevallen wordt er actie ondernomen en wordt er
een volgende state voor de sublaag gespecificeerd.

-
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Ter verduidelijking van de state beschrijvingen wordt van elke
state een state diagram gegeven, dat op grafische wijze weergeeft
wat er in de state beschrijving gespecificeerd wordt.
Deze state
diagrammen bestaan uit een aantal figuren en tekens, die op de
volgende manier geïnterpreteerd dienen te worden :
- Een CIRKEL geeft een bepaalde STATE weer.
De betreffende state
wordt aangegeven in het midden van de cirkel.
- Een ELLIPS is een toestand, waarin een entity WACHT op het
optreden van een EVENT binnen een bepaalde state.
- Een ACHTHOEK stelt een ACTIE voor, die ondernomen wordt na het
optreden van een bepaald event.
De actie, die ondernomen
wordt, wordt gespecificeerd binnen de achthoek.
Er kan door
een achthoek meer dan één actie gespecificeerd worden.
Indien
acties in één achthoek door komma's gescheiden zijn, wordt
slechts een van deze acties uitgevoerd. Welke actie in zo'n
geval ondernomen wordt, kan afgeleid worden uit het diagram.
Een lege achthoek specificeert een actie die niet kan worden
weergegeven in het diagram en dus opgezocht moet worden in de
state-beschrijving.
- Een PIJL stelt een bepaalde TRANSITIE voor.
De oorzaak (event)
van de transitie wordt bij de pijl vermeld.
Indien een aantal
events dezelfde transitie tot gevolg hebben, worden deze events
bij de betreffende transitie gescheiden door komma's.
- Een HAAKJESPAAR wordt gebruikt om het type PDU te specificeren
in de data service primitieven.
Indien er meerdere PDU's
gespecificeerd worden, worden deze PDU's gescheiden
door
komma's.
Drie puntjes binnen het haakjespaar geven aan dat
elke PDU bedoeld wordt, die nog niet in het betreffende state
diagram voorkomt.
De state diagrammen zijn bedoeld als een illustratie van de
state-beschrijvingen.
Om deze diagrammen overzichtelijk te
houden, zijn een aantal facetten uit de state-beschrijvingen
weggelaten.
Deze facetten hebben betrekking op situaties, waarin
het optreden van één event kan leiden tot verschillende acties.
Het state diagram geeft in zo'n geval slechts een van de
mogelijke acties weer.
Een asterix (*) bij het betreffende event
geeft dan aan dat de weergegeven actie niet de enige mogelijke
actie is.

4.1

EFTP-HANDLER

De EFTP-handler heeft tot taak om de TS-user een verbinding aan
te bieden, waarover foutvrije communicatie kan plaats vinden.
Hierbij kan de EFTP-handler gebruik maken van de ondersteuning
van de VC-manager,
die de EFTP-handler een virtuele permanente
verbinding aanbiedt.
De functionaliteit van de EFTP-handler
wordt gerealiseerd door EFTP, dat gespecificeerd wordt door de
volgende states :

-
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-

Idle state
Conneet state
Conneet cellision state
Data state
Data idle state
Data ready state
Data error state
Disconneet state

De beschrijving van deze states zal
in de volgende paragrafen
uitvoerig behandeld worden.
De service primitieven, die hierbij
gebruikt worden, zijn de transport service en de VC-manager
primitieven uit de paragrafen 3.1.4 en 3.1.6.
De uitwisseling
van PDU's tussen de EFTP-handler en de VC-manager gebeurt via de
primitieven
VCM PDU request en VCM PDU indication.
In de
beschrijving van oe states zal tussen haakjes aangegeven worden
om welk PDU het gaat.
Events, die bij de state-beschrijving theoretisch gezien niet op
zouden mogen treden, maar toch optreden vanwege de een of andere
fout, worden betiteld als illegal events.
Bij het optreden van
een illegal event dient er melding te worden gemaakt van het
betreffende illegal event.
Indien er in een bepaalde state een
PDU ontvangen wordt,
die theoretisch gezien niet ontvangen had
mogen worden in die state, is er een fout op de TC opgetreden.
Deze PDU wordt dan een illegal PDU genoemd en net als bij het
optreden van een illegal event dient er bij het optreden van een
illegal PDU een foutmelding gegeven te worden met betrekking tot
de illegal PDU.
De TS-primitieven, die betrekking hebben op het opzetten cq.
afbreken van een TC, kunnen additonele informatie bevatten die
bij het opzetten cq.
het afbreken van een TC van belang is.
Zo
kan bijvoorbeeld een TS CONNECT request, TS CONNECT indication,
TS CONNECT response of - TS CONNECT
confirmatien
informatie
bevatten over de qualiteit die de TC moet gaan bieden.
Bij de
TS-primitieven, die gebruikt worden bij de beeindiging van een TC
(TS DISCONNECT request en TS DISCONNECT indication),
kan de
addTtionele informatie betrekking hebben op de
reden van de
beeindiging van de TC.
Bij beide sets van TS-primitieven bestaat
de mogelijkheid om de additionele informatie in een SDU naar de
remote entity te sturen.
Deze SDU wordt dan verpakt in de PDU
die gebruik moet worden voor het opzetten
(CR en CC)
cq.
afbreken
(DR)
van de TC.
Om de state-beschrijvingen echter
overzichtelijk te houden, zal de additonele
informatie bij de
genoemde TS-primitieven en PDU's niet vermeld worden.

4.1.1

Idle State

In de idle state is geen TC aanwezig.
De TREN wacht totdat er
een event optreedt dat aanleiding is tot het opzetten van een TC.
Dit event kan een T_CONNECT request van de TS-user zijn,
waarbij
de TREN een TC moet opbouwen, of de ontvangst van een CR-PDU van
de andere TREN.
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De TREN wacht op een van de mogelijke events, die kunnen optreden
in de idle state
1. Van de TS-user worden in
TS-primitieven geaccepteerd

de

idle

state

de

volgende

T CONNECT REQUEST :
De TS-user geeft de TREN opdracht om een TC op te zetten.
De
TREN gaat dan naar de conneet state om te proberen een TC met
de andere (remote) TREN op te zetten.
T DATA REQUEST :
Aangezien er in de idle state geen TC aanwezig is, wordt deze
TS-primitieve door de TREN genegeerd.
De TREN blijft in de
idle state en wacht op het volgende event.
T DISCONNECT REQUEST :
Aangezien er in de idle state geen TC aanwezig is, wordt deze
TS-primitieve door de TREN genegeerd.
De TREN blijft in de
idle state en wacht op het volgende event.
bovengenoemde
zijn
niet
Andere TS-primitieven dan dan
toegestaan in de idle state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de idle state en wacht op het
optreden van het volgende event.
2. Van de VC-manager worden in
VCM-primitieven geaccepteerd
VCM PDU INDICATION (CR)

de

idle

state

de

volgende

:

De remote TREN wil een TC opzetten.
Hiervoor moet de TS-user
eerst ZlJn fiat geven.
De TREN stuurt dan een T CONNECT
indication naar de TS-user en wacht vervolgens op het antwoord
van de TS-user.
Indien de TS-user accoord gaat met de TC en
antwoordt met een T CONNECT response,
stuurt de TREN een
VCM PDU request
(CC)
naar de VC-manager.
De TC is dan
opgebouwd en de TREN gaat vervolgens naar de data state.
Indien de TS-user niet accoord gaat met de TC en antwoordt met
een T DISCONNECT request, gaat de TREN naar de disconneet
state- om de remote TREN op de hoogte te brengen van het feit
dat de TC afgebroken moet worden.
Indien de TS-user zelf ook
een TC wilde opzetten en derhalve een T CONNECT request
gestuurd heeft voordat de T CONNECT indication van de TREN
werd ontvangen, wordt deze T CONNECT request door de TREN
genegeerd.
De TREN blijft dan wachten op een antwoord op de
verstuurde T CONNECT indication.
VCM PDU INDICATION (DR)

- 61 -

STATE BESCHRIJVINGEN
De remote TREN is blijkbaar niet op de hoogte dat er geen TC
meer bestaat.
De TREN stuurt dan een VCM PDU request· (DC)
naar de VC-manager om aan te geven dat de TC- afgebroken is.
De TREN blijft dan in de idle state.
VCM PDU INDICATION (DC)

:

De
remote TREN heeft nog eens een bevestiging van
de
beeindiging van de TC gestuurd ofschoon de TC reeds beeindigd
was.
Onder het motto "dubbel genaaid houdt beter" wordt de DC
in de prullemand gegooid en blijft de TREN in de idle state
wachten op het volgende event.
Bij de ontvangst van een ander PDU dan bovengenoemde is de
remote TREN er schijnbaar niet van op de hoogte dat de TC niet
meer bestaat.
De TREN gaat dan naar de disconneet state om de
remote TREN hiervan op de hoogte te brengen.
VCM ERROR INDICATION :
De VC-manager heeft een fout op de VC gesignaleerd. Aangezien
er
in
de
idle
state
geen TC aanwezig is,
kan de
foutsignalering genegeerd worden.
De
TREN
stuurt
een
VCM ERROR confirmatien terug naar de VC-manager en blijft in
de Tdle state.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de idle state en resulteren in een illegal event.
De TREN
blijft dan in de idle state en wacht op het optreden van het
volgende event.
Andere events dan bovengenoemde ZlJn niet gedefinieerd in de idle
state.
In figuur
4.1.1 is in een state diagram op grafische
wijze de beschrijving van de idle state weergegeven.
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OISCARO

OISCARD

VCM...POU_REQ (DC)

YCM_fRROfLCONF

YCI.!...POU..JND ( ••• )

T_CONN....RESP

T....OISC....REQ

YCM.J'OU....REQ (CC)

OISCONNECT STA TE

DATA STATE

Figuur 4.1.1 Idle state

4.1.2

Conneet State

In de conneet state probeert de TREN om een TC met de remote TREN
op te zetten. De TREN stuurt dan een CR naar de remote TREN en
wacht vervolgens op antwoord van de remote TREN (zie paragraaf
3. 2.1 ) .
Er wordt bij het versturen van de CR een timer gezet,
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die een timeout genereert indien de remote TREN niet binnen een
bepaalde tijd geantwoord heeft.
Bij het aflopen van de ·timer
wordt er een nieuwe CR naar de remote TREN gestuurd en wordt de
timer opnieuw gezet.
Dit wordt herhaald totdat het aantal
pogingen om een TC op te zetten een bepaald maximum overschreden
heeft.
De TREN staakt dan de poging om een TC met de remote TREN
op te zetten.
De TREN stuurt een VCM PDU request (CR) naar de VC-manager,
zet
een timer en wacht vervolgens op een van de mogelijke events, die
kunnen optreden in de conneet state
1. Van de TS-user worden in
TS-primitieven geaccepteerd

de

conneet

state

de

volgende

T DISCONNECT REQUEST :
De TS-user wil dat de TC zo snel mogelijk afgebroken wordt.
Om de TC af te breken gaat de TREN naar de disconneet state.
Andere TS-primitieven dan een T DISCONNECT request ZlJn niet
toegestaan in de conneet state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de conneet state wachten op het
volgende event.
2. Van de VC-manager worden in
VCM-primitieven geaccepteerd
VCM PDU INDICATION (CC)

de

conneet

state

de

volgende

:

De remote TREN heeft de TC geaccepteerd.
De TC is nu opgezet
en de TREN stuurt derhalve een T CONNECT confirmatien naar de
TS-user.
Vervolgens gaat de TREN-naar de data state.
VCM PDU INDICATION (CR)

:

De remote TREN wilt eveneens een TC opzetten, wat resulteert
in een conneet collision.
Om deze cellision op te lossen gaat
de TREN naar de conneet cellision state.
De ontvangen CR
wordt door de TREN in de prullemand gegooid.
VCM PDU INDICATION (OR)

:

De remote TREN is niet accoord gegaan met het opzetten van een
TC.
De TREN stuurt een VCM PDU request
(DC)
naar de
VC-manager en vervolgens een T DISCONNECT indication naar de
TS-user om aan te geven dat-het opzetten van een TC mislukt
is.
De TREN keert daarna terug naar de idle state.
VCM PDU INDICATION (REJ)

:

De remote TREN heeft een fout op de TC gesignaleerd.
De TREN
blijft in de conneet state, stuurt een VCM PDU request (RSM)
naar de VC-manager en stuurt vervolgens opnieuw de CR.
Tevens
wordt de timer opnieuw gezet.
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Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren in een illegal PDU.
Er is dan een fout opgetreden op de TC en de TREN gaat naar de
data error state om te proberen deze fout te herstellen.
VCM ERROR INDICATION :
De VC-manager heeft een fout op de VC gesignaleerd. · De CR,
die verstuurd is,
kan verloren gegaan zijn en moet derhalve
opnieuw verstuurd worden.
De TREN blijft in de conneet state,
stuurt een VCM ERROR confirmatien terug naar de VC manager en
stuurt vervolgens opnieuw de CR.
Tevens wordt- de timer
opnieuw gezet.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de conneet state en resulteren in een illegal event.
De
TREN blijft dan in de conneet state en wacht op het optreden
van het volgende event.
3. TIMEOUT
De remote TREN heeft niet op tijd een antwoord gegeven op
verstuurde CR.
De CR wordt dan als verloren beschouwd
dient opnieuw verzonden te worden.
De TREN blijft in
conneet state en verstuurt de CR opnieuw.
Tevens wordt
timer opnieuw gezet.

de
en
de
de

Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de
conneet state.
In figuur
4.1.2 is in een state diagram op
grafische wijze de beschrijving van de conneet state weergegeven.
Indien het aantal pogingen om een TC op te zetten (aantal keren
dat een CR verstuurd is) een bepaald maximum overschrijdt, staakt
de TREN de poging om een TC op te zetten.
De TREN stuurt dan een
T DISCONNECT indication naar de TS-user om aan te geven dat het
opzetten van een TC mislukt is. Vervolgens gaat de TREN naar de
disconneet state om de andere TREN ervan op de hoogte te brengen
dat de TC afgebroken is.
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START

VCI.I_..ERROfLCONf

T_DISC_REQ

VCM.YDU_lNO (CC)

VCM.YDU_jND (OR)

T_CONN_CONf

VCM.YOU_REQ (DC)
T....DISC_jNO

CONNECT COUJSION

DATA STATE

IOLE STATE

STATE

Figuur 4.1.2 Conneet state

4 .1. 3

Conneet Collision State

In de conneet state is een conneet callision opgetreden, waarbij
de ontvangen CR door de TREN in de prullemand gegooid is. Om
deze callision in de conneet callision state op te lossen (zie
paragraaf 3.2.1) zet de TREN een timer, die na een random tijd
een timeout genereert.
Indien er binnen deze random tijd geen
event is opgetreden, keert de TREN terug naar de conneet state,

