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Oit rapport is het eindverslag over een afstudeerprojekt met als onderwerp
het beheer van de Synchronous Oigital Hierarchy (SOH). Oe opdracht was
een ontwerp te maken voor een SOH-beheersysteem en daarbij te
rapporteren over de struktuur en werking van SOH, een funktionele
beschrijving te maken van het beheersysteem en de relatie met al bestaande
beheersystemen te leggen.

Voorafgaande aan dit rapport is een 'tussenrapportage' verschenen, waarin
o.a. een overzicht wordt gegeven van de internationale standaardisatie
m.b.t. SOH en netbeheer. Oe tussenrapportage is een verslag van de eerste
vier maanden van dit afstudeerprojekt. Uitgaande van het tussenrapport is
vervolgens een ontwerp gemaakt voor een SOH-Management Network
(SMN) en is het ontwerp ingepast in reeds bestaande strukturen.

Het projekt heeft geresulteerd in het reeds genoemde overzicht, een
funktionele beschrijving van het SMN tot op Network Management nivo en
een architektuur voor het SMN, ingepast in het huidige beheernet.
Tevens is er een beschrijving gemaakt van het raakvlak van het SMN c.q.
netbeheer met andere bedrijfsprocessen en met de organisatiestruktuur.
Oaarbij zijn enkele suggesties gedaan voor een meer geintegreerde
modellering van het TMN (Layered Management) en bedrijfsprocessen.
Er is een voorstel voor een Generic System Architecture (GSA) gedaan, die
(o.a.) kan dienen als raamwerk voor systeembeschrijvingen.
Het SMN is in een historisch perspektief geplaatst en zo is de relatie gelegd
met ontwikkelingen als ATM (B-ISON) en Intelligent Networks.
Ter afsluiting zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor (mogelijke)
toekomstige aktiviteiten die voortbouwen op de genoemde resultaten.
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Voorafgaande aan het technisch geweld wil ik hier nog een persoonlijke noot toevoegen
aan het geheel. Het is nu (bijna) 9 maanden geleden dat ik aan deze 'afstudeer
zwangerschap' begon die uiteindelijk geleid heeft tot dit 'Ingenieurs-ei'. Toch een hele
ervaring, als man zijnde...

Het begin al met de gedachte dat je een mooi groot ei willeggen; die 'chocolade-eitjes',
die je tot nu toe gefabriceerd hebt waren toch niet je van het. Er schjjnen betere eieren
te komen wanneer je naar een ander, kommerciEUer, nest verhuist, wat overigens wei
de zwangerschap verlengt van 6 naar 9 maanden...
En daar sta je dan, aan het begin. Je weet natuurlijk nog niets van de hele 'gang van
zaken' dus om te beginnen maar wat informatieve (rode en blauwe) boekjes lezen. Daar
staat van alles in over eieren: schaal-dikten, diameters van dooiers enzovoort.
Jammergenoeg wordt niet duidelijk gemaakt hoe je zo'n ei nu moet maken... Gelukkig
zitten er in hetzelfde nest nog anderen, die al vaker een ei gelegd hebben. Na veeI
luisteren, denken en praten begint langzaam het ei te groeien. Er breken zware tijden
aan; je voelt je opgeblazen en lijdt aan allerlei zwangerschaps-kwaaltjes.
Van verschillende kanten beginnen er nieuwsgierige blikken en vragen te komen: "Is het
al zover?" en "Wat zal het worden?" ...
Ais het ei dan eindelijk gelegd is, na veel zwoegen, houd je een presentatie, om aile
nieuwsgierigheid te bevredigen. In de presentatie laat je je ei (natuurlijk pas nadat je het
mooi opgepoetst en vrolijk beschilderd hebt...) door iedereen aan aile kanten bekijken.
Aile toeschouwers mogen vragen stellen en het ei aan aile kanten bekloppen en
betasten, om te kijken of de schaal wei hard genoeg is en het ei niet hoI.
En dan nog, het blijft toch maar te hopen, dat er over enkele weken een Ir. uit het ei
kruipt en geen uilskuiken....

Bij deze wi! ik Prof. J. de Stigter bedanken voor de uitstekende 'medische begeleiding',
waarmee hij het heIe proces binnen de juiste banen heeft geleid.
Ir. A. de Kooter komt aile eer toe wat betreft de vorm van het ei en de manier waarop
het tot stand kwam en de soepele wijze (zonder gruwelijke barens-weean) waarop het
gelegd is; zijn kennis, ervaring en 'zwangerschaps-gymnastiek' waren onontbeerlijk.
Ir. P.A.M. Hermans en Ing. J. Hilgevoord wil ik bedanken voor het inruimen van een
plaats binnen hun (hoofd-)nest voor mij als afstudeerder.
Aile mede-inwoners van het hoofdnest NB zijn bedankt voor hun medewerking en raad.

Ik hoop van harte dat de T.U.E. en in het bijzonder de fakulteit Elektrotechniek, deze
wijze van afstuderen blijft onderkennen en stimuleren; het zou een positieve invloed
hebben op het aantal eieren dat nu nog te pletter valt van de ivoren toren.

Bart Mulckhuijse
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Aan het eind van de studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit
Eindhoven (TUE) wordt van een student verwacht dat hij/zij zelfstandig en
op een professioneel nivo onderzoek kan verrichten, dat voor anderen
relevante informatie oplevert. In dit kader is door de auteur een
afstudeerprojekt uitgevoerd bij het Netwerkbedrijf (NWB) van PTT Telecom.