-
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waarin opnieuw een CR verstuurd wordt.
Indien er echter voor het
optreden van de timeout een event optreedt, wordt dit ·event
verwerkt en wordt er, afhankelijk van het opgetreden event, actie
ondernomen.
Indien het aantal keren dat een conneet cellision
opgetreden is, een bepaald maximum overschreden heeft, staakt de
TREN de poging om een TC met de remote TREN op te zetten~
De TREN zet een timer, die een timeout generereert na het
verstrijken van een random tijd, en wacht vervolgens op een van
de mogelijke events, die kunnen optreden in de conneet cellision
state :
1. Van de TS-user worden in de conneet
volgende TS-primitieven geaccepteerd :

cellision

state

de

T DISCONNECT REQUEST :
De TS-user wil dat de TC zo snel mogelijk afgebroken wordt.
Om de TC af te breken gaat de TREN naar de disconneet state.
Andere TS-primitieven dan een T DISCONNECT request zijn niet
toegestaan in de conneet cellision state en resulteren in een
illegal event. De TREN blijft dan in de conneet cellision
state wachten op het volgende event.
2. Van de VC-manager worden in de conneet
volgende VCM-primitieven geaccepteerd

cellision

state

de

VCM PDU INDICATION
De random timer van de remote TREN is eerder afgelopen.
De
conneet cellision is nu opgelost. De ontvangen CR wordt op
precies dezelfde manier behandeld als in de idle state (zie
paragraaf 4.1.1).
De TRENstuurt dan een T CONNECT indication
naar de TS-user en wacht vervolgens op het- antwoord van de
TS-user.
Indien de TS-user accoord gaat met de TC en
antwoordt met een T CONNECT response,
stuurt de TREN een
VCM PDU request
(Cë)
naar de VC-manager.
De TC is dan
opgebouwd en de TREN gaat vervolgens naar de data state.
Indien de TS-user niet accoord gaat met de TC en antwoordt met
een T DISCONNECT request, gaat de TREN naar de disconneet
state- om de remote TREN op de hoogte te brengen van het feit
dat de TC afgebroken moet worden.
VCM PDU INDICATION (DR)

:

De remote TREN is niet accoord gegaan met het opzetten van een
TC.
De TREN stuurt een VCM PDU request
(DC)
naar de
VC-manager en vervolgens een T DISCONNECT indication naar de
TS-user om aan te geven dat-het opzetten van een TC mislukt
is.
De TREN keert daarna terug naar de idle state.
VCM PDU INDICATION (REJ)

:
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De TREN
De remote TREN heeft een fout op de TC gesignaleerd.
stuurt een VCM PDU request (RSM) naar de VC-manager en blijft
vervolgens in oe conneet cellision state wachten op het
volgende event.
Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren in een illegal PDU.
Er is dan een fout opgetreden op de TC en de TREN gaat naar de
data error state om te proberen deze fout te herstellen.
VCM ERROR INDICATION :
De VC-manager heeft een fout op de VC gesignaleerd.
Omdat er
nog geen PDU naar de remote TREN verstuurd is, kan er ook geen
PDU verloren gegaan zijn.
De TREN stuurt derhalve een
VCM ERROR confirmatien terug naar de VC-manager en blijft in
de conneet cellision state wachten op het volgende event.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de conneet cellision state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de conneet cellision state en
wacht op het optreden van het volgende event.
3. TIMEOUT :
De TREN keert terug naar
De random timer is afgelopen.
conneet state, waarin opnieuw een CR verstuurd wordt.

de

Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de
conneet cellision state.
In figuur 4.1.3 is in een state diagram
op grafische wijze de beschrijving van de conneet cellision state
weergegeven.
Indien het aantal pogingen om de conneet cellision op te lossen
(aantal keren dat een CR verstuurd is)
een bepaald maximum
overschrijdt, staakt de TREN de poging om een TC op te zetten.
De TREN stuurt dan een T DISCONNECT indication naar de TS-user om
aan te geven dat het opzetten van een TC mislukt is.
Vervolgens
gaat de TREN naar de disconneet state om de andere TREN ervan op
de hoogte te brengen dat de TC afgebroken is.
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START

VCM....ERROR_CONF

VCM_?DU...JND ( ••• )

YCM_?DU_REQ (RSM)
DISCONNECT STATE

T....DISC_REQ

TII.IEOUT
WAlT FOR

CONNECT STA TE

~T

T_CONN...JND

T_CONN_CONF

DATA STATE

Figuur 4.1.3 Conneet callision state

4 .1. 4

Data State

In de data state vindt het transport van SDU's
(verpakt
in een
PDU)
over de
TC plaats.
Om het transport van de SDU's in de
juiste banen te leiden, wordt er in de data state
flow control
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toegepast,
zoals beschreven is in paragraaf 3.2.2. Door het
toepassen van flow control kan voorkomen worden het window. van
een van beide TREN's vol raakt, waardoor het datatransport zou
stagneren. Tevens vindt in de data state de signalering van een
gebrek aan sou-verkeer over de TC plaats. Deze signalering wordt
gerealiseerd door een timer, die telkens opnieuw gezet wordt als
er een SDU getransporteerd wordt over de TC.
Bij het transporteren van SDU's over de TC wordt gebruik gemaakt
van het Q-bit en het M-bit.
Het Q-bit geeft aan of de te
versturen SDU SDLC userdata bevat (Q•O) of SDLC link control data
(Q=1).
Het M-bit geeft in het geval van Q=O aan of de sou de
laatste userdata van een SDLC-frame (M=O) bevat of dat er nog
meer SDU's met userdata van het betreffende SDLC-frame volgen
(M=1).
In het geval van Q=1 moet het M-bit gelijk zijn aan 0,
aangezien SDLC link control data nooit groter kan zijn dan 128
bytes (zie paragraaf 3.1.2).
Het Q-bit en het M-bit worden
meegegeven
in de service primitieven, die zorgen voor de
overdracht van SDU's tussen TS-user, EFTP-handler en VC-manager.
De TREN zet initieel een timer, die een timeout genereert indien
er binnen een bepaalde tijd geen sou verzonden of ontvangen is.
Deze timer wordt telkens opnieuw gezet als er een SDU over de TC
getransporteerd wordt. Na het initialiseren van de timer gaat de
TREN wachten op een van de mogelijke events, die kunnen optreden
in de data state :
1. Van de TS-user worden in
TS-primitieven geaccepteerd

de

data

state

de

volgende

T DATA REQUEST
De TS-user verzoekt de TREN om een SDU over de TC naar de
remote TREN te sturen.
Indien het Q-bit gelijk is aan 1,
wordt de SDU in een VCM PDU request
(QDT) met Q=l en M•O
doorgegeven naar de VC-manager. Het T(R)-veld van deze PDU
geeft aan welke SDU's van de remote TREN ontvangen Z~Jn.
Indien het Q-bit gelijk is aan 0, wordt de sou in een VCM PDU
request (DT) met Q=O en het bij de SDU behorende M=bit
doorgegeven naar de VC-manager (zie paragraaf 3.2.2).
T DISCONNECT REQUEST :
De TS-user wil dat de TC zo snel mogelijk afgebroken wordt.
Om de TC af te breken gaat de TREN naar de disconneet state.
Andere TS-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de data state en resulteren in een illegal event. De TREN
blijft dan in de data state wachten op het volgende event.
2. Van de VC-manager worden in
VCM-primitieven geaccepteerd :
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VCM PDU INDICATION (DT)
De
remote TREN heeft een SDU met Q=O verstuurd
(SDLC
userdata).
Het M-bit van de VCM-primitieve geeft aan of de
SDU de laatste userdata uit een SDLC-frame bevat (M=O) of dat
er nog meer SDU's volgen, die bij hetzelfde SDLC-frame horen
(M=l).
De TRENstuurt deSDUsamen met het bijbehorende Q-bit
en M-bit via een T DATA indication naar de TS-user.
De TREN
blijft in de data state en gaat wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (QDT)

:

De remote TREN heeft een SDU met Q=l verstuurd
(SDLC link
control data).
Het M-bit in de VCM-primitieve moet gelijk
zijn aan 0.
De TREN stuurt de SDU samen met het bijbehorende
Q-bit en M-bit via een T DATA indication naar de TS-user.
De
SDU's die door het T(R)-veld van de QDT geacknowledged worden,
kunnen uit het window verwijderd worden.
De TREN blijft in de
data state en gaat wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (RR)

:

De SDU's die door het T(R)-veld van de RR geacknowledged
worden,
kunnen uit het window verwijderd worden.
De TREN
blijft in de data state en gaat wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (DR)
De remote TREN wil de TC ogenblikkelijk afbreken.
De TREN
stuurt dan een VCM PDU (DC) naar de VC-manager en vervolgens
een T DISCONNECT indication naar de TS-user om aan te geven
dat oe TC beeindigd is.
Daarna keert de TREN terug naar de
idle state.
VCM PDU INDICATION (CLR)

:

De remote TREN heeft een gebrek aan sou-verkeer over TC
geconstateerd.
Indien
alle
verstuurde SDU's door het
T(R)-veld van de CLR geacknowledged worden en indien de TREN
zelf niets meer te versturen heeft, kan de TREN zijn fiat
geven aan het afbreken van de ondersteunende VC.
De TREN
stuurt dan een VCM PDU request (CLC) naar de VC-manager en
gaat vervolgens naar oe data ready state.
Indien niet alle
verstuurde SDU's door de CLR geacknowledged worden, of indien
de TREN zelf nog het een en ander te versturen heeft,
kan de
VC nog niet afgebroken worden.
De TREN negeert dan de CLR
blijft in de data state wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (REJ)

:

De remote TREN heeft een fout op de TC gesignaleerd.
De
SDU's,
die door het T(R)-veld van de REJ geacknowledged
worden, kunnen uit het window verwijderd worden.
De TREN
stuurt een VCM PDU request (RSM) naar de VC-manager en blijft
vervolgens in de data state wachten op het volgende event.
Indien echter het aantal opeenvolgende REJ's een bepaald
maximum overschrijdt,
kan worden aangenomen dat er
een
permanente fout op de TC opgetreden is en dat het niet zinvol
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meer is om de TC voort te laten bestaan.
De TREN stuurt in
dat geval geen RSM meer naar de remote TREN, maar breekt ·de TC
onmiddelijk af.
De TREN stuurt
dan
een
T DISCONNECT
indication naar de TS-user om aan te geven dat de TC beeindigd
is.
Vervolgens gaat de TREN naar de disconneet state om de
remote TREN ervan op de hoogte te brengen dat de TC beeindigd
is.
Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren in een illegal PDU.
Er is dan een fout opgetreden op de TC en de TREN gaat naar de
data error state om te proberen deze fout te herstellen.·
VCM ERROR INDICATION :
De VC-manager heeft een fout gesignaleerd op de VC,
waardoor
er SDU's verloren gegaan kunnen zijn.
De TREN gaat dan naar
de data error state, waar geprobeerd wordt om de opgetreden
fout te herstellen.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de data state en resulteren in een illegal event.
De TREN
blijft dan in de data state en wacht op het optreden van het
volgende event.
3. TIMEOUT :
De TREN heeft een gebrek aan SOU-verkeer over
de
TC
geconstateerd.
Indien de TREN niets meer te versturen heeft,
gaat de TREN naar de data idle state om te proberen een
overeenstemming te bereiken met de remote TREN omtrent het
afbreken van de VC.
Indien echter het window ten tijde van de
timeout volledig gevuld is met SDU's , heeft de remote TREN
verzuimd om tijdig een RR te sturen.
Er is dan een fout
opgetreden en de TREN gaat derhalve naar de data error state
om te proberen de opgetreden fout te herstellen.
Indien de
TREN zelf nog het een en ander te versturen heeft, wordt de
timeout genegeerd. De TREN blijft dan in de data state
wachten op het volgende event.
Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de data
state.
In figuur 4.1.4 is in een state diagram op grafische
wijze de beschrijving van de data state weergegeven.
In de data state moet de TREN er eveneens voor zorgen dat het
window van de remote TREN niet vol raakt, waardoor het transport
van SDU's over TC gedeeltelijk zou stagneren.
Om dit te
voorkomen stuurt de TREN van tijd tot tijd een VCM PDU request
(RR) naar de vc-manager.
In het T(R)-veld van de RR geeft de
TREN aan welke SDU's van de remote TREN reeds ontvangen zijn.
De
wijze waarop de RR's gemanipuleerd worden (flow control)
is
afhankelijk
van
datatransport
en
kan
op twee manieren
plaatsvinden
1. Indien het datatransport bestaat uit korte reeksen userdata
{gering aantal DT's met M=1), verdient het de voorkeur om een
RR te versturen indien het window aan de
remote zijde een
bepaald
aantal
niet
geacknowledgede
SDU's bevat.
De
EFTP-handler moet er dan wel zorg voor dragen dat de RR pas
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gestuurd wordt nadat de complete datareeks verzonden is, omdat
er anders door de VC-manager een foutmelding op de vc
gegenereerd wordt
(zie paragraaf 3.3.3).
Indien dit niet
mogelijk is doordat het eigen window vol is en er dus geen
DT's meer verzonden mogen worden, heeft de EFTP-handler geen
andere keus dan een RR te verzenden.
De EFTP-handler kan
immers niet gaan wachten op een RR van de remote zijde, omdat
daar weleens dezelfde situatie opgetreden zou kunnen zijn.
In
dat geval
zouden beide TREN's tevergeefs gaan wachten op
elkaars RR, hetgeen zou resulteren in een dead loek situatie.
Door het sturen van de RR in een reeks DT's met M=l wordt er
dan door de VC-manager een foutmelding op de VC gegenereerd.
Beide TREN's zullen dan gaan recoveren, waarbij beide TREN's
de sdu's die door de ander ontvangen zijn,
uit hun window
verwijderen.
Deze geforceerde manier van flow control is
uiteraard niet erg elegant.
Echter,
indien beide TREN's
ervoor zorgen dat er nog voldoende ruimte (speling) over is in
hun window voor een complete reeks SDU's op het moment dat er
een RR gestuurd moet worden,
zal de kans dat er een RR
gestuurd moet worden midden in een reeks SDU's met M=l,
zeer
gering zijn.
De grootte van de speling in het window zal
bepaald worden door het gemiddeld aantal SDU's in een reeks.
2. Indien het datatransport bestaat uit lange
reeksen userdata
(groot aantal DT's met M=l), is het verstandiger om per reeks
een RR te versturen.
Maakt men namelijk gebruik van methode
1, dan zou men vanwege het grote aantal SDU's in een reeks een
grote speling in het window moeten hanteren,
wat
zou
resulteren 1n een onnodig groot window.
Door de RR te sturen
na ontvangst van elke SOU met M=O (einde van de reeks), kan de
windowgrootte beperkt worden tot het grootste aantal SDU's,
waaruit een reeks kan bestaan.
Zoals uit deze beschouwingen blijkt is de manier waarop flow
control bedreven wordt afhankelijk van de aard van de het
datatransport.
Omdat dit afhankelijk is van de configuratie van
de SDLC-link die door de PCU gesimuleerd moet worden (host-host,
host-cluster controller, etc), kan op dit moment niet uitgemaakt
worden welk van beide methodes gekozen moet worden.
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Figuur 4.1.4 Data state
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4.1.5