Het onderwerp van het afstudeerprojekt betreft het beheer van de
'Synchronous Digital Hierarchy' (SOH). De begeleiding vanuit de TUE was
in handen van prof. J. de Stigter van de vakgroep Telecommunicatie (Ee).
Ir. A. de Kooter, beleidsmedewerker bij de afdeling Ontwikkeling Netbeheer
- Beheer Primaire Bedrijfsmiddelen (OTW-NB-BPB) binnen het Netwerkbedrijf,
verzorgde de dagelijkse begeleiding.

PTT Telecom levert in Nederland een grote verscheidenheid aan diensten.
Hiervoor beschikt zij over een uitgebreide verzameling van bedrijfsmiddelen,
varierend van centrale-inrichtingen tot een wagenpark. De 'primaire
bedrijfsmiddelen' zijn de bedrijfsmiddelen die ingezet worden voor het
leveren van de diensten aan de klant (bv. transmissiesystemen). De afdeling
NB-BPB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beheersystemen
voor deze middelen.

Anticiperend op de komst van SOH-systemen, was de afdeling begonnen
met het orienterend onderzoek naar de mogelijkheden voor het beheer van
(een netwerk bestaande uit) deze systemen. Het afstudeerprojekt is een
bijdrage aan dit onderzoek en heeft daarin tot doel binnen een beperkt kader
de konsekwenties te inventariseren die de invoering van SOH voor het
netwerk-beheer heeft.

Ais onderdeel van het projekt -Invoering SOW loopt bij de afdeling NB-BPB
het projekt - Beheer SOW. Oit deelprojekt heeft tot doel het realiseren van
een beheersysteem voor het operationele beheer van het transmissienet,
waarin SOH apparatuur wordt toegepast. In het kader van het
afstudeerprojekt is een funktionele beschrijving voor dit beheersysteem
aangeleverd.

,
In de periode september tim december 1990 is het nodige voorbereidende
werk verricht, wat geresulteerd heeft in een tussenverslag [1; NB 9011 l. In
het hoofdstuk 2 uit het eindverslag staat een korte samenvatting van de
belangrijkste gegevens uit het tussenverslag.
De periode januari tim mei 1991 is gebruikt voor het opstellen van de
bovengenoemde funktionele specifikatie. Naast deze aktiviteit zijn ook
werkzaamheden verricht op het gebied van het ontwikkelen en het
operationaliseren van de bestaande model-architekturen.

3
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Tenslotte is een eerste stap gezet voor de allokatie van de gespecificeerde
funktionaliteit in beheersystemen en het plaatsen van deze systemen in een
architektuur. Tevens zijn daarbij relaties gelegd naar de huidige architektuur,
de bedrijfsprocessen en de organisatie.

1.2. TECHNISCHE INLEIDING

De SOH is een door CCITT gestandaardiseerde familie van synchrone digitale
telecommunicatiesystemen. In deze paragraaf wordt enige inleidende
informatie gegeven over de kenmerken van de SOH en in welk kader deze
nieuwe ontwikkeling moet worden geplaatst.

1.2.1. Netwerk-aspekten

De SOH sluit volledig aan op de bestaande bitrates (2, 8, 34 Mbps enz.).
Men voorziet in Europa voorlopig echter aileen acces tot het SOH-netwerk
op 2 en 140 Mbps. In de invoeringsfase zullen POH en SOH dus 'naast
elkaar' in het transmissienet staan. Uiteindelijk zal mogelijk de situatie
ontstaan dat aile centrales zijn voorzien van STM-poorten en daarmee
gekoppeld door 66n synchroon SOH-netwerk.
De SOH vertoont een sterke gelaagdheid. Hiermee wordt het mogelijk om
binnen 66n fysiek netwerk diverse onafhankelijke logische netwerkstrukturen
te realiseren.
Behalve de geintegreerde MUX-Iijnsystemen en Add-drop Multiplexers biedt
de SOH ook synchrone cross-connect mogelijkheden. Het cross-connecten
kan gebeuren op nivo's van 64 kbps tIm 140 Mbps. Oit opent
mogelijkheden voor een 'real-time' aanpassing van het transmissienet aan
o.a. de klantbehoefte, verkeers-eisen en storings-situaties.

1.2.2. Diensten-aspekten

Naast de interkonnektie van (IS0N-)centrales, wordt het mogelijk een aantal
nieuwe diensten te ondersteunen via het tranamissienet. SOH biedt de
mogelijkheden voor een analogon van de huidige "vaste verbindingen",
echter met een veel grotere kapaciteit, snellere in-dienst-stelling en
broadcast en multipoint faciliteiten (bv. voor video-conferencing).
In een later stadium zal het SOH-netwerk ook als 'bearer' kunnen fungeren
voor B-ISON volgens de ATM. Aanbevelingen van CCITT voor de ATM via
het SOH-netwerk worden voorzien.

4
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Het moge duidelijk zijn (worden) dat invoering van de SOH ook wat betreft
beheer een grote stap vooruit betekent, niet aileen wat betreft de
komplexiteit maar ook zeker wat betreft de mogelijkheden. Zo worden
bijvoorbeeld bereikbaar:

- End-to-end performance (OoS) monitoring van het transmissie-netwerk
- Automatische transponservice-restoration d.m.v. herrouteren en APS

(Automatic protection Switching)
- Configuration Management (reservering kapaciteit, in dienstname

circuits, omleidingen enz.) van gedistribueerde processen vanuit een
centraal koordinatiepunt.