Data Idle State

In de data idle state heeft de TREN een gebrek aan sou-verkeer
over
de
TC
geconstateerd.
Om met de remote TREN tot
overeenstemming te komen wat betreft het afbreken van de VC,
stuurt de TREN een CLR naar de remote TREN. Na het versturen van
de CLR mag de TREN geen SDU versturen totdat de remote · TREN de
CLR beantwoord heeft met een CLC of een SDU (zie paragraaf
3.2.4). Bij het versturen van de CLR wordt een timer gezet, die
een timeout genereert indien de remote TREN binnen een bepaalde
tijd niets van zich heeft laten horen.
Na de timeout wordt er
een nieuwe CLR naar de remote TREN gestuurd en wordt de timer
opnieuw gezet. Dit wordt herhaald totdat het aantal keren dat de
TREN een CLR versturd heeft, een bepaald maximum overschreden
heeft.
Er is dan blijkbaar een permanente fout op de TC
opgetreden, waardoor het niet zinvol meer is om de TC voort te
laten bestaan. De TC wordt dan door de TREN afgebroken.
De TREN stuurt een VCM PDU request (CLR) naar de VC-manager,
zet
een timer en wacht vervolgens op een van de mogelijke events, die
kunnen optreden in de data idle state :
1. Van de TS-user worden in de
TS-primitieven geaccepteerd

data

idle

state

de

volgende

T DISCONNECT REQUEST :
De TS-user wil dat de TC zo snel mogelijk afgebroken wordt.
Om de TC af te breken gaat de TREN naar de disconneet state.
T DATA REQUEST
De TS-user verzoekt de TREN om een SDU over de TC naar de
remote TREN te sturen. De TREN mag echter na het versturen
van een CLR geen SDU versturen totdat er een antwoord van de
remote TREN ontvangen is (zie paragraaf 3.2.4). Derhalve zal
de TREN wachten met het verwerken van de T DATA request totdat
er van de remote TREN een antwoord op de verzonden CLR
ontvangen wordt.
Andere TS-primitieven dan een T DISCONNECT request zijn niet
toegestaan in de data idle state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de data idle state wachten op
het volgende event.
2. van de VC-manager worden in de data
VCM-primitieven geaccepteerd

idle

state

de

volgende

VCM PDU INDICATION
De remote TREN heeft niets meer te versturen, waardoor het
SOU-verkeer op de TC stil is komen te liggen. De TREN gaat
dan naar de data ready state om te wachten op een event,
waardoor er weer PDU's (en eventueel SDU's) over de TC
getranspoteerd moeten worden.
Zoals in paragraaf
3.3.4
vermeld,
hoeft de EFTP-handler zich niet te bekommeren om het
afbreken van de TC. Dit wordt gedaan door de VC-manager op
het moment dat de CLC van de remote TREN ontvangen wordt.
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VCM PDU INDICATION (CLR)

:

De remote TREN heeft eveneens een gebrek aan SOU-verkeer over
TC geconstateerd.
Er is dan een CLR-collision opgetreden (zie
paragraaf 3.2.4).
Indien alle verstuurde SDU's door het
T(R)-veld van de ontvangen CLR geacknowledged worden en indien
de TREN zelf niets meer te versturen heeft, kan de TREN zijn
fiat geven aan het afbreken van de ondersteunende VC.
De TREN
stuurt dan een VCM PDU request (CLC)
naar de VC-manager en
blijft dan in de data idle state wachten op het volgende
event.
Indien niet alle verstuurde SDU's door de ontvangen
CLR geacknowledged worden,
of indien de TREN inmiddels zelf
weer het een en ander te versturen heeft, kan de VC nog niet
afgebroken worden.
De TREN negeert dan de CLR blijft in de
data idle state wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (OT)
De
remote TREN heeft een SOU met Q=O verstuurd
(SDLC
userdata).
Het M-bit van de VCM-primitieve geeft aan of de
SOU de laatste userdata uit een SDLC-frame bevat (M=O) of dat
er nog meer SDU's volgen, die bij hetzelfde SDLC-frame horen
(M=l).
De TRENstuurt de sou samen met het bijbehorende Q-bit
en M-bit via een T DATA indication naar de TS-user.
De remote
TREN heeft de CLR genegeerd omdat er nog SDU's te versturen
waren.
Aangezien de VC dus niet afgebroken kan worden, keert
de TREN terug naar de data state.
VCM PDU INDICATION (QDT)

:

De remote TREN heeft een SOU met Q=l verstuurd
(SDLC link
control data).
Het M-bit in de VCM-primitieve moet gelijk
zijn aan 0.
De TREN stuurt de SOU samen met het bijbehorende
Q-bit en M-bit via een T DATA indication naar de TS-user.
De
SDU's die door het T(R)-veld van de QDT geacknowledged worden,
kunnen uit het window verwijderd worden.
De remote TREN heeft
de CLR genegeerd omdat er nog SDU's te versturen waren.
Aangezien de VC dus niet afgebroken kan worden, keert de TREN
terug naar de data state.
VCM PDU INDICATION (RR)

:

De SDU's die door het T(R)-veld van de RR geacknowledged
worden, kunnen uit het window verwijderd worden. Aangezien de
RR-PDU geen sou bevat, hoeft de verzonden CLR niet genegeerd
te zijn door de remote TREN.
De TREN kan derhalve in de data
idle state blijven wachten op het volgende event.
VCM PDU INDICATION (OR)

:

De remote TREN wil de TC ogenblikkelijk afbreken.
De TREN
stuurt dan een VCM PDU (DC) naar de VC-manager en vervolgens
een T DISCONNECT indication naar de TS-user om aan te geven
dat de TC beeindigd is.
Daarna keert de TREN terug naar de
idle state.
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VCM PDU INDICATION (REJ)
De remote TREN heeft een fout op de TC gesignaleerd.
De
SDU's,
die door het T(R)-veld van de REJ geacknowledged
worden, kunnen uit het window verwijderd worden.
De TREN
blijft in de data idle state, stuurt een VCM PDU request (RSM)
naar de VC-manager en stuurt vervolgens -opnieuw ·de CLR.
Tevens wordt de timer opnieuw gezet.
Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren in een illegal PDU.
Er is dan een fout opgetreden op de TC en de TREN gaat naar de
data error state om te proberen deze fout te herstellen.
VCM ERROR INDICATION :
De VC-manager heeft een fout op de VC gesignaleerd.
De CLR,
die verstuurd is,
kan verloren gegaan zijn en moet derhalve
opnieuw verstuurd worden.
De TREN blijft in de data idle
state,
stuurt een VCM ERROR confirmatien terug naar de
VC manager en stuurt vervolgens opnieuw de CLR.
Tevens wordt
de-timer opnieuw gezet.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde Z1Jn niet toegestaan
in de data idle state en resulteren in een illegal event.
De
TREN blijft dan in de data idle state en wacht op het optreden
van het volgende event.
3. TIMEOUT
De remote TREN heeft niet op tijd een antwoord gegeven op de
verstuurde CLR.
De CLR wordt dan als verloren beschouwd en
dient opnieuw verzonden te worden.
De TREN blijft in de data
idle state en verstuurt de CLR opnieuw.
Tevens wordt de timer
opnieuw gezet.
Andere events dan bovengenoemde Z1Jn niet gedefinieerd in de data
idle state.
In figuur 4.1.5 is in een state diagram op grafische
wijze de beschrijving van de data idle state weergegeven.
Indien het aantal keren dat een CLR verstuurd wordt een bepaald
maximum overschrijdt, kan worden aangenomen dat er een permanente
fout op de TC is opgetreden en dat voortzetting van de TC geen
zin meer heeft.
De TC wordt dan door de TREN afgebroken.
De
TREN brengt de TS-user op de hoogte van de beeindiging van de TC
door een T DISCONNECT indication naar de TS-user te sturen.
Daarna gaat oe TREN naar de disconneet state om de
remote TREN
ervan op de hoogte te brengen dat de TC beeindigd is.
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START

TJliSC...REO
VCI.I....ERROR_CONF

VCM..PDU...REQ (C!.C)

YCM..PDU.JND ( •.• )

DATA ERROR STATE

VCM..PDU.JND (OR)

VCM..PDU.JND {C!.C)
VCM..POU...REQ (OC)
TJ)ISC.JND

DATA READY STATE
Q,HA STATE

IDLE STATE

Figuur 4.1.5 Data idle state

4 .1. 6

Data Ready State

In de

data

ready

state

hebben
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beide

TREN's

overeenstemming

STATE BESCHRIJVINGEN
bereikt omtrent het afbreken van de vc en het SOU-verkeer over de
TC ligt stil. Op het moment dat er weer PDU's (en wellich~ ook
SDU's) over de TC getransporteerd moeten worden (bijv. doordat
het datatransport over de TC weer hervat wordt), keert de TREN
terug naar de data state. In de data state wordt dan het event,
waardoor het transport van PDU's hervat moet worden, .verwerkt.
Wat functionaliteit betreft is de data ready state te vergelijken
met de idle state, met als enige verschil de aanwezigheid van een
TC in de data ready state.
De TREN wacht op een van de mogelijke events, die kunnen optreden
in de data ready state :
1. Van de TS-user wordt in de data ready state elke TS-primitieve
geaccepteerd. Aangezien de EFTP-handler gebruik kan maken van
een virtuele permanente verbinding, hoeft de EFTP-handler geen
rekening te houden met het feit dat er voor de TC geen
ondersteunende VC aanwezig is. Derhalve kan de TS-primitieve
door de TREN in de data state verwerkt worden.
2. Van de VC-manager wordt in de data ready state elke primitieve
geacc~pteerd.
Met
dezelfde
verklaring
als
bij
de
TS-primitieven kan de VCM-primitieve door de TREN in de data
state verwerkt worden.
Andere events dan bovengenoemde ZlJn niet gedefinieerd in de data
ready state.
In figuur 4.1.6 is in een state diagram op
grafische WlJZe de beschrijving van de data
ready
state
weergegeven.

WAlT f'OR EVt.NT

tu<E VCM-PRIM!ilEVE

tu<E TS-I'RIMITIEVE:

I

/
Figuur 4.1.6 Data ready state
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4.1.7

Data Error State

In de data error state is er een fout op de TC opgetreden.
Deze
fout kan of door de VC-manager of door de EFTP-handler zelf
geconstateerd ZlJn.
In het geval dat de VC-manager de fout
geconstateerd heeft, is er iets mis gegaan met het transport van
PDU's over de vc.
Indien de foutmelding afkomstig is· van de
EFTP-handler zelf,
is er een fout in de afwikkeling van EFTP
opgetreden (zie paragraaf 3.4.1).
In deze state wordt geprobeerd
om de opgetreden fout te herstellen. De TREN stuurt dan een REJ
naar de remote TREN en wacht vervolgens op antwoord.
In het
T(R)-veld van de REJ geeft de TREN aan welke SDU's van de remote
TREN er voor het optreden van de fout ontvangen zijn.
Er wordt
bij het versturen van de REJ een timer gezet, die een timeout
genereert indien de remote TREN niet binnen een bepaalde tijd
geantwoord heeft.
Na een timeout wordt een nieuwe REJ naar de
remote TREN gestuurd en wordt de timer opnieuw gezet.
Dit wordt
herhaald totdat het aantal pogingen om de fout te corrigeren
(aantal keren dat een REJ verstuurd is) een bepaald maximum
overschreden heeft.
De fout op de TC is dan blijkbaar niet
incidenteel, maar permanent van aard, en kan derhalve niet meer
gecorrigeerd worden.
De TC wordt dan door de TREN afgebroken.
De TREN stuurt een VCM PDU request (REJ) naar de VC-manager,
zet
een timer en wacht vervolgens op een van de mogelijke events, die
kunnen optreden in de data error state
1. van de TS-user worden in de
TS-primitieven geaccepteerd

data

error

state

de

volgende

T DISCONNECT REQUEST :
De TS-user wil dat de TC zo snel mogelijk afgebroken wordt.
Om de TC af te breken gaat de TREN naar de disconneet state.
T DATA REQUEST
De TS-user verzoekt de TREN om een SDU over de TC naar de
remote TREN te sturen.
De TREN mag echter geen SDU's
versturen voordat de fout gecorrigeerd is.
Derhalve zal de
TREN wachten met het verwerken van de T DATA request totdat de
opgetreden fout gecorrigeerd is.
Andere TS-primitieven dan een T DISCONNECT request ZlJn niet
toegestaan in de data error state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de data error state wachten op
het volgende event.
2. van de vc-manager worden in de data error
VCM-primitieven geaccepteerd
VCM PDU INDICATION
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De remote TREN is heeft de REJ ontvangen en weet nu dat er een
fout opgetreden is op de TC. Het T(S)-veld van de RSM geeft
aan wat het impliciete nummer is van de eerste SDU, die de
remote TREN na het optreden van de fout zal sturen. De remote
TREN zal vervolgens de verloren gegane PDU's (CR, CLC en alle
PDU's met daarin een SDU verpakt) opnieuw versturen.
De fout
op de TC is nu hersteld en de TREN keert terug naar de state,
waarin de TREN verkeerde voor het optreden van de fout.
VCM PDU INDICATION (DR)

:

De remote TREN wil de TC ogenblikkelijk afbreken.
De TREN
stuurt dan een VCM PDU (DC) naar de VC-manager en vervolgens
een T DISCONNECT indTcation naar de TS-user om aan te geven
dat ae TC beeindigd is. Daarna keert de TREN terug naar de
idle state.
VCM PDU INDICATION (REJ)

:

De remote TREN heeft eveneens een fout op de TC gesignaleerd.
De SDU's, die door het T(R)-veld van de REJ geacknowledged
worden, kunnen uit het window verwijderd worden.
De TREN
stuurt een VCM PDU request (RSM) naar de VC-manager en blijft
in de data error state wachten op het volgende event.
Het
T(S)-veld van de RSM bevat het impliciete nummer van de
eerstvolgende SDU, die door de TREN verstuurd zal worden.
Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren dragen niet bij tot
het oplossen van de opgetreden fout en worden dan ook door de
TREN in de inmiddels bekende prullemand gegooid.
De TREN
blijft dan in de data error state en gaat wachten op het
volgende event.
VCM ERROR INDICATION
De vc-manager heeft een fout op de vc gesignaleerd.
De REJ,
die verstuurd is,
kan verloren gegaan zijn en moet derhalve
opnieuw verstuurd worden. De TREN blijft in de data error
state,
stuurt een VCM ERROR confirmatien terug naar de
vc manager en stuurt vervolgens opnieuw de REJ.
Tevens wordt
de-timer opnieuw gezet.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de data error state en resulteren in een illegal event. De
TREN blijft dan in de data error state en wacht op het
optreden van het volgende event.
3. TIMEOUT :
De remote TREN heeft niet op tijd een antwoord gegeven op de
verstuurde REJ.
De REJ wordt dan als verloren beschouwd en
dient opnieuw verzonden te worden.
De TREN blijft in de data
error state en verstuurt de REJ opnieuw.
Tevens wordt de
timer opnieuw gezet.
Andere events dan bovengenoemde ZlJn niet gedefinieerd in de data
error state.
In figuur 4.1.7 is in een state diagram op
grafische wijze de beschrijving van de data
error
state
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weergegeven.
Indien het aantal pogingen om de fout te corrigeren een bepaald
maximum overschreden heeft,
is de fout op de TC blijkbaar van
permanente aard en kan niet hersteld
worden.
Omdat
de
voortzetting van de TC in zo'n geval zinloos is, wordt de TC door
de TREN afgebroken.
De TREN brengt de TS-user op de hoogte van
de beeindiging van de TC door een T DISCONNECT indication naar de
TS-user te sturen en vevolgens gaat-de TREN naar de disconneet
state om de remote TREN ervan op de hoogte te brengen dat de TC
beeindigd is.
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START

11MEOUT

VCM_ERROILCONF

DISCARD

VCICl'DU.JlEQ {RSM)

VCM...PDU..JND (DR)
T__DISC.JlEQ

VCM.J>DU..JND (RSM)

VCM.J>DU.JlEQ (DC)
T__DISC..JND

Figuur 4.1.7 Data error state

4.1.8

Disconneet State

In de disconneet state probeert de TREN om de remote TREN ervan
op de hoogte te brengen dat de TC zo snel mogelijk afgebroken
moet worden. De TREN stuurt dan een OR naar de remote TREN en
wacht vervolgens op antwoord (zie paragraaf 3.2.5). Bij het
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versturen van de OR wordt een timer gezet,
die een timeout
genereert indien het antwoord van de remote TREN te lang op zich
laat wachten.
Na de timeout wordt de OR opnieuw verstuurd en
wordt de timer opnieuw gezet.
Indien het aantal pogingen om de
TC af te breken een bepaald maximum heeft overschreden, staakt de
TREN het afbreken van de TC en keert de TREN terug naar de idle
state.
De TREN stuurt een VCM PDU request (OR) naar de VC-manager,
zet
een timer en wacht vervolgens op een van de mogelijke events, die
kunnen optreden in de disconneet state :
1. Van de TS-user worden in de
TS-primitieven geaccepteerd

disconneet

state

de

volgende

T CONNECT REQUEST :
De TS-user geeft de TREN opdracht om een TC op te zetten.
Aangezien de TREN in de disconneet state van de remote TREN
nog geen bevestiging gehad heeft van de beeindiging van de TC,
kan er niet eerder een nieuwe TC opgezet worden dan wanneer de
TREN de disconneet state voltooid heeft en teruggekeerd is
naar de
idle state.
De TREN stuurt dan een T DISCONNECT
indication naar de TS-user om aan
te
geven
dat
de
transportlaag
op dat ogenblik nog niet beschikbaar is.
Vervolgens gaat de TREN in de disconneet state wachten op het
volgende event.
T DATA REQUEST :
Aangezien de TREN is de disconneet state druk bezig is om de
TC af te breken, kunnen er in de disconneet state geen SDU's
meer verstuurd worden.
De TREN negeert deze primitieve en
blijft in de disconneet state wachten op het volgende event.
T DISCONNECT REQUEST
Aangezien de TREN in de disconneet state reeds bezig is met
het afbreken van de TC,
kan deze primitieve door de TREN
genegeerd worden.
De TREN blijft dan in de disconneet state
wachten op het volgende event.
Andere TS-primitieven dan dan
bovengenoemde
zijn
niet
toegestaan in de disconneet state en resulteren in een illegal
event.
De TREN blijft dan in de disconneet state en wacht op
het optreden van het volgende event.
2. Van de VC-manager worden in de disconneet
VCM-primitieven geaccepteerd
VCM PDU INDICATION (OR)

state

de

volgende

:

De remote TREN wil de TC eveneens afbreken,
waardoor er een
DR-collision ontstaan is
(zie paragraaf 3.2.5).
De TREN
stuurt dan een VCM PDU (DC) naar de VC-manager en vervolgens
in de disconneet state wachten op het volgende event.
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VCM PDU INDICATION (DC)
De remote TREN is ervan op de hoogte gebracht dat de TC
beeindigd is.
De TREN kan nu met een gerust hart terugkeren
naar de idle state.
VCM PDU INDICATION (REJ)
De remote TREN heeft een fout op de TC
gesignaleerd.
Aangezien deze fout betrekking zou kunnen hebben op de
verzonden DR, wordt de DR opnieuw verstuurd. Tevens wordt de
timer opnieuw gezet. Omdat de TC toch afgebroken moet worden,
is het niet nodig om eerst een RSM te versturen en dan pas de
DR, maar kan volstaan worden met het opnieuw sturen van de DR.
Andere PDU's dan bovengenoemde resulteren dragen niet bij tot
het oplossen van de opgetreden fout en worden dan ook door de
TREN in de inmiddels bekende pruliemand gegooid.
De TREN
blijft dan in de data error state en gaat wachten op het
volgende event.
VCM ERROR INDICATION
De vc-manager heeft een fout op de vc gesignaleerd.
De DR,
die verstuurd is,
kan verloren gegaan zijn en moet derhalve
opnieuw verstuurd worden.
De TREN blijft in de disconneet
state,
stuurt een VCM ERROR confirmatien terug naar de
VC manager en stuurt vervolgens opnieuw de DR.
Tevens wordt
de-timer opnieuw gezet.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de disconneet state en resulteren in een illegal event. De
TREN blijft dan in de disconneet state en wacht op het
optreden van het volgende event.
3. TIMEOUT :
De remote TREN heeft niet op tijd een antwoord gegeven op
verstuurde DR.
De DR wordt dan als verloren beschouwd
dient opnieuw verzonden te worden.
De TREN blijft in
disconneet state en verstuurt de DR opnieuw. Tevens wordt
timer opnieuw gezet.

de
en
de
de

Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de
disconneet state.
In figuur 4.1.8 is in een state diagram op
grafische WlJZe de beschrijving van
de
disconneet
state
weergegeven.
Indien het aantal pogingen om
dat een DR verstuurd is) een
staakt de TREN de pogingen om
brengen van de beeindiging
naar de idle state.

de TC af te breken (aantal keren
bepaald maximum overschreden heeft,
de remote TREN op de hoogte te
van de TC.
De TREN keert dan terug
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START

VCI.IYDU...JNO (REJ)

VCM...POU...REQ (OR)
SET TIMER

OISCARO

T...DISC...JNO

OISCARO

VCI.IYOU.JNO (DC)

Figuur 4.1.8 Disconneet state

4.2

VC-MANAGER

De VC-manager heeft tot taak om de EFTP-handler de service te
bieden van een PVC. Hierover kan foutvrije communicatie optreden
tenzij er door de vc-manager een foutmelding gegeven wordt.
De
VC-manager kan hierbij gebruik maken van de service die geboden
wordt door een X.25 VC. De functionaliteit van de VC-manager kan
gespecificeerd worden door de volgende states :
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-

Waiting state
Idle state
Conneet state
Data state
Error state
Clear state

Het opsplitsen van functies in bovengenoemde states is gebaseerd
op het feit dat de VC-manager in staat moet zijn om een aantal
parallelle EFTP-handlers te ondersteunen (zie figuur 3.1.2.2).
Derhalve is de VC-manager opgedeeld in een aantal parralelle
vc-entities, die elk een bepaalde EFTP-handler ondersteunen
(figuur 4.2).

Figuur 4.2 Configuratie VC-manager

Elk event dat op kan treden binnen de VC-manager is gekoppeld aan
een bepaalde state. Bij het optreden van een event wordt de bij
het event behorende state geheel doorlopen.
De states zijn
zodanig gespecificeerd dat er binnen een bepaalde state geen
wachttijden op kunnen treden. Hierdoor wordt voorkomen dat er
wachttijden binnen de VC-manager optreden, waardoor er tijdelijk
een aantal EFTP-handlers in de kou komen te staan.
De beschrijving van de states zal in de volgende paragrafen
uitvoerig behandeld worden. De service primitieven, die hierbij
gebruikt worden, ZlJn de netwerk service en de VC-manager
primitieven uit de paragrafen 3.1.5 en 3.1.6. De uitwisseling
van PDU's tussen de EFTP-handler en de VC-manager gebeurt via de
primitieven VCM PDU request en VCM PDU indication. Omdat de
VC-manager in de-meeste gevallen niet geinteresseerd is voor de
inhoud van de PDU, zal het type PDU niet weergegeven worden in de
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service primitieven.
gebruikt om de VC
vermeld worden.

In
af

het geval dat de PDU (DC of. CLC)
te breken, zal het type PDU expliciet

Om een hoop leeswerk te besparen, zullen de N CLEAR en N RESTART
primitieven over een kam geschoren worden7 Beide seti hebben
namelijk betrekking op het afbreken van een VC, met als enige
verschil dat de N CLEAR prmitieven zich beperken tot het afbreken
van één VC, terwiJl de N RESTART primitieven gericht zijn op het
afbreken
van
alle
VC's
van
een bepaalde DTE.
In de
state-beschrijvingen zullen de N RESTART primitieven niet vermeld
worden.
Net als bij de state-beschrijving van de EFTP-handler worden de
events die theoretisch gezien niet op kunnen treden, illegal
events genoemd. Bij het optreden van een illegal event wordt er
door de VC-manager melding gemaakt van het betreffende event.

4.2.1

Waiting State

In de waiting state wacht de VC-manager op het optreden van een
event.
Indien er een event optreedt, zoekt de VC-manager uit van
welke VC-entity het event afkomstig is.
Nadat de VC-entity
geidentificeerd is, zoekt de vc-manager (bijv. in een tabel) op
in welke state de betreffende VC-entity zich op dat moment
bevindt.
Vervolgens wordt het opgetreden event in de momentane
state van die VC-entity verwerkt.
Nadat de betreffende state
geheel doorlopen is, keert de VC-manager terug naar de waiting
state. In figuur 4.2.1 is de waiting state op grafische wijze
weergegeven.

'NAJT fOR EVENT

E\IENT

Figuur 4.2.1 Waiting state
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4.2.2

Idle State

In de idle state is geen vc aanwezig.
De VC-entity wacht totdat
er een event optreedt dat aanleiding is tot het opzetten van een
VC.
Zo'n event kan een VCM PDU request van de (bij de VC-entity
behorende)
EFTP-handler zTjn of een N CALL indication van het
netwerk (X.25).
De VC-entity wacht op een van de mogelijke events, die op
treden in de idle state
1. Van de EFTP-handler worden in
VCM-primitieven geaccepteerd

de

idle

state

de

kunnen
volgende

VCM PDU REQUEST
De EFTP-handler wilt een PDU naar de
remote TREN sturen.
Omdat er in de
idle state geen VC aanwezig is, moet de
VC-entity eerst een VC opzetten alvorens de PDU verstuurd
wordt.
Derhalve stuurt de VC-entity een N CALL request naar
het netwerk.
Bij deze primitieve wordt tevens de destination
reference (en eventueel de souree reference) gespecificeerd om
aan te geven om welke TC het gaat
(zie paragraaf 3.3.1).
Vervolgens zet de VC-entity een timer en gaat naar de conneet
state om op het antwoord van de remote VC-manager te wachten.
De timer,
die gezet wordt, genereert een timeout indien de
remote VC-manager binnen een bepaalde tijd niet van zich heeft
laten horen.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de idle state en resulteren in een illegal event.
De
VC-entity blijft dan in de idle state en wacht op het optreden
van het volgende event.

2. Van het netwerk worden in
NS-primitieven geaccepteerd

de

idle

state

de

volgende

N CALL INDICATION :
De remote VC-manager probeert een VC ter ondersteuning van een
TC op te zetten.
De primitieve bevat tevens een destination
(en eventueel een source) reference die de TC, waarvoor de VC
opgezet
moet
worden,
identificeert.
Indien
door de
reference(s) een geldige TC specificeren, kan het verzoek om
een VC op te zetten gehonoreerd worden.
De VC-entity stuurt
dan een N CALL response naar het netwerk en gaat vervolgens
naar de -data state.
Indien de aangeduide TC ongeldig is of
indien er niet genoeg resources zijn om een nieuwe VC op te
zetten, wordt het verzoek om een VC op te zetten, afgewezen.
De VC-entity stuurt dan een N CLEAR request naar het netwerk
en wacht vervolgens op de- N CLEAR confirmatien van het
netwerk.
Behalve een N CLEAR confirmatien kan de VC-entity
ook een N CLEAR indication van het netwerk ontvangen, hetgeen
volgens de-X.25-specificaties eveneens een bevestiging is op
de N CLEAR request.
Om de state-beschrijvingen niet nodeloos
ingewTkkeld te maken,
zal deze tweede mogelijkheid
als
antwoord op een N CLEAR request in het vervolg niet vermeld
worden. Aangezien de bevestiging van een N CLEAR request door
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X.25 locaal afgehandeld wordt, is de wachttijd die Qierbij
optreedt miniem. Na ontvangst van de N CLEAR confirmatien
blijft de VC-entity in de idle state wacnten op het volgende
event.
Andere NS-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de idle state en resulteren 1n een illegal event. De
VC-entity blijft dan in de idle state en wacht op het optreden
van het volgende event.
Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de idle
state.
In figuur 4.2.2 is in een state diagram op grafische
wijze de beschrijving van de idle state weergegeven.