De grootste uitdaging is wellicht de Network-administration. De SOH vereist
een administratie-struktuur die konceptueel verschilt van de huidige
strukturen. Zonder een goede administratie zijn veel van de mogelijkheden
van SOH niet realiseerbaar.
Een ander punt dat veeI aandacht zal vereisen is het in de SOH duidelijk
gescheiden beheer van het fysieke netwerk (de systemen) en de logische
netwerkstruktuur (de paden door het netwerk). In het huidige POH-netwerk
zijn deze grotendeels ~~n.

1.2.4. Tijdskader

Vanaf volgend jaar (1992) zal PTT Telecom beginnen met de introduktie van
de SOH in de telecommunicatie infrastruktuur. Het invoeringstrajekt is nog
niet officieel vastgesteld. Wei is er voor het einde van 1991 en in 1992 een
veldproef gepland met het doel kennis op te doen over de SOH-technologie.
Tegelijkenijd vormt dit een mogelijke testcase voor het beheer van stand
alone SOH-systemen en het beheer van een multivendor SOH-netwerk.

1.3. LEESADVIES

Hoofdstuk 2 van dit rappon geeft, zoals reeds is opgemerkt, een overzicht
van hetgeen reeds in de tussenrapponage is bijeengebracht. Het geeft een
globaal inzicht in de huidige (= eind 1990) stand van zaken binnen de
internationale standaardisatie van de SOH en netwerk-beheer.
Het vervolg van het rappon heeft een -top-down- opbouw. In hoofdstuk 3
wordt de totstandkoming van het ontwerp voor een SOH Management
Network besproken. De hoofdstukken 4, 5 & 6 geven meer diepgaande
informatie over de funktionele beschrijving/specifikatie van het
SOH-Management.

5
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De funktionele detai/-beschrijving zelf is opgenomen in de Annexen A, B &
C.
Ter afsluiting worden in hoofdstuk 7 een aantal onderwerpen aangestipt, die
raakvlakken hebben met het SOH-Management (of waar het SDH
Management onderdeel van is).
Hoofdstuk 8 bevat de konklusies met betrekking tot het gehele verslag.

Lezers met een algemene interesse wordt aanbevolen de hoofdstukken 2,
3, (eventueel 7) en 8 te lezen. Hoofdstuk 2 is geschreven voor lezers, die
reeds over een zekere achtergrondkennis beschikken op de gebieden SOH,
TMN en Systems-management; anderen wordt aangeraden eerst de
'Tussenrapportage' [1] te lezen.
Lezers die specifieke informatie zoeken m.b.t. de strukturering van de
funktionele beschrijving wordt aangeraden (ook) de hoofdstukken 4, 5 & 6
te lezen. De Annexen A, B & C zijn aileen bedoeld voor diegenen die
detail-informatie nodig hebben omtrent de funktionaliteit binnen het SMN.
Overigens bevat elk van de hoofdstukken 3 tim 6 een paragraaf waarin kort
de konklusies voor dat hoofdstuk staan vermeld.

1.4. LlJST VAN VERKORTINGEN

ACSE
ALS
APS
AE
ASE
ATM
AU(G)
BIP
bps
BRM
CCITT

CMISE
CMIP
DFD
DCC
DCN
DXC
ECC
ETSI
FEBE
FERF

Association Control Service Element
Automatic Laser Shutdown
Automatic Protection Switching
Application Entity
Application Service Element
Asynchronous Transfer Mode
Administrative Unit (Group)
Bit Interleaved Parity
bits per sekonde
Basic Reference Model
Comitt§ Consultatif International Tt§/t§graphiQue et
Tt§It§phoniQue
Common Management Information Service Element
Common Management Information 'Protocol
Data Flow Diagram
Data Communications Channel
Data Communication Network
Digital Cross-connect
Embedded Communications Channel
European Telecommunication Standardisation Institute
Far End Block Error
Far End Receive Failure

6
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GSA
HO
IN
ISO
KAN
LAN
LAAN
lCN
lME
lMM
lO
MAN
MCF
MIB
MCO
MD
MO
MUX
NAS
NE
NEM
NEM-AF
NM
NNI
OS-AF
OSF
OSI
OW
PDH
POH
QOS
ROSE
SACF
SAO
SOH
SEMF
SIM
SMAE
SMAP
SMASE
SMN
SOH
STM
TU(G)
U
UC
UNI
VC
WS

Generic System Architecture
Higher Order
Intelligent Network
International Standardisation Organisation
Korte Afstands Netwerk
local Area Network
lange Afstands Netwerk
local Communication Network
layer Management Entity
layered Management Model
lower Order
Middel-Iange Afstands Netwerk
Message Communication Function
Management Information Base
Managed Communications-Object
Mediation Device
Managed Object
Multiplexer
Network Administration System
Network Element
Network Element Management
Network Element Management Application Function
Network Management
Network-Node Interface
Operation-System Application Function
Operation-System Function
Open Systems Interconnection
Order Wire
Plesiochrone Digitale Hierarchie
Path Overhead
Quality Of Service
Remote Operations Service Element
Single Association Control Function
Single Association Object
Synchronous Digital Hierarchy
Synchronous Equipment Management Function
SOH Network Information Model
Systems Management Application Entity
Systems Management Application Proces
Systems Management Application Service Element
SOH Management Network
Section Overhead
Synchronous Transport Module
Tributary Unit (Group)
User
User Channel
User-Network Interface
Virtual Container
Workstation

7
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De internationale standaardisatie m.b.t. de Synchrone Digital Hierarchy
(SOH) en netwerkbeheer (TMN e.a.) dient als uitgangspunt voor de
specifikatie van het element- en netwerkbeheer van de SOH. In de
'Tussenrapportage' [11 van dit afstudeerprojekt is reeds een vrij uitgebreid
overzicht gegeven van deze standaarden; de volgende hoofdstukken vormen
een bundeling van de essentiele informatie uit dat rapport.