N_CAU...JNO

Figuur 4.2.2 Idle state

4.2.3

Conneet State

In de conneet state wacht de VC-entity op het resultaat van de
poging om een VC met de remote VC-manager op te zetten. Bij het
opzetten van de VC is een timer gezet die afloopt op het moment
dat er binnen een bepaalde tijd geen respons ontvangen is.
Indien deze timer een timeout gegenereerd heeft, wordt de poging
om een VC op te zetten als mislukt beschouwd. In de conneet
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state
worden
geaccepteerd.

geen

VCM-primitieven

van

de

EFTP-handler

De VC-entity wacht op een van de mogelijke events, die op
treden in de conneet state :
1. Van het netwerk worden in
NS-primitieven geaccepteerd

de

conneet

state

kunnen

de· volgende

N CALL CONFIRMATION :
De remote VC-manager heeft het verzoek om een VC op te zetten
gehonoreerd.
De VC ter ondersteuning van de TC is nu
opgebouwd.
De VC-entity gaat dan naar de data state om de
PDU,
die de aanleiding was om een VC op te zetten (zie
paragraaf 4.2.2), over de VC te versturen.
N CALL INDICATION
De remote VC-manager wilt eveneens een VC opzetten,
wat
resulteert in een VC-collision
(zie paragraaf 3.3.2).
De
afspraak is dat de VC-manager met het hoogste DTE-adres de
hoogste prioriteit krijgt.
Indien de VC van de
remote
VC-manager de hoogste prioriteit krijgt, breekt de VC-entity
de eigen VC af door een N CLEAR request naar het netwerk te
sturen.
Nadat de VC-entity ae N CLEAR confirmatien van het
netwerk ontvangen heeft,
wordt de N CALL indication door de
VC entity op dezelfde manier afgehandeld als in de idle state.
Inaien de VC-entity de VC van de remote VC-entity accepteert,
stuurt de VC-entity een N CALL accepted naar het netwerk.
De
VC is dan opgebouwd en de-VC-entity gaat naar de data state om
de PDU, die de aanleiding was om een VC op te zetten
(zie
paragraaf
4.2.2),
over de VC te versturen.
Indien de
VC-entity de VC van de
remote entity weigert,
stuurt de
VC-entity een N CLEAR request naar het netwerk en wacht
vervolgens op deN CLEAR confirmatien van het netwerk.
Daarna
gaat de VC-entity naar de error state om de EFTP-handler te
vertellen dat er een fout opgetreden is bij het transport van
de PDU, die de aanleiding was tot het opzetten van een VC.
Indien de VC van de
remote entity de laagste prioriteit
krijgt,
wordt de N CALL indication beantwoord met een N CLEAR
request.
Nadat de N CLEAR confirmatien ontvangen is van het
netwerk,
blijft de- VC-entity in de conneet state wachten op
het volgende event (resultaat van het opzetten van een VC).
N CLEAR INDICATION
De poging om een VC met de remote VC-manager op te zetten is
mislukt.
De VC entity stuurt een N CLEAR confirmatien naar
het netwerk en gaat vervolgens naar ae error state om de
EFTP-handler ervan op de hoogte te brengen dat er een fout
opgetreden is bij het transport van de PDU, die de aanleiding
was tot het opzetten van een VC.
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Andere NS-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de conneet state en resulteren in een illegal event.
De
VC-entity breekt dan de VC af door een N CLEAR request naar
het
netwerk te sturen.
Nadat de VC-entity de N CLEAR
confirmatien van het netwerk ontvangen heeft,
gaat
de
VC-entity naar de error state om de EFTP-handler ervan op de
hoogte te brengen dat er een fout op de VC opgetreden-is.
3. TIMEOUT :
De remote VC-entity heeft niet op tijd een antwoord gegeven op
het verzoek om een VC op te zetten.
De VC-entity beschouwt de
poging dan als mislukt en stuurt derhalve een N CLEAR request
naar het netwerk om de VC af te breken.
Nadat-het netwerk de
N CLEAR request beantwoord heeft met een N CLEAR confirmation,
gaat de vc-entity naar de error state om de EFTP-handler op de
hoogte te brengen van het feit dat het transport van de PDU,
waarvoor de VC opgezet moest worden, mislukt is.
Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de
conneet state.
In figuur
4.2.3 is in een state diagram op
grafische wijze de beschrijving van de conneet state weergegeven.
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N_CALL_CONF

ILCU:AR...REQ

HANDLE
VC-COWSlON

N_Cl.E:AJLCONF

WAlT FOR EVENT

N_CLEAR_CONF, ICCLEAR..JND

ERROR STATE

Figuur 4.2.3 Conneet state

4.2.4

Data State

In de data state is de TC voorzien van een ondersteunende vc en
kan het transport van PDU's over de VC plaats vinden. Tevens
moet een VC-entity in de data state de VC afbreken indien de
EFTP-handler te kennen heeft gegeven dat het transport van SDU's
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over de TC (tijdelijk) beeindigd is en dat een ondersteunende VC
derhalve overbodig is.
Om dit te kunnen constateren kijkt de
VC-entity stiekem naar de PDU's die over de TC getransporteerd
worden
(zie
paragraaf 3.3.4).
Indien er door de
remote
EFTP-handler een DC of CLC verstuurd wordt, is het transport van
PDU's over de VC afgelopen en kan de VC afgebroken worden.
Indien de VC-entity een DC of CLC van de eigen EFTP-handler
verstuurd ziet worden, zal de VC-entity gaan wachten totdat de VC
door de
remote VC-manager na ontvangst van de DC of CLC
afgebroken wordt.
Er mogen dan geen PDU's meer verstuurd worden
totdat de remote VC-manager de vc afgebroken heeft.
De VC-entity wacht op een van de mogelijke events, die op
treden in de data state

1. Van de EFTP-handler worden in
VCM-primitieven geaccepteerd

de

data

state

de

kunnen
volgende

VCM PDU REQUEST
De EFTP-handler wilt een PDU naar de remote TREN sturen.
Deze
PDU wordt dan door de VC-entity via een N DATA request
doorgegeven naar het netwerk.
Indien het een- DC of CLC
betreft,
heeft de EFTP-handler aangegeven dat de VC ter
ondersteuning van de TC niet meer nodig is.
De VC-entity mag
dan geen PDU's meer versturen totdat de VC door de remote
VC-manager na ontvangst van de DC of CLC afgebroken is.
Derhalve gaat de VC-manager na het versturen van de DC of CLC
naar de clear state om in die state te wachten op de
beeindiging van de vc.
Hierbij wordt een timer gezet die een
timeout genereert indien de VC niet binnen een bepaalde tijd
door de remote VC-manager afgebroken is.
Bij elke andere PDU
dan een DC of CLC blijft de VC-entity in de data state en gaat
dan wachten op het volgende event.
Bij het versturen van PDU's over de VC moet de VC-entity erop
toezien dat het Q-bit in een reeks PDU's met M=l hetzelfde
blijft (zie paragraaf 3.3.3).
Is dit niet het geval,
dan
wordt de VC door de VC-entity zelf gereset door een N RESET
request naar het netwerk te sturen.
De VC-entity wacht aan op
de N RESET confirmatien van het netwerk en gaat vervolgens
naar oe error state om de EFTP-handler op de hoogte te brengen
van het feit dat er een fout opgetreden is en dat er PDU's
verloren gegaan kunnen zijn.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de data state en resulteren in een illegal event.
De
VC-entity blijft dan in de data state en wacht op het optreden
van het volgende event.
2. Van het netwerk worden in
NS-primitieven geaccepteerd :

de
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N DATA INDICATION :
De remote entity heeft een PDU over de VC verstuurd.
Deze PDU
wordt
door
de VC-entity uitgepakt en via een VCM PDU
indication doorgegeven naar de EFTP-handler.
Indien het een
DC of CLC betreft, is het SOU-verkeer over de TC beeindigd en
kan de VC ter ondersteuning van de TC afgebroken worden.
De
VC-entity stuurt dan een N CLEAR request naar het netwerk,
wacht op de N CLEAR confirmatien en keert vervolgens terug
naar de idle state.
Bij elke andere PDU dan een DC of CLC
blijft de VC-entity in de data state en gaat dan wachten op
het volgende event.
N RESET INDICATION :
Er is een fout op de VC opgetreden, waardoor er PDU's verloren
gegaan kunnen zijn.
De opgetreden fout is van dien aard dat
de VC wel operationeel gebleven is, zodat er na bevestiging
van de reset weer data over de VC verstuurd kan worden.
De
VC-entity stuurt een N RESET confirmatien naar het netwerk en
gaat vervolgens naar- de error state om de EFTP-handler te
informeren over de opgetreden fout.
N CLEAR INDICATION
Er is een fout op de VC opgetreden, waardoor er PDU's verloren
gegaan kunnen zijn.
De opgetreden fout is van dien aard dat
het netwerk de VC heeft moeten afbreken.
De VC moet dus eerst
opnieuw opgezet worden alvorens er weer data over de VC
verstuurd kan worden.
De VC-entity stuurt een
N CLEAR
confirmatien naar het netwerk en gaat vervolgens naar de-error
state om de EFTP-handler te informeren over de opgetreden
fout.
N CALL INDICATION :
Bij een juiste configuratie van de PCU's is elke TC uniek en
kan elke TC door hoogstens één VC ondersteund worden.
Omdat
in de data state de TC die door de betreffende VC-entity
ondersteund wordt reeds in gebruik is en reeds voorzien is van
een VC, kan het verzoek om een tweede VC ter ondersteuning van
dezelfde TC op te zetten, het gevolg zijn van een fout in de
configuratie van de PCU's.
Een andere mogelijkheid is de
aanwezigheid van kapers, die een poging doen om in te breken
op de PCU.
In beide gevallen kan het verzoek om een tweede VC
op te zetten natuurlijk niet gehonoreerd worden.
De VC-entity
breekt dan ook de tweede vc af door een N CLEAR request naar
het
netwerk
te
sturen.
Na ontvangst van de N CLEAR
confirmatien blijft de vc-entity in de data state wachten op
het volgende event.
Andere NS-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de data state en resulteren in een illegal event.
De
VC-entity breekt dan de VC af door een N CLEAR request naar
het
netwerk te sturen.
Nadat de VC-entity de N CLEAR
confirmatien van het netwerk ontvangen heeft,
gaat
de
vc-entity naar de error state om de EFTP-handler ervan op de
hoogte te brengen dat er een fout op de VC opgetreden is.
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Andere events dan bovengenoe~de ZlJn niet gedefinieerd in qe data
state.
In figuur 4.2.4 lS in een state diagram op grafische
wijze de beschrijving van de data state weergegeven.

WNT FOR EVENT

SET Tl~ER

VCI.IJ>DU.JND (DC),

N...DATA....REQ ( ••• )

VCUJ>DU.JNO (ClC)

N_ClEAR....REQ

N_CAI..L..JNO, ILLEGAL NS-PRI~fTlVE
VCMJ>DU.JND ( ••• )

N....RESET.JND

WNT FOR EVENT

Figuur 4.2.4 Data state
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4.2.5

Error state

In de error state is een fout op de VC opgetreden.
De
EFTP-handler wordt dan op de ho~~te gebracht van het feit dat er
PDU's verloren gegaan kunnen ZlJn.
De EFTP-handler zal dan
stappen kunnen ondernemen om deze PDU's te recoveren. Nadat de
EFTP-handler op de hoogte gebracht is van de opgetreden fout,
keert de VC-entity terug naar de idle state of de data state. De
VC-entity keert terug naar de idle state indien er geen VC ter
ondersteuning van de TC aanwezig is.
Is dit wel het geval, dan
gaat de VC-entity na afloop van de error state terug naar de data
state.
In de error state worden geen NS-primitieven van het
netwerk geaccepteerd.
De VC-entity stuurt een VCM ERROR indication naar de EFTP-handler
om aan te geven dat er een fout opgetreden is bij het transport
van PDU's over de VC en wacht vervolgens op een van de mogelijke
events, die op kunnen treden in de error state :
1. Van de EFTP-handler worden in
VCM-primitieven geaccepteerd

de

data

state

de

volgende

VCM PDU REQUEST
De EFTP-handler wilt een PDU naar de remote entity sturen.
Omdat de foutmelding van de VC-entity echter eerst door de
EFTP-handler bevestigd moet worden voordat er weer PDU's over
de TC verstuurd mogen worden, wordt deze pimitieve door de
VC-entity genegeerd. De VC-entity blijft dan in de error
state wachten op het volgende event.
VCM ERROR CONFIRMATION :
De EFTP-handler is ervan op de hoogte dat er een fout in het
transport van PDU's opgetreden is.
De error state is nu
voltooid en de vc-entity keert terug naar de idle state of de
data state.
Indien de VC nog operationeel is en dus niet
opnieuw opgezet hoeft te worden, keert de VC-entity terug naar
de data state.
Is dit niet het geval, dan gaat de VC-entity
terug naar de idle state.
Andere VCM-primitieven dan bovengenoemde zijn niet toegestaan
in de error state en resulteren in een illegal event. De
VC-entity blijft dan in de error state en wacht op het
optreden van het volgende event.
Andere events dan bovengenoemde zijn niet gedefinieerd in de
error state.
In figuur 4.2.5 is in een state diagram op
grafische wijze de beschrijving van de error state weergegeven.
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VCM....ERROR.JNO