2.2. SOH

De standaarden voor de SOH vallen uiteen in de volgende onderwerpen:
- Network Node Interface [10; G.7081
- Synchrone Multiplex Struktuur [11; G.7091
- Synchrone Equipment [13-5; G.781-3J!19-21; G.sdxc-1-31
- SOH Management [16; G.7841
- SOH Network Architecture [22-3; G.sna-l ,21
De bovenstaande lijst is niet volledig, maar bevat aileen de belangrijkste
onderwerpen. Achtereenvolgens zullen hier kort beschreven worden de NNI,
de Synchrone Multiplex struktuur en enkele voorbeelden van svnchrone
multiplexers.

2.2.1. Network Node Interface

Voor beheerdoeleinden wordt hier volstaan met de beschrijving van de
verschillende Section- en Path-overheads. Een uitgebreidere beschrijving van
de Network Node Interface (NNI) staat in [11 of CCITT aanbeveling G.708
[101.

2.2.1.1. Section Overhead

De Section Overhead (SOH) wordt toegevoegd aan de payload; samen
vormen zij de Synchronous Transport Module (STM; SOH-frame). De SOH
beslaat 81 bytes (= 3,3%) van een Synchronous Transport Module. De
volgende bytes (octenen) uit de SOH zijn internationaal vastgelegd (zie
figuur 2.2/1 ).

11
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

A 1 (3x) Framing I D3-4 DCC-2
A2 (3x) Framing II E1 Order Wire
B1 BIP-S E2 Order Wire
B2 (3x) BIP-24 F1 User Channel (Unrestricted)
C1 STM Identity K1 APS Control
D1-3 DCC-1 K2 APS Control
NU National Use Z1, Z2 SPARE

byte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FRAMING II (3 X A1)' FRAMING II (3 X A2) STM-ID.
I

BIP-8 (B1)1 10\1 (£1) I UC (Fl)
I

(D1)1
NU NU NU

IDcc DCC(D2) DCC(D3)
i i

I AU - POINTER

BIP-24 (3 X B2) APS(K1) APS(K2)

DCC (D4- DCC DCC
NU NU NU

I
~

I I II -D12)

RESERVE (3 X Zl + 3 X Z2) 0\1 (E2)

Fig. 2.2/1 Indeling van de Section Overhead.

2.2.1.2. VC-3/4 Path Overhead

De VC-3/4 Path Overhead (POH) wordt toegevoegd aan een container
waarin zich de payload bevindt; samen vormen zij de Virtual Container
(VC-3/4). De VC-3/4 POH is "byte-mapped" en bestaat een negen (of zes)
bytes; zie fig. 2.2/2 a & b. De aan de bytes toegekende betekenis is als
voigt:

B3
C2
F2
G1

BIP-S
HO-path Signal label
Path User Channel
Path status

12

H4
J1
Z3-5
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De VC-1/2 POH wordt toegevoegd aan een container (payload); samen
vormen zij de VC-1 /2. De VC-1 /2 POH is "bit-mapped" en bestaat uit acht
bits, samen de V5 byte genoemd. De aan de bits toegekende betekenis is
als voigt (zie ook figuur 2.2/2 c):

V5[1-2l
V5[3l
V5[4l

BIP-2
FEBE
Unused

V5[5-7l
V5[8l

LO-path Signal label
Remote Alarm (FERF)

PT (J1)

BIP-8 (B3)

SIL (C2)

PST (G1)

PUC (F2)

HFI (H4)

~ SPARE 1l (Z3-Z5) I

PT (J1)

BIP-8 (B3)

SIL (C2)

PST (G1)

PUC( F2)

HFI (H4)

I V5 I....
: ............ : ..........

: 1 BIP-2~ SIL (Ll-3) ~
bit: 1 2 3 4 5 6 7 8

(a) VC-4 &
VC-32 POH

(b) VC-31
POH

(c) VC-2 en VC-1 POH (V5)

Fig. 2.2/2 Overzicht Path-Overhead.
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2.2.2. De Synchrone Multiplex-struktuur

CCITT beveelt een 'maximale' multiplex-struktuur aan, waaruit een bepaalde
konfiguratie gekozen kan worden. Uit de CCITT set is door ETSI een
'minimale set' geselecteerd, die in Europa door network administrators
(PTT'sl zal worden ondersteund.

2.2.2.1. De synchrone Multiplex-struktuur volgens CCITT

Het multiplex-schema in fig. 2.2/3 geeft uitputtend de verschillende
mogelijkheden voor het multiplexen van PDH (Plesiochrone Digitale
Hierarchiel signalen in een STM-N signaal (zie figuur 2.2/31.

Legenda:

C = Container
VC = Virtual Container = Container + POH
TU = Tributary Unit = VC + pointer
TUG = Tributary Unit Group = M • TU
AU = Administrative Unit = VC + pointer
AUG = Administrative Unit Group = K • AU
STM = Synchronous Transport Module

H12

2 Mbps

Hll
1,S Mbp.

X 1

Fig. 2.2/3 Synchronous Multiplex Struktuur volgans CCITT.
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2.2.2.2. De Synchrone multiplex-struktuur volgen. ETSI (d.d. juli '90)

(onder voorbehoud)

1x
822

4SMbps

812
2Mbps

I
I 811
11x 1,SMbps

I

I E}
84

140Hbps

Fig. 2.2/4 Synchronous Multiplex Struktuur volgens ETSI.

2.2.3. Funktioneel blokschema S-MUX

De CCITT aanbeveling G.783 [15] beschrijft een set van funktionele
'bouwblokken', waarmee verschillende typen SOH-Multiplexers gerealiseerd
kunnen worden (zie [1] en [14; G.782]):

PI Physical Interface
LPA Lower order Path Adaptation }HI Higher order Interface
HPT Higher order Path Termination

15
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PI
LPA
LPT

Physical Interface
Lower order Path Adaptation }L1: Lower order Interface
Lower order Path Termination

LPC Lower Order Path Connection

HPA Higher order Path Adaptation } HA: Higher order Assembler
HPT Higher order Path Termination

HPC Higher order Path Connection

SA Section Adaptation
MSP Multiplexer-Section Protection
MST Multiplexer-Section Termination} TIF: Transport Terminal Fcie

RST Regenerator-Section Termination
SPI SOH Physical Interface

2.2.3.1. Acces Multiplexer (type I en 18)

Oit Multiplexer type vormt de toegang voor POH signalen tot het SOH
netwerk. Het kenmerk van deze MUX is dat aile SOH-paths, die via de
STM-N ingang binnenkomen daar ook eindigen (tenzij ze 'gelooped' zijn voor
testdoeleinden) .

G.703 STM-N

T S T S T S T S T S

G.703

S~
V

~
T S SEMFI MCF Q & F

I I I
T T S

Voor type I:
T~

V
IMTPI

I
HPC = LPC = "null" MTS ~ SYNC.

I I I
S T S

Fig. 2.2/5 SOH Acces Multiplexer types I en la.
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2.2.3.2. Add-Drop Multiplexer (type ilia)

Dit type kenmerkt zich door twee STM-N poorten (east en west), en het feit
dat niet aile binnenkomende paden ook daadwerkelijk eindigen in de MUX.

STH-N STH-N

T S Gw Ge T S

S

S~
V
~ Q&FJw Je SEHFH HCF

w • west i I I
e • east T T S

T S

T~
V

~ smc.
HTS HHTPI

I I I
T S S T S

G.703

Fig. 2.2/6 SOH Add-Drop Multiplexer type III.

LEGENDA bij figuren 2.25 en 2.2/6:

A, Fe, Fw, Ge, Gw, Je, ...Jw, K, V: referentiepunten
T: Timing referentiepunten
S: Signalleringsreferentiepunten
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Netwerkbeheer kent een viertal onderling samenhangende aspekten. Deze
vier invalshoeken, samen met enkele voorbeelden, zijn:

- Funktionele aspekten; Layered Management Model, OSI-kategorieen e.a.
- Architekurale aspekten; TMN.
- Communicatie aspekten; 051, TMN, Systems-management
- Informatie aspekten; Objekt-modellen.

In de onderstaande paragrafen worden de genoemde aspekten kort
beschreven.

2.3.1. Funktionele k1assifikaties

In het totaal van funkties voor het beheer van een netwerk, kunnen
verscheidene verdelingen worden aangebracht. In deze paragraaf worden
kort de drie belangrijkste genoemd.

2.3.1.1 Het Layered Management model

Het Layered Management model verdeelt de funkties, die samen het beheer
van het netwerk vormen, op basis van (beheer-)processen en
informatie(-stromen). De lagen geven de mate van abstraktie van informatie
over het netwerk weer. Zie ook [3] en [25; M.30].

2.3.1.2. Funktionele OSI-kategorie8n

Een Management-applikatie is een verzameling van samenwerkende
management-funkties. De management-funkties kunnen verdeeld worden in
een aantal kategorieen, die een specifiek deelglilbied van het management
ondersteunen. Deze verdeling in kategorieen van samenhangende funkties
kan, volgens ISO's OSI-management [38], als voigt gemaakt worden:

- Fault Management (FM)
- Performance Management (PM)
- Configuration Management (CM)
• Accounting Management (AM)
- Security Management (SM)
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BEDRIJFSPROCESSEN

BEHEERTAKEN SERVICE MANAGEMENT

NETVERK MANAGEMENT

NETVERKELEMENTEN MANAGEMENT
"--

NETVERKELEMENTEN

Fig 2.3/1 Het Layered management model.

Het is mogelijk deze kategorieen nog verder uit te splitsen in
sub-kategorieen; zie hiervoor bijvoorbeeld (24; TMNl. Een verzameling
basic-funktionaliteiten (OSI-Management services) ter algemene
ondersteuning van de genoemde management applikaties wordt gedefinieerd
in (37; 10164-1 -13l en [37; X.730-45l. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.3.3.
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2.3.1.3. Verdeling in logische netwerklagen

Een transport-netwerk is te verdelen in drie logische, of funktionele,
netwerk-Iagen:

1) Circuit layer
2) Path layer
3) Transmission media layer

Voor de modellering van de SOH netwerk architektuur (zie [5; G.sna1]) zijn
de bovengenoemde lagen nog verder opgesplitst, zie fig. 2.3/2.

L

Circuit layer

Path layer

Transmission
Media
layer

Circuit layer

LO-Path layer

HO-Path layer

MUX Section layer

REG Section layer

Physical media layer

Section layer. :J

Fig. 2.3/2 Het Logische Netwerklagen model.