Figuur 4.2.5 Error state

4.2.6

Clear State

In de clear state wacht de VC-entity totdat de VC door de remote
VC-manager na cnvangst van de verstuurde DC of CLC afgebroken
wordt.
In deze state kunnen geen PDU's door de VC-entity
verstuurd worden omdat deze verloren gaan indien de VC door de
remote VC-manager afgebroken wordt. Derhalve worden er in de
clear
state
geen
VCM-primitieven
van
de
EFTP-handler
geaccepteerd. In de clear state is een timer gezet die een
timeout afgeeft indien de VC niet binnen een bepaalde tijd
afgebroken is.
De VC-entity wacht op een van de mogelijke events, die op
treden in de clear state :
1. Van het netwerk worden in
NS-primitieven geaccepteerd :

de
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N DATA INDICATION :
De remote entity heeft een PDU over de VC verstuurd.
Deze PDU
wordt
door
de VC-entity uitgepakt en via een VCM PDU
indication doorgegeven naar de EFTP-handler.
Indien het een
oe of CLC betreft, is het sou-verkeer over de TC beeindigd en
kan de VC ter ondersteuning van de TC afgebroken worden.
De
VC-entity stuurt dan een N CLEAR request naar het netwerk,
wacht op de N CLEAR confirmatien en keert vervolgens terug
naar de idle state.
Bij elke andere PDU dan een DC of CLC
blijft de VC-entity in de clear state en gaat dan wachten op
het volgende event.
N RESET INDICATION :
Er is een fout op de VC opgetreden, waardoor er PDU's verloren
gegaan kunnen zijn.
De opgetreden fout is van dien aard dat
de VC wel operationeel gebleven is, zodat er na bevestiging
van de
reset weer data over de VC verstuurd kan worden.
De
VC-entity stuurt een N RESET confirmatien naar het netwerk en
gaat vervolgens naar- de error state om de EFTP-handler te
informeren over de opgetreden fout.
N CLEAR INDICATION
Na het sturen van een N CLEAR
De VC is nu afgebroken.
confirmatien naar het netwerk kan de VC-entity terugkeren naar
de idle state.
N CALL INDICATION
Bij een juiste configuratie van de PCU's is elke TC uniek en
kan elke TC door hoogstens één VC ondersteund worden.
Omdat
in de clear state de TC die door de betreffende VC-entity
ondersteund wordt reeds in gebruik is en reeds voorzien is van
een VC, kan het verzoek om een tweede VC ter ondersteuning van
dezelfde TC op te zetten, het gevolg zijn van een fout in de
configuratie van de PCU's.
Een andere mogelijkheid is de
aanwezigheid van kapers, die een poging doen om in te breken
op de PCU.
In beide gevallen kan het verzoek om een tweede VC
op te zetten natuurlijk niet gehonoreerd worden.
De VC-entity
breekt dan ook de tweede vc af door een N CLEAR request naar
het
netwerk
te
sturen.
Na ontvangst van de N CLEAR
confirmatien blijft de VC-entity in de clear state wachten op
het volgende event.
Andere NS-primitieven dan bovengenoemde ZlJn niet toegestaan
in de clear state en resulteren in een illegal event.
De
VC-entity breekt dan de vc af door een N CLEAR request naar
het
netwerk te
sturen.
Nadat de VC-entity de N CLEAR
confirmatien van het netwerk ontvangen heeft,
gaat
de
VC-entity naar de error state om de EFTP-handler ervan op de
hoogte te brengen dat er een fout op de VC opgetreden is.
3. TIMEOUT :

- 99 -

STATE BESCHRIJVINGEN
De VC is door de remote VC-manager niet op tijd afgebroken.
De VC-entity neemt dan het heft in eigen handen door zel·f een
N CLEAR request naar het netwerk te sturen en vervolgens te
gaan wachten op de N CLEAR confirmatien van het netwerk.
Daarna gaat de VC-entTty naar de error
state
om
de
EFTP-handler te vertellen dat er een fout op de vc opgetreden
is.
Andere events dan bovengenoemde ZlJn niet gedefinieerd in de
clear state.
In figuur 4.2.6 is in een state diagram op
grafische wijze de beschrijving van de clear state weergegeven.
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IDLE STATE

Wl>JT fOR EVt:NT

VCM...PDU.JND (DC),
VCM...POU.JND ( ••• )

VCI.I...PDU .JNO ( ClC)
N_cu:AR....REQ

WAl11NG STATE

111dEOUT, N_CAlLJND,
N_Cl.EAIUND

N....RESET.JND

N....RESET_CONF

WAlT FOR EVt:NT

IDLE STATE

N_CLEAR_CONF, N_CLEAR.JND

Figuur 4.2.6 Clear state

4.3

IMPLEMENTATIE VAN DE TRANSPORTLAAG

De in dit hoofdstuk behandelde

state-beschrijvingen
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uitgangspunt voor de implementatie van de complete transportlaag
in een hogere programmeertaal.
De implementatie kan gebeuren
door de ontwikkeling van software op een nieuw te ontwikkelen
stuk hardware of door uitbreiding/aanpassing de software op een
reeds bestaand stuk hardware.
Vanwege het kostenplaatje dat
gemoeid is met de ontwikkeling van een nieuw kastje
(hardware),
zal de voorkeur uitgaan naar een implementatie op een reeds
bestaand kastje, dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden
(1) zowel SDLC en QLLC (behorend tot de locale interface) als
X.25
(behorend tot de netwerk interface) moeten in hardware
of software of een combinatie daarvan geïnstalleerd kunnen
worden.
Tevens moet de hardware ondersteuning bieden voor de
implementatie van nieuwe software.
(2) Indien niet aanwezig moeten SDLC, QLLC en X.25 via bestaande
software-pakketten
geimplementeerd
kunnen worden op de
hardware van het kastje. Naast de ondersteuning van deze
bestaande
software-pakketten
moet
de hardware ook de
mogelijkheid bieden om nieuwe software te implementeren.
Het moge duidelijk ZlJn dat er met de intergratie van de
transportlaag
software
binnen reeds bestaande hardware en
software nog een hoop werk gemoeid is. Alvorens tijd,
geld en
moeite te besteden aan een concrete realisatie, is het de moeite
waard om een simulatie van de transportlaag te ontwerpen waarmee
de transportlaag op zijn deugdelijkheid getest kan worden. Op
basis van de resultaten die met deze simulatie verkregen worden,
kan dan een verantwoorde beslissing genomen worden over een
concrete implementatie van de transportlaag.
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SIMULATIE VAN DE TRANSPORTLAAG

Om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen inzake de
implementatie van de transportlaag op reeds bestaande hardware
enjof software, moet het ontwerp van de transportlaag eerst
grondig getest worden.
Het testen van het ontwerp kan gebeuren
door middel van een simulatie van de transportlaag op basis van
de state-beschrijvingen uit het vorige hoofdstuk.
Als gereedschap voor het ontwerpen van een simulatie staat een
interactief systeem ter beschikking op basis van een VAX 8530 (4
Mips, 32 Mbytes intern geheugen en 4 disks van elk 450 Mbytes)
met VMS als eperating systern.
Deze machine biedt een uitgebreid
assortiment van routines (systern services) waarmee de gebruiker
altijd
wel
in
staat
is
om
een
oplossing voor zijn
programmeer-probleem te vinden.
Tevens is de machine uitgerust
met een language sensitive editor
(LSE),
die een uitstekend
hulpmiddel is bij het programmeren in een hogere programmeertaal.
Voordat de eerste letter programrnacode ingetoetst kan worden, zal
er eerst nadere aandacht besteed moeten worden aan de structuur
van de simulatie.
Dit betreft voornamelijk de omzetting van de
beschreven
structuur
van
de
transportlaag
naar
een
prograrnrnastructuur, waarbinnen het mogelijk is om
aan
de
specificaties
van
de
transportlaag
te
voldoen.
Deze
programrnastructuur zal in de volgende paragrafen
uitvoerig
behandeld worden.

5.1

SIMULATIE-MODEL

Een aantal abstracte begrippen die bij de specificatie van de
transportlaag in de voorgaande hoodfstukken gebruikt zijn (bijv.
entity, SAP, events), kunnen niet zomaar ingepast worden in de
simulatie-programrnatuur van de transportlaag.
Er moeten nl.
eerst equivalenten voor deze begrippen gezocht worden, waarnee het
mogelijk
is om deze begrippen in software te
realiseren.
Derhalve moet een model opgesteld worden waarin elk van deze
abstracte
begrippen
vertegenwoordigd
wordt
door
een
software-equivalent
met
dezelfde
functionaliteit
als
de
betreffende abstractie.
De abstracte begrippen, waarvoor een
software-equivalent gezocht moet worden, zijn onder te verdelen
in een drietal categorien :

- 103 -

SIMULATIE VAN DE TRANSPORTLAAG
(1) Begrippen,
die een
bepaalde
OSI-laag
of
OSI-sublaag
voorstellen.
Deze
begrippen
(TS-user,
EFTP-handler,
VC-manager, netwerk (X.25)) hebben betrekking op de invulling
van
het
OSI-lagenmodel en specificeren een nauwkeurig
omschreven functionaliteit van een bepaalde laag.
(2) Begrippen, die betrekking hebben op de interactie tussen de
verschillende lagen.
Deze begrippen (service-primitieven,
SAP) specificeren de communicatie tussen aanliggende lagen.
(3) Begrippen, die betrekking hebben op gebeurtenissen (events)
die op kunnen treden binnen een bepaalde laag.
Deze events
zijn uitvoerig aan bod gekomen bij de state-beschrijvingen in
het vorige hoofdstuk.
De software-equivalenten van deze begrippen zullen in de volgende
paragrafen behandeld worden.
Uiteraard zullen deze equivalenten
geput worden uit het assortiment van routines, dat geboden wordt
door VAX/VMS.

5.1.1

Proces-definitie

Het is mogelijk op de VAX om een aantal processen tegelijkertijd
te draaien,
die elk in staat zijn om een stuk programma uit te
voeren.
De uitvoering van de diverse programma's zal nagenoeg
simultaan gebeuren,
mits de overhead voor een bepaald proces
beperkt.
Derhalve is een proces geschikt om als equivalent te
fungeren voor elk abstract begrip van de eerste categorie :
-

TS-user
EFTP-handler
VC-manager
Netwerk (X.25)

Deze begrippen vertegenwoordigen nl.
een bepaalde (sub)laag uit
het
OSI-model
en
ondersteunen
derhalve
een
bepaalde
functionaliteit.
Deze functionaliteit kan door een
proces
gerealiseerd worden door de uitvoering van een stuk software in
een hogere programmeertaal.
Net als een bepaalde
(sub)laag in
het OSI-model vormt een proces een afgebakend geheel met de
mogelijkheid om via een aantal systeem routines te communiceren
met andere processen.
Met behulp van een aantal simultane
processen is het dus mogelijk om de genoemde
(sub)lagen te
simuleren.
Figuur 5.1.1 geeft een illustratie van de diverse
processen waarmee de OSI-lagen gesimuleerd kunnen worden.
Om
verwarring te voorkomen hebben de processen dezelfde benaming als
de equivalente OSI-laag.
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Figuur 5.1.1 Proces-definitie van het OSI-lagenmodel
In figuur 5.1.1 valt op dat bij het equivalente proces voor de
netwerk laag tussen haakjes niet X.25, maar PSI aangegeven staat.
PSI (Packetnet system Interface) is het softwarepakket op de VAX,
dat de interfacing met packet switching networks (bij Alcatel is
dat het Nederlandse X.25-net DATANET-1) verzorgt.
In paragraaf
5.2.2 zal ingegaan worden op PSI en het gebruik ervan.

5.1.2

Proces-interactie

De interactie tussen aanliggende lagen in het OSI-model vindt
plaats
door middel van service primitieven.
Deze service
primitieven worden via een SAP tussen twee aanliggende lagen
uitgewisseld.
Aangezien de OSI-lagen gerealiseerd worden door
equivalente
processen
(figuur
5.1.1),
kan
zo'n
SAP
geidentificeerd worden met een communicatiemiddel tussen twee
processen. Een veelgebruikt communicatiemiddel tussen processen
op de VAX is een mailbox.
Een mailbox is een device dat de
eigenschappen bezit van een brievenbus (zoals de naam reeds deed
vermoeden) en dat gekarakteriseerd kan worden door de volgende
eigenschappen :
Een proces kan een bericht (message) in de mailbox plaatsen.
Indien de mailbox reeds vol is, wordt dit aan het btreffende
proces gemeld.
- Een proces kan een bericht (message) uit de mailbox halen.
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Indien de mailbox leeg is en er dus geen message uit de mailbox
gehaald kan worden, wordt dit aan het betreffende proces gemeld
indien dit proces een message uit de lege mailbox probeert te
halen.
- Indien proces A een message in de mailbox plaatst, kan proces B
hiervan op de hoogte gebracht worden. Uiteraard moeten beide
processen wel dezelfde mailbox gebruiken.
- Indien proces A een message uit de mailbox haalt, kan proces B
hiervan op de hoogte gebracht worden mits beide processen
gebruik maken van dezelfde mailbox.
De messages die een mailbox kan bevatten, kunnen elk datatype van
een hogere programmeertaal zijn.
Bij een mailbox kan een
bepaalde grootte gespecificeerd worden, waarmee het maximum
aantal messages dat een mailbox kan bevatten, begrensd wordt.
Een mailbox is een unidirectioneel device en kan alleen gebruikt
worden voor communicatie in één bepaalde richting. Indien twee
processen met elkaar communiceren, is de communicatie doorgaans
bidirectioneel van aard en zullen er derhalve twee mailboxen
gebruikt moeten worden voor de interactie tussen de processen.
De bidirectionele interactie wordt dan in feite opgesplitst in
twee unidirectionele interacties.
Door bovengenoemde eigenschappen is een mailbox zeer geschikt als
software-equivalent voor een SAP. Door middel van een mailbox
kunnen service primitieven van het ene proces naar het andere
proces (aanliggende OSI-lagen) doorgegeven worden. Deze service
primitieven worden doorgegeven door middel van IDU's (Interface
Data Units), waarbij de ICI (Interface Control Information}
specificeert om welke primitieve het gaat (zie paragraaf 3.1.3).
Omdat
er
de interactie tussen twee aanliggende OSI-lagen
bidirectioneel van aard is, zijn er twee mailboxen nodig om een
SAP in software te realiseren.
De interactie tussen twee
processen m.b.v mailboxen is weergegeven in figuur 5.1.2.

IAAlLBOX A

SAP

IAAlLBOX B

L.-·-·-·

Figuur 5.1.2 Proces-interactie in het OSI-lagenmodel
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5.1.3

Eventflags

In hoofdstuk 4 zijn uitvoerig alle gebeurtenissen (events)
beschreven, die op kunnen treden in een bepaalde state van de
EFTP-handler of de vc-manager.
Deze events kunnen ondergebracht
worden in twee aparte categorien :

( 1 ) Events, die betrekking hebben op het arriveren van een
service
primitieve
in een SAP (mailbox).
De service
primitieve bepaalt dan welke om welke service het gaat.
{ 2 ) Events, die betrekking hebben op het aflopen van een timer
timeout.
Deze twee categorien dienen nog aangevuld te worden met een derde
categorie van events, die in hoofdstuk 4 niet ter sprake gekomen
zijn omdat ze niet van belang waren bij de formele beschrijving
van de transportlaag.
Deze derde categorie heeft betrekking op
events, waarmee de flow control binnen een laag
(proces)
gemanipuleerd
kan worden.
Deze flow control
reguleert de
datastromen in een bepaalde laag en mag niet verward worden met
de
flow
control,
die
door
EFTP
tussen peer entities
gespecificeerd wordt.
In de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 zal een
specificatie van deze laatste categorie events gegeven worden.
Deze events vinden in de zogenaamde "eventflags" een volwaardige
equivalent in software.
Een eventflag is een flag die op basis
van interrupt gezet wordt indien een gebeurtenis, die gekoppeld
is aan de desbetreffende eventflag, opgetreden is. Onder VAX/VMS
heeft de gebruiker (default) de beschikking over 128 eventflags,
die verdeeld zijn over 4 clusters van elk 32 eventflags.
Twee
van deze clusters bevatten alleen locale eventflags, d.w.z.
eventflags die slechts door één proces gebruikt kunnen worden.
De andere twee clusters bevatten globale eventflags, die ook voor
andere processen toegankelijk zijn.
De eventflags, waar een proces gebruik van maakt, zijn net als de
events van de transportlaag onder te verdelen in een drietal
groepen :
(1) Get idu from_sap

(2) Put_idu_into_sap

(3) Timeout

Indien deze eventflag gezet is, is er een
IDU in het SAP (mailbox) geplaatst.
De
ICI
specificeert
om
welke
service
primitieve
het
gaat.
Indien
deze
eventflag niet gezet is,
is de mailbox
leeg.
Indien deze eventflag gezet is, kan er een
IDU in het SAP (mailbox) geplaatst worden.
De ICI specificeert om welke
service
primitieve
het
gaat.
Indien
deze
eventflag niet gezet is, is de mailbox vol
en kan er geen IDU meer in het SAP
geplaatst worden totdat de mailbox door
een andere proces geleegd wordt.
Indien deze eventflag gezet is, is er een
timeout opgetreden van een bepaalde timer.