2.3.2. Architekturele aspekten

Het TMN [25; M.30] tracht een universele beheerinfrastruktuur vast te
leggen door het definiAren van een funktionele- en'fysieke architektuur. Deze
methode wordt gekompleteerd door het definiiren van een objekt
georiAnteerd model en dit model vervolgens te integreren met de
funktionele/fysieke architektuur.
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THN
DCF

I :iF

~
f

~f
I

I
I
I

I NEF f

HFST 2

f

datum: 16 mei 1991
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F

Fig. 2.3/3 Funktionele- en fysieke architektuur van het TMN.

Op figuur 2.3/3 kan worden aangemerkt, dat de tweede weergave eigenlijk
een gekombineerde funktionele/fysieke architektuur laat zien. Fig. 2.3/4 laat
een meer gedetailleerde logische architektuur zien, die echter niet geheel
generiek is voor het TMN, maar wei de relatie met 051 legt.
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NEF NEF

Q Q

OSF lISF
OSI
laag

7
6
5
4
3
2
1

Fig. 2.3/4 Gegeneraliseerde logische architektuur van het TMN.

Hieronder worden de verschillende (soorten) elementen uit de twee
voorgaande figuren kort benoemd.

Funktionele blokken:

OSF: Operation System Function
MF: Mediation Function.
DCF: Data Communication Function
NEF: Network Element Function.

Fysieke Blokken:

OS: Operation System (implementatie van de OSF)
DCN: Data Communication Network (implementatie van DCF tussen

OSF en MF/NEF) ,
MD: Mediation Device (implementatie van MF)
LCN: Local Communication Network (implementatie van DCF tussen

MF en NEF/MF)
NE: Network Element.
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Funktionele referentiepunten:

q: Tussen OS, MF en NE functions;
q, tussen NEF's en MF, of via een DCF of direkt.
q2 tussen twee MF's, direkt of via een DCF.'
q3 tussen MF en OSF of twee OSF's, direkt of via een DCF.

f: Tussen Werkstation en andere funkties
x: Tussen extern netwerk en het TMN

Fysieke interfaces:

X: interface op x referentiepunt
0,: interface op q, referentiepunt
02: interface op q2 referentiepunt
03: interface op q3 referentiepunt
F: interface op f referentiepunt.

2.3.3. Communicatie aspekten

Communicatie t.b.v. het beheer van netwerken is gebaseerd op OSI. Twee
aspekten zijn hier van belang, namelijk de OSI-communicatie en het
OSI-Management. De CCITT aanbevelingen voor OSI-communicatie zijn te
vinden in de zgn. X.210 en X.220 serie [30-1; X.21x, X.22xl. De CCITT
aanbevelingen voor OSI-Management zijn te vinden in de X.700 serie
[32-37; X.7xx].
OSI-Management levert de faciliteiten om de middelen, die communicatie in
een OSI-omgeving mogelijk maken, te besturen, te koOrdineren en te
bewaken. OSI-Management richt zich dus primair op het beheer van de
communicatie (Lh.b. open communicatie), daarnaast wordt echter ook
aandacht besteed aan het beheer van de communicerende systemen zelf
(systems-management [32; X. 701]; zie 2.3.3.2.).

In de onderstaande paragrafen wordt kort ingegaan op de onderwerpen
OSI-communicatie van management informatie (Par. 2.3.3.1.), het
OSI-Management framework (2.3.3.2) en een onderdeel van het
OSI-Management nl. het Systems-Management (2.3.3.3.).

De q, en q2 referentiepunten zullen in een komende aanbeveling over het TMN
waarschijnlijk samengevoegd worden tot l§l§n qx referentiepunt (hetzelfde geldt voor de
fysieke interfaces op die punten).
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2.3.3.1. Application layer Itruktuur

In communicatie-kontekst is de applikatielaag [391 van het OSI·
basis-referentiemodel van groot belang, omdat deze primair de
beheerprocessen ondersteunt. In de applikatielaag zijn een aantal specifieke
service-elementen (en protokollen) gedefinieerd voor de

/
/

I~APPLICATION LAYER

1
ASE

I
SMASB

IX. 73o l IX. 731 1 ..... IX. 745
1

I
ASE I

I
I I CHISB (X.710) I

I I

ACSE I
I

I ROSB (X.219) IOTHER
FUNCTION

I Il-
ACSB (X.217)

APPL. ENTITY- ....S......,

I

i
i
. 7

/
/

i

..... .

Fig. 2.3/5 Samenhang tussen Service-elementen en entities in de
applikatielaag

communicatie van management information. Voorbeelden zijn CMISE en
SMASE. Daarnaast staan de service-elementen die de communicatie
ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ACSE. Samen vormen deze
service-elementen een Application Entity. Zie figuur 2.3/5.
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Definitie van de elementen uit figuur 2.3/5:

Application Entity (AE)
Een AE is een aktief element in de applikatielaag. Bijvoorbeeld:
• SMAE (Systems Management Application Entity)

Application Function
Een application function is een gedeelte van de aktiviteiten van een AE.

Application Service Element (ASE)
Een ASE is een set funkties die de middelen leveren voor de 'interworking'
van AE-invokations over een Application-association. Bijvoorbeeld:
- SMASE (System Management Application Service Element; zie 2.3.3.2.)
• CMISE (Common Management Information Service Element)
- ROSE (Remote Operations Service Element)
- ACSE (zie verder)

Association Control Service Element (ACSE)
Een ACSE is een ASE die een enkel konsistent middel Ievert voor het
opbouwen en afbreken van application-associations.

Application Entity Invocation
Een AE-invocation is een specifiek gebruik van de mogelijkheden van een
gegeven AE.

Application Association
Een application association is een samenwerkingsverband tussen twee
AE-invocations dat tot doel heeft de communicatie van informatie en de
koordinatie van gezamenlijke aktiviteiten.

2.3.3.2. Management framework

OSI-Management [381 en in het bijzonder het onderdeel
Systems-Management heeft een breed toepassingsgebied. Om het geheel
overzichtelijker te maken, zijn deze doelen gegroepeerd in een aantal
kategorieen. Dit zijn de vijf funktionele kategorieAn (deelgebieden) zoals die
in paragraaf 2.3.1.2. gedefinieerd zijn.
Naast deze verdeling in funktionele kategorieen, kan nog een verdere
strukturering worden uitgevoerd. Wanneer OSI-Management vanuit een
(beheer-) proces-oogpunt beschouwd wordt, kan een onderscheid gemaakt
worden in drie deelprocessen:

1) Systems-Management
2) (NHaag management
3) (NHaag operation
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Systems-Management is het proces dat zich richt op het beheer van
objekten die zich buiten de OSI-omgeving bevinden of geassocieerd zijn met
een LME (Layer Management Entity; populairder gezegd: de objekten die een
plaats hebben binnen het OSI - Basic Reference Model).
Vanuit telecommunicatiebeheer-oogpunt is dit het belangrijkste proces,
omdat dit ook het beheer behelst van de reele telecom-systemen. Het
SMASE bevat de basic functionality voor het beheer van deze systemen
volgens de object oriented approach (zie 2.3.4.).

(N)-Laag management richt zich op het beheer van objekten die een plaats
hebben binnen de OSI-omgeving (in de (NHaag). (N)-Laag management
wordt uitgevoerd door het gebruik van een speciaal (NHaag management
protokol, geplaatst binnen een Layer-Management Entity (LME).

(N)-Laag operation houdt zich dan als laatste bezig met het besturen en
bewaken van een enkele 'instance of communication'.

Binnen OSI-Management wordt verder nog een 'Management Information
Base' (MIB) gedefinieerd. De definitie luidt als voigt:
De MIB is die informatie in een Open System, die overgebracht of bewerkt
kan worden door het gebruik van OSI-Management protokollen.
Praktisch betekent dat, dat de MIB wordt gevormd door een set van
objekten met hun bepaalde attributen. Zie ook figuur 2.3/6.

2.3.3.3. Systems management overview

Zoals uit het vorige hoofdstuk al gebleken is, is Systems-Management een
onderdeel van het OSI-Management. Systems-Management is als voigt
gedefinieerd:

Systems-Management voorziet in:
- mechanismen voor het bewaken, besturen en koordineren van middelen

buiten de OSI-omgeving (zoals genoemd 'in par. 2.3.1.2.). Deze
mechanismen zijn gestandaardiseerd: CCITT Recommendations X.730-45
of ISO/IEC 10164-1 tIm 12.

- OSI protokol standaarden voor het communiceren van management
informatie (CMIP e.d.).
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Om een aantal koncepten van het Systems-Management te identificeren en
te verklaren en hun onderlinge relaties te verduidelijken is er voorzien in een
Systems-Management Model. Het Systems-Management model omvat vier
aspekten, nl.:

- Informatie aspekten
- Funktionele aspekten
- OSI communicatie aspekten
- Organisatorische aspekten

(bv. MIB, Informatiemodel)
(bv. SMAP)
(bv. SMAE, LME enz.)
(bv. toepassing TMN)

MGT.• Management

Gestandaardiseerde OS1
<---- Management communicatie

SMAP I I
M I I

I

G LME- MO SMAE 7
T

LME- MO 6
P

M R LME- MO 5
I r-- 0
B C LME- MO 4

E
S LME- MO 3

LME- MO 2

LME- MO 1

SHAP:

LME :
MO
SHAE:

Systems-Management
Application Proces
Layer Management Entity
Managed Objekt
Systems-Management
Application Entity

Lokale omgeving OS1 - omgeving

Fig. 2.3/6 Model voor het Systems-Management binnen het OSI-management
framework.

27



Rapport nr. NB 9109
Afd.OTW-NB-BPB

2.3.4. Object Oriented Approach

HFST 2 datum: 16 mei 1991
versie 2

Wanneer tussen systemen uitwisseling van informatie (= communicatie)
plaatsvindt, kan dit worden gemodelleerd als het uitvoeren van akties (bv.
-lees- of -schrijf-) op zogenaamde 'objects' (bv. een -tabel-). In het geval
van Beheersystemen spreekt men van management-akties ('operations') op
'Managed Objects' (MO's).
Aile telecommunicatie-middelen die beheerd worden of die een bepaalde
funktie in het beheer vervullen worden in koncept gezien als een
(verzameling) MO's. Dit betekent dus dat een MO de abstraktie is die de
eigenschappen van de telecommunicatiemiddelen representeert, zoals die
gezien worden door het TMN. Een MO kan ook een relatie tussen twee
telecommunicatie- middelen (bv. een pad) representeren of zelfs een heel
(sub)netwerk. Voor verdere details zie [34-36; X.720-722l.
Er zijn MO's die binnen de OSI-omgeving liggen; die MO's worden in eerste
instantie beheerd door het INI-layer management (Managed Communications
Objects; MCO). MO's buiten de OSI-omgeving vallen direkt onder het
Systems Management.

Een MO wordt gerepresenteerd door:

• de attributen die 'zichtbaar' zijn op zijn grens
- de management operations die er op uitgevoerd kunnen worden
- het gedrag dat wordt vertoond in reaktie op management operations
- de notifications die door het MO uitgezonden worden.