De bovengenoemde eventflags zijn allen
heeft het voordeel dat het aantal
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begrensd wordt door het aantal eventflags, omdat elk proGes de
beschikking heeft over 64 locale eventflags. In het geval van
globale eventflags zou het aantal processen beperkt kunnen worden
doordat alle processen samen de beschikking hebben over (slechts)
64 globale eventflags. In figuur 5.1.3 zijn de bovengenoemde
eventflags geillustreerd.
PUT_lOU_lNTO_SAP

r·-·-·-·-·-,
lolAlLBOX A

SAP

IIAJL.BOX B

L·-·-·-·-·...J

Figuur 5.1.3 Eventflags

5.2

PASCAL SIMULATIE

Met de beschreven software-equivalenten kan een model van de
transportlaag opgesteld worden, waarmee het mogelijk is om de
transportlaag in een hogere programmeertaal op de VAX
te
simuleren.
Dit model is weergegeven in figuur 5.2 en is een
directe vertaling van figuur 3.1.2.2 naar software.
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T-l.IAJLBOX IA

r·-·

I

T-I.!AJLBOX 18

T-l.IAJLBOX NA

·-·~

VCM-t.IAJLMOX IA

VCM-t.IAJLBOX 1B

I
I

PSI-f,jAJLBOX A

L·-·-·-·

T-l.IAJLBOX NB

r·-

!

·-·~

VCM-MAJLBOX NA

VCM-IJAJLBOX NB

I

PSI-UAILBOX B

·-·-·-·...l

Figuur 5.2 Software-model van de transportlaag
Als hogere programmeertaal voor de simulatie heb
ik VAX-PASCAL
gekozen omdat ik met PASCAL het meest vertrouwd was.
Voordat er
echter een begin gemaakt kan worden met het schrijven van de
PASCAL programmatuur,
zijn er bij zowel de EFTP-handler als bij
de VC-manager nog een aantal losse eindjes aan elkaar te knopen.
Dit knoopwerk
zal
in de volgende twee paragrafen aan de orde
komen.

5.2.1

EFTP-handler

EFTP-handler bestaan uit een tweetal
De losse eindjes bij de
aspecten,
die wel even vluchtig aangestipt zijn, maar waarop
nooit dieper ingegaan is :

-
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- Buffer management
- Flow control
De EFTP-handler moet de beschikking hebben over een bepaalde
buffercapaciteit om de SDU's die wel verzonden, maar nog niet
geacknowledged zijn, op te slaan.
In dit buffer moet tevens het
bij een SDU behorende Q-bit en M-bit opgeslagen worden.
De
minimale grootte van dit buffer wordt bepaald door de grootte van
het window dat een EFTP-handler gebruikt (maximaal 255).
Door de
buffercapaciteit groter te kiezen dan de minimaal benodigde
capaciteit,
kunnen data-bursts van de TS-user die niet ineens
over de TC verstuurd kunnen worden, door dit buffer opgevangen
worden.
Door nu de SDU's die van de remote entity ontvangen
worden eveneens in een buffer op te slaan,
kan het totale
buffervermogen van de transportlaag geplaats worden binnen de
EFTP-handler.
Dit heeft als voordeel dat de grootte van alle
mailboxen in de transportlaag tot een minimum (één IDU) kan
worden beperkt en dat er bij de implementatie van de VC-manager
geen rekening gehouden hoeft te worden met een buffering van
data.
Het tweede aspect, de flow control,
heeft betrekking op het
reguleren van de datastromen binnen de EFTP-handler.
Binnen de
EFTP-handler zijn, evenals bij de VC-manager, twee datastromen te
onderscheiden (figuur 5.2.1) :
Datastroom S : De data,
die van de TS-user ontvangen wordt,
vervolgens door de EFTP-handler 1n een buffer
gezet wordt, en daarna door de EFTP-handler naar
de vc-manager gestuurd wordt.
Datastroom R
De data, die van de VC-manager ontvangen wordt,
vervolgens door de EFTP-handler in een buffer
gezet wordt, en daarna door de EFTP-handler naar
de TS-user gestuurd wordt.
I

I

T-SAP

I

I

I

T-SAP
A

I

V

EFTP-HANDLER
A

I

V

VCM-SAP

I

I

I VCM-SAP I
I
I

Figuur 5.2.1 Dataflow binnen de EFTP-handler
Indien een van beide datastromen geblokkeerd wordt doordat
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het buffer als het SAP dat de data van het buffer ontvangt, vol
geraakt is, mag er geen data (IDU's) meer ontvangen worden van
het andere SAP omdat er geen plaats meer is om deze data op te
slaan.
Pas wanneer het eerstgenoemde SAP geleegd wordt kan er
weer data vanuit het buffer naar dat SAP gestuurd worden,
waardoor het buffer weer in staat is om data van het andere SAP
te accepteren.
De eventflag put idu into sap speelt bij dit
mechanisme een belangrijke rol
-door deze eventflag wordt
gesignaleerd dat er weer data naar het desbetreffende SAP
gestuurd kan worden, waardoor de datastroom weer op gang kan
komen.
De simulatie van de EFTP-handler is tot stand gekomen via een
rechtstreekse vertaling van de state-beschrijvingen uit paragraaf
4.1 naar PASCAL,
waarbij
het
in
figuur
5.2
getekende
software-model van de transportlaag gefungeert heeft als kader.
De programmatuur is uitgebreid (in het Engels)
becommentarieerd,
waarbij
het de lezer op zal vallen dat het commentaar bij de
afhandeling van de
diverse
states
meestal
een
Engelse
interpretatie is van de state-beschrijvingen uit paragraaf 4.1.
Deze PASCAL-simulatie van de EFTP-handler is opgenomen in bijlage
2.

5.2.2

VC-manager

Net als bij de EFTP-handler ZlJn er bij de
aspecten, die enige toelichting vragen

VC-manager

nog

twee

- Flow control
- PSI (Packetnet System Interface)
Alle beschouwingen die van toepasssing ZlJn op de flow control
binnen de EFTP-handler zijn ook van toepassing op de flow control
binnen de VC-manager.
Weliswaar bezit de VC-manager
geen
buffercapaciteit en zal de data rechtstreeks van het ene sap naar
het andere doorgegeven moeten worden
(figuur 5.2.2),
maar het
mechanisme van de flow control blijft hetzelfde.
_I

I

VCM~SAP

I

I

I

VCM-SAP

I

PS I-SAP

A

I

VC-MANAGER

V

I

PS I-SAP

I

I

I
I

I

Figuur 5.2.2 Dataflow binnen de VC-manager
Indien een van beide datastromen stagneert doordat
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is, mogen er geen IDU's meer van het andere SAP
omdat deze niet doorgestuurd kunnen worden naar
Pas als dat SAP geleegd wordt (de eventflag
wordt dan gezet) mag er weer data van het andere
worden.

ontvangen worden
het volle · SAP.
put idu into sap
SAP-geaccepteerd

Een andere aspect dat de aandacht verdient is PSI.
Dit
software-pakket stelt een gebruiker in staat om op een relatief
eenvoudige
manier
X.25-programmatuur
te
schrijven.
De
programmeur kan gebruik maken van een aantal functies waarmee het
mogelijk is om een VC op te zetten, data over een VC te
transporteren, en de VC af te breken :
$QIO
$QIO
$QIO
$QIO
$QIO
$QIO
$QIO

(IO$ ACCESS)
(IO$-ACCEPT)
(IO$-ACCEPT+IO$M ABORT)
(IO$-WRITEVBLK) (IO$-READVBLK)
(IO$-NETCONTROL)
(IO$-DEACCESS)

Opzetten van een VC.
Accepteren van een VC.
Weigeren van een VC.
Datatransport over een VC.
Datatransport over een VC.
Resetten van een VC.
Afbreken van een VC.

Deze set van functies is niet volledig, maar geeft een globaal
beeld van de mogelijkheden die PSI biedt. Voor een volledige
beschrijving van de functieset van PSI wordt verwezen naar de
PSI-manual.
De simulatie van de VC-manager in PASCAL is
evenals
de
EFTP-handler gerealiseerd aan de hand van de state-beschrijvingen
uit paragraaf 4.2 naar PASCAL, waarbij het in figuur 5.2
getekende software-model van de transportlaag gefungeert heeft
als kader. Om de programmatuur zo goed mogelijk aan te laten
sluiten op de state-beschrijvingen, wordt er niet rechtstreeks
gebruik gemaakt van de PSI-functies, maar is in twee aparte
procedures een omzetting van de NS-primitieven uit paragraaf 4.2
naar de overeenkomstige PSI-functies gerealiseerd. Hierdoor kan
het hoodfprogramma van de VC-manager gebruik maken van de
NS-primitieven, zoals deze ook gebruikt zijn bij de formele
beschrijving van de VC-manager. Uiteraard is de programmatuur
voorzien
van
uitgebreid
(Engels)
commentaar.
Deze
PASCAL-simulatie van de VC-manager is opgenomen in bijlage 3.

5.2.3

Configuratie Van De Transportlaag

Binnen de transportlaag zijn een aantal parameters gedefinieerd,
die
tesamen de configuratie van de transportlaag bepalen.
Aangezien de simulatie tot doel heeft om de transportlaag zo
volledig mogelijk
(bij verschillende parameter-waarden) op zijn
functionaliteit te testen,
is het niet verstandig om deze
parameters als constanten in de programmatuur op te nemen. Om de
configuratie van de transportlaag snel toegankelijk te maken voor
de
gebruiker,
zijn
deze
parameters
opgenomen
in
een
configuratie-file, die door elk proces binnen de transportlaag
gebruikt kan worden.
De volgende parameters zijn opgenomen in
deze configuratie-file
1.

Max entity

specificeert

het
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2•

3.

4.

5.

6•

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

transportlaag.
Max entities is derhalve tevens het maximale
aantal TC's dat door-de transportlaag ondersteund kan worden.
Retry maxcount specificeert het maximum aantal keren dat een
EFTP-handler probeert om een bepaalde PDU naar de remote TREN
te sturen. Nadat dit aantal overschreden is, wordt de TC
door de EFTP-handler afgebroken. Deze parameter wordt alleen
door de EFTP-handler gebruikt.
PDU time out specificeert de maximum responstijd van een
verstuurde PDU. Indien er binnen deze tijd geen antwoord van
de remote TREN ontvangen is, wordt de verstuurde PDU als
verloren beschouwd.
Deze parameter wordt alleen door de
EFTP-handler gebruikt.
Idle time out specificeert de maximum tijd
waarin
het
sou-verkeer over de TC stil kan liggen terwijl er een
ondersteunende VC aanwezig is. Indien deze tijd verstreken
is zal het DVCM pogingen gaan ondernemen om de VC af te
breken. Deze parameter wordt alleen door de EFTP-handler
gebruikt.
Send buffer maxsize bepaalt de maximum grootte van
het
send buffer van de EFTP-handler. Dit buffer wordt gebruikt
voor-de buffering van SDU's, die door de TS-user aan de
transportlaag ter verzending aangeboden zijn. Deze parameter
wordt alleen door de EFTP-handler gebruikt.
Send window maxsize bepaalt de maximum grootte van het window
van de EFTP-handler.
Deze parameter wordt alleen door de
EFTP-handler gebruikt.
Receive buffer maxsize bepaalt de maximum grootte van het
receive buffer
van
de EFTP-handler.
Dit buffer wordt
gebruikt voor de buffering van
SDU's,
die
door
de
transportlaag
aan
de TS-user aangeboden worden.
Deze
parameter wordt alleen door de EFTP-handler gebruikt.
Receive window maxsize bepaalt de maximum grootte van het
window van de remote TREN.
Deze parameter moet ten alle
tijde gelijk zijn aan de parameter send window maxsize van de
remote
TREN
1
Deze parameter wordt aileen door de
EFTP-handler gebruikt.
Local address bevat het DTE-adres van de transportlaag. Deze
parameter wordt alleen door de VC-manager gebruikt.
Remote address bevat het DTE-adres van de remote TREN.
Deze
parameter moet ten alle tijde gelijk zijn aan de parameter
local address van de remote TREN !
Deze parameter wordt
alleen door de vc-manager gebruikt.
souree ref bevat de souree reference die bij de betreffende
TC behoort.
Deze parameter wordt alleen door de VC-manager
gebruikt.
Destination ref bevat de destination reference, die bij de
betreffende TC behoort. Deze parameter moet ten alle tijde
gelijk zijn aan de parameter souree ref van de remote TREN.
Deze parameter wordt alleen door de-VC-manager gebruikt.
VCM time out specificeert de maximum tijd die een VC-entity
wacht alvorens de VC op eigen houtje af te breken. Deze
parameter wordt alleen door de VC-manager gebruikt.
TREN sar narnes specificeren de logische namen van de beide
SAP'smailboxen) die gebruikt worden voor de communicatie
tussen de EFTP-handler en de TS-user. Deze parameters worden
alleen door de EFTP-handler gebruikt.
VCM sap narnes specificeren de logische namen van de beide
SAP's (mailboxen) die gebruikt worden voor de communicatie
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tussen de EFTP-handler en de VC-manager.
Deze parameters
worden door zowel de EFTP-handler als de VC-manager gebruikt.
Met behulp van een editor kunnen de parameter-waarden in de
configuratie-file
gemakkelijk
veranderd worden, zonder dat
daarvoor de programmatuur van de EFTP-handler of de VC-manager
opnieuw gecompileerd en gelinked hoeft te worden.