Het beheer van een netwerk is een gedistribueerde applikatie, die o.a. de
communicatie van management informatie tussen twee management
processen uitvoert. Bij een specifieke interaktie kan een beheer proces t§t§n
van de twee mogelijke volgende twee rollen op zich nemen:

De Manager rol;
Dit is het gedeelte van de gedistribueerde applikatie die de management
operations uitvaardigt, 'requests' doet en 'notifications' ontvangt.
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Local System Environment

Notific.
<----

Managing
Open System

Communicatie

--------->
Manager Management Operations

Notifications
<----------

II-
i

Agent

Performing ~
1-----> ~

Man. Ope

~

~

Managed Open System

Fig. 2.3/7 Interaktie tussen manager, agent en managed objects.

De Agent rol;
Dit is het gedeelte van het proces dat de geassocieerde MO's belleert. De
Agent voert de uitgevaardigde opdrachten uit namens de Manager en geeft
de notifications van de M0's door.

Figuur 2.3/7 is een visualisatie van het bovengenoemde koncept.

Wanneer deze objekt georienteerde benadering wordt toegepast binnen het
Systems-Management, ontstaat het beeld van figuur 2.3/8. Tevens zijn
hierin een aantal application-functions aangegeven, zoals die in de M.30
aanbevelingen over het TMN staan genoemd.
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SHAP

EJ-> , OSF / HF / HEF / WSF / QAF
r
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Agent 1 Hanager

I I ,I IHO
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I
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MIB = Management Information Base
SMAP = Systems-Management Application
SMAE = Systems-Management Application Entity
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Fig 2.3/8 Model voor Systems-management via de Objekt georienteerde
benadering.
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Het ontwerp voor het SOH Management Network (SMN) is gebaseerd op
een vijftal uitgangspunten, waaronder de internationale standaarden zoals
die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn. Oaarnaast zijn ook de
aanbevelingen m.b.t. SOH Management (G.784), de SOH-network
architecture (G.sna-l & 2) en het SOH Network Information Model (SIM)
van belang (M.gnm). Ais laatste belangrijke uitgangspunt geldt de struktuur
van bedrijfsprocessen binnen de BA-NWB, zoals die bijvoorbeeld is
vastgelegd in het Informatieplan [5].
In figuur 3.1/1 is het bovenstaande schematisch weergegeven.

Ontwerp
SMN

Fig 3.1/1 Uitgangspunten voor het ontwerp SMN.

Het blok van het SOH Network Information Model is gestippeld
weergegeven omdat getracht is zo min mogelijk een bindende relatie met dit
model te leggen. Oit is gedaan omdat de (draft) aanbevelingen van CCITI
voor het SIM nog niet stabiel zijn, alsmede omdat het (funktioneel) ontwerp
onafhankelijk te laten zijn van het informatiemodel.
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Het trajekt dat moet worden afgelegd, om te komen tot een ontwerp SMN,
verloopt als voigt:

- TMN referentie-model uitwerken tot SDH-TMN (SMN-) referentie-model
- Plaatsen van SMN referentiemodel in LMM
- Relateren van SMN aan bedrijfsproces-struktuur via OSI-kategorieen en

LMM
- Beschrijven van elementen uit SMN m.b.v. GSA
- Inpassing van SMN in huidige architektuur.

3.2. TOEPASSING TMN

Het algemene TMN-referentiemodel moet gespecialiseerd worden tot een
SMN-referentiemodel. In dit hoofdstuk wordt eerst het gebruikte
TMN-referentiemodel beschreven, waarna hieruit een SMN-referentiemodel
gedistilleerd wordt. Van dit SMN worden de verschillende elementen en hun
onderlinge samenhang uitvoerig beschreven.

3.2.1. Het TMN-referentiemodel

In [1; tussenrapportage) en [25; M.30) zijn de grondslagen voor het
(SDH-)TMN beschreven. Figuur 3.211 geeft nogmaals een weergave van het
funktionele referentiemodel van het TMN, zij het enigszins gegeneraliseerd.

De generalisatie zit in het feit dat de 'fysieke invloeden', zoals de scheiding
van lokale- (ax interface) en datacommunicatienetten (03 interface),
weggewerkt zijn. Een verdere generalisatie zou de integratie van F en a
interface kunnen zijn. Ook de definitie van de NEF is aangepast2

, en wei zo
dat de MCF en Agent funktionaliteit buiten de NEF valt. De definities zijn:

- NEF
De Network Element Funktionaliteit is het vervullen van een taak binnen
een Telecommunicatie-netwerk (bv. Multiplexen, Schakelen enz.),
alsmede het signalleren van events, anomalies, defects enz. die optreden
bij het uitvoeren van die taak.

De M.30 aanbeveling hinkt op twee gedachten: enerzijds de scheiding tussen
management funktionaliteit en telecom funktionaliteit (zie bv. figuur 2-10/M.30) en
anderzijds de integratie van management funktionaliteit en telecom funktionaliteit in de
NEF (zie fig. 2-8/M.30).
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Legenda:
NEF = Network Element Funktionaliteit
WSF = Workstation Funktionaliteit
MDF = Mediation Funktionaliteit
OSF = Operating System Funktionaliteit

Fig. 3.2/1 Aangepast TMN referentiemodeJ.

- WSF
De Work-Station Funktionaliteit omvat het bewerken van
Management-information en het presenteren (de presentatie
funktionaliteit; PF