5.3

TESTEN VAN DE SIMULATIE

Met behulp van de beschreven simulatie kan de transportlaag nu op
zijn functionaliteit getest worden. Het verdient de voorkeur om
eerst de twee sublagen (EFTP-handler en VC-manager) afzonderlijk
te testen en vervolgens pas de complete transportlaag. Bij deze
methode kunnen de fouten in het ontwerp makkelijker gedetecteerd
en gelocaliseerd worden dan wanneer de transportlaag in zijn
geheel getest wordt. Nadat de EFTP-handler en de VC-manager
afzonderlijk getest zijn en het ontwerp van beide sublagen aan de
specifatie blijkt te voldoen, kunnen de EFTP-handler en de
VC-manager aan elkaar gekoppeld worden en kan de transportlaag in
zijn geheel getest worden.
Om de transportlaag op zijn functionaliteit te testen is een
testprogramma
in
PASCAL (zie bijlage 4) geschreven.
Dit
testprogramma maakt evenals de EFTP-handler en de VC-manager
gebruik van de configuratie-file met betrekking tot de logische
namen van de mailboxen (SAP), die door het testprogramma gebruik
worden.
Met
dit
testprogramma kunnen de volgende tests
uitgevoerd worden :
1. Testen van de EFTP-handler.
Bij
deze
test
kan
de
functionaliteit van de EFTP-handler apart (stand-alone) getest
worden.
2. Testen van de vc-manager. Met deze test is het mogelijk om
zowel een VC-manager apart (stand-alone) te testen als twee
peer vc-managers, die via een X.25 vc met elkaar verbonden
zijn.
3. Testen van de complete transportlaag. Met deze test is het
mogelijk
om
zowel een complete transport entity apart
(stand-alone) te testen als twee peer transport entities, die
via een TC met elkaar kunnen communiceren.
Alle bovengenoemde testen moeten met de hand uitgevoerd worden.
In de volgende paragrafen zullen deze testen uitgebreid aan bod
komen. Tevens zal er enige aandacht besteed worden aan de
resultaten van de uitgevoerde tests. Deze resultaten zijn tot
stand gekomen door middel van de volgende testprocedure uit te
voeren voor elke mogelijke state van de EFTP-handler, resp.
vc-manager :
(1) Elk event dat door de state-beschrijvingen gespecificeerd
wordt in de betreffende state, wordt door het testprogramma
gesimuleerd.
(2) De actie die na het optreden van het event ondernomen wordt,
wordt vergeleken met de actie die in de state-beschrijvingen
gespecificeerd wordt.
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(1) Indien beide acties overeenstemmen kan het volgende event uit
de
stata-beschrijvingen
gesimuleerd
worden.
Zijn er
verschillen opgetreden, dan moet de programmatuur van de te
testen sublaag aangepast worden.

5.3.1

EFTP-handler

Met behulp van het geschreven testprogramma kan de EFTP-handler
stand-alone getest worden op zijn functionaliteit. Bij deze test
fungeert het testprogramma enerzijds als TS-user en anderzijds
als VC-manager.
In de functie van TS-user kunnen er IDU's
(TS-primitieven) door de TS-user (testprogramma) via een SAP
(mailbox)
naar de EFTP-handler gestuurd worden of van de
EFTP-handler ontvangen worden.
In de functie van VC-manager
kunnen
er
IDU's
(VCM-primitieven}
door
de
VC-manager
(testprogramma) via een SAP (mailbox) naar de EFTP-handler
gestuurd worden of van de EFTP-handler ontvangen worden. In
figuur 5.3.1 is deze testconfiguratie weergegeven.

Figuur 5.3.1 Testen van een EFTP-handler (stand-alone)
Bij het testen van de EFTP-handler blijkt het gedrag van de
EFTP-handler te voldoen aan de specificaties van hoofdstuk 4.
Over de functionaliteit van de EFTP-handler kan op dit moment nog
geen uitspraak gedaan worden omdat er nog geen test uitgevoerd is
tussen twee peer EFTP-handlers, waarbij een TC getest kan worden
op de service die geboden wordt. Wel kan uit de testresultaten
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de conclusie getrokken worden dat
de
simulatie
EFTP-handler voldoet aan de gestelde specificaties.

5.3.2

van

de

vc-manager

Door middel van het testprogramma kan de vc-manager zowel
stand-alene als peer-to-peer getest worden. Indien de vc-manager
stand-alene getest wordt, fungeert het testprogramma enerzijds
als
EFTP-handler en anderzijds als X.25-interface.
In de
hoedanigheid van EFTP-handler kunnen er IDU's (VCM-primitieven)
door de EFTP-handler (testprogramma) via een SAP (mailbox) naar
de VC-manager gestuurd worden of van de VC-manager ontvangen
worden.
In de rol van X.25-interface is het testprogramma in
staat om via een X.25 VC IDU's (NB-primitieven) naar
de
VC-manager te sturen of van de VC-manager te ontvangen. In
figuur 5.3.2.1 is deze stand-alene testconfiguratie weergegeven.

X.2S

Figuur 5.3.2.1 Testen van een VC-manager (stand alone)

Bij de stand-alene test blijkt de simulatie van de VC-manager te
voldoen aan de gestelde specificaties van hoofdstuk 4. Om na te
gaan of de VC-manager inderdaad in staat is om een virtuele
permanente verbinding kan aanbieden aan de EFTP-handler, is het
noodzakelijk om een peer-to-peer test uit te voeren tussen twee
VC-managers.
Bij
deze
test
worden twee testprogramma's
opgestart, waarbij elk van beide testprogramma's dienst doet als
een EFTP-handler. Figuur 5.3.2.2 geeft een illustratie van deze
testconfiguratie.
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Figuur 5.3.2.2 Testen van peer VC-managers

Bij deze manier van testen is het i.t.t. de stand-alonetest van
de VC-manager niet mogelijk om fouten op de VC te simuleren.
Aangezien bij de stand-alone test de reactie van de VC-manager op
fouten op de VC voldeed aan de specificaties, mag worden
aangenomen dat er bij de peer-to-peer test geen afwijkend gedrag
ten opzichte van fouten optreedt. Deze hypothese kan getoetst
worden aan de praktijk door middel van een peer-to-peer test
waarbij fouten op de VC geintroduceerd kunnen worden. Om dit te
realiseren bleek de tijd echter te krap, met als gevolg dat er
voorlopig genoegen genomen zal moeten worden met de vermelde
hypothese.
De resultaten van de peer-to-peer test ZlJn bemoedigend (geen
afwijking
van
de
specificaties)
en
lijken
de beoogde
functionaliteit van de VC-manager te ondersteunen. Om echter een
volledig gefundeerd oordeel over de VC-manager te kunnen vellen
is het noodzakelijk om uitgebreidere test-methodes te gebruiken.
Wel kan uit de stand-alone test in combinatie met de peer-to-peer
test geconcludeerd worden dat de simulatie van de VC-manager
beantwoordt aan de gestelde specificaties.

5.3.3

Transportlaag

Na het testen van de EFTP-handler en de VC-manager kan de
transportlaag in ZlJn geheel getest worden. Een TREN kan door
het testprogramma zowel stand-alone als peer-to-peer getest
worden.
Bij beide testconfiguraties zijn de EFTP-handler en de
VC-manager aan elkaar gekoppeld via een SAP {mailbox) waarover
het transport van VCM-primitieven tussen de beide processen
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plaats vindt.
Bij
het stand-alene testen
van
een
TREN
fungeert
het
testprogramma
enerzijds
als
TS-user
en
anderzijds
als
X.25-interface.
In de functie van EFTP-handler kunnen er IDU's
(TS-primitieven) door de TS-user
(testprogramma) via een SAP
(mailbox)
naar de EFTP-handler gestuurd worden of van
de
EFTP-handler ontvangen worden.
In de rol van X.25-interface is
het testprogramma in staat om
via
een
X.25
VC
IDU's
(NS-primitieven)
naar
de vc-manager te sturen of van de
VC-manager te ontvangen.
In figuur 5.3.3.1 is deze stand-alene
testconfiguratie weergegeven.

~25

Figuur 5.3.3.1 Testen van een TREN (stand-alone)

Uit de stand-alone test blijkt dat de functionaliteit van de TREN
beantwoordt aan de gestelde eisen in hoofdstuk 3 (zie blz.
27).
Om te beoordelen of de door de TREN ondersteunde te voldoet aan
de gestelde eis, nl.
een foutvrije end-to-end verbinding tussen
twee
TS-users
met
een
efficient
gebruik
van
de
communicatiemiddelen, moet er een peer-to-peer test uitgevoerd
worden tussen tee TREN's.
Evenals bij de peer-to-peer test van
de
VC-manager
worden
bij deze test twee testprogramma's
opgestart, waarbij elk van beide testprogramma's de
rol van
TS-user speelt.
In figuur 5.3.3.2 is een beeld gegeven van deze
testconfiguratie.
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Figuur 5.3.3.2 Testen van peer TREN's

Deze test heeft dezelfde beperking als de peer-to-peer test van
de VC-manager. Uit de testresultaten blijkt dat de te tussen de
beide TREN's aan de verwachtingen voldoet. Hierbij moet dan wel
de kanttekening gemaakt worden dat de test niet volledig is omdat
er in deze configuratie geen fouten op de TC en VC geintroduceerd
kunnen worden. 9e reactie van een TREN op fouten op de te of VC
is echter wel in de stand-alone configuratie getest met een
positief resultaat, zodat ook nu volstaan moet worden met de
hypothese dat in een peer-to-peer configuratie het gedrag van een
TREN t.a.v.
fouten op de te of VC onveranderd blijft.
Op basis van de beschreven testen kunnen t.a.v.
een aantal conclusies getrokken worden :

de transportlaag

- De simulatie van zowel de EFTP-handler als de VC-manager
voldoet aan de specificaties, zoals deze beschreven zijn in
hoofdstuk 4.
- De interactie tussen de EFTP-handler en de VC-manager door
middel van de VCM-primitieven uit paragraaf 3.1.6 verloopt
foutloos.
- De simulatie van de complete transportlaag beantwoordt aan de
gestelde eisen in hoodfstuk 3. De transportlaag is in staat om
een foutvrije verbinding tussen twee TS-users te realiseren
waarbij op een efficiente manier gebruik gemaakt wordt van de
beschikbare communicatie-middelen.
Laatstgenoemde conclusie is niet helemaal
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de
testmethode om de
functionaliteit van de transportlaag te
testen zijn beperkingen kent.
Om deze laatste gaatjes in de
conclusie
te
dichten zal er een peer-to-peer testmethode
uitgevoerd moeten worden, waarmee elke mogelijke
(fout)situatie
op de TC gesimuleerd kan worden.
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HOOFDSTUK 6
CONCLUSIES

Het ontwerp van de PCU is op een aantal facetten na voltooid.
Deze facetten zijn echter afhankelijk van de manier waarop de PCU
geimplementeerd wordt en kunnen derhalve op dit moment nog niet
gespecificeerd worden.
Een voorbeeld hiervan is de specificatie
van de conversie van SDLC-frames naar SDU's,
hetgeen immers
afhankelijk
is
van
de WlJZe waarop SDLC binnen de PCU
geimplementeerd wordt.
Het ontwerp van de PCU specificeert een
interface waarmee twee SNA-nodes in staat gesteld worden om via
een X.25-verbinding (VC) over een virtuele SDLC-link met elkaar
te communiceren.
Het datatransport over deze SDLC-link is
gegarandeerd foutvrij tenzij er problemen van permanente aard
optreden.
Tevens wordt bij dit datatransport op een efficiente
manier gebruik gemaakt van de VC,
hetgeen een aanzienlijke
kostenbesparing op kan leveren.
Om een dergelijke verbinding tussen twee SNA-nodes te kunnen
realiseren is de PCU voorzien van een transportlaag, die gebruik
maakt van X.25 als onderliggende netwerklaag.
Deze transportlaag
is ontworpen op basis van het OSI-model en maakt gebruik van het
transportprotocol EFTP.
Deze transportlaag is opgedeeld in twee
sublagen, die eveneens geschoeid zijn op OSI-concepten.
Deze
twee sublagen (EFTP-handler en VC-manager) zorgen er samen voor
dat de transportlaag in staat is om de fouten, die optreden op
een vc, te herstellen.
Tevens wordt de transportlaag in staat
gesteld
om
zelfstandig een vc af te breken wanneer het
datatransport over de vc stil ligt, en een vc op te bouwen op het
moment dat er weer data over de VC verstuurd moet worden.
Om
deze transportlaag op zijn functionaliteit te kunnen testen,
is
er
voor
zowel
de
EFTP-handler
als
de VC-manager een
PASCAL-simulatie onder VAX/VMS geschreven.
Behalve een simulatie van de EFTP-handler en de VC-manager is er
ook een testprogramma in PASCAL geschreven, waarmee het mogelijk
is om de beide simulaties op hun werking te testen.
Met dit
testprogramma kan tevens de complete transportlaag op zijn
functionaliteit getest worden.
Uit de testresultaten die met
behulp van dit testprogramma verkregen ZlJn blijkt dat het
ontwerp van de transportlaag voldoet aan de gestelde functionele
eisen.
Hierbij moet echter wel vermeld worden dat deze conclusie
gebaseerd is op de resultaten van een testprogramma, dat niet in
staat is om een waterdichte test uit te voeren.
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Omdat het huidige testprogramma niet in staat is om een sluitend
bewijs te leveren dat het ontwerp van de transportlaag volledig
beantwoordt aan de gestelde functionaliteit, is het noodzakelijk
om een testmethode te gebruiken waarmee dit bewijs geleverd kan
worden.
Deze testmethode zal dan in staat moeten zijn om elke
mogelijke situatie op een TC tussen twee TREN's te simuleren.
Ondanks het feit dat het ontwerp van de PCU nagenoeg rond is,
is
er met de
realisatie van de PCU nog een hoop werk gemoeid.
Alvorens het eerste werkende prototype verwezenlijkt is,
zal de
complete transportlaag,
ondersteund door X.25 geïmplementeerd
moeten worden op een wellicht reeds bestaand kastje,
waarvan de
hardware de implementatie van nieuwe software kan ondersteunen.
Daarnaast zal zowel SDLC als QLLC (indien nog niet aanwezig)
op
dit
kastje
geimplementeerd
moeten
worden.
Wanneer
de
ontwikkeling van de PCU dit stadium bereikt heeft,
kunnen er
concrete
specificaties
opgesteld
worden
voor bijv.
het
management van de PCU (PCU-manager) en de conversie van SDLC-data
naar SDU's.
Voordat echter de implementatie van de PCU van start
kan gaan, zal er eerst van de marketing afdeling het teken
gegeven
moeten
worden
dat
de
PCU op commercieel vlak
levensvatbaarheid bezit.
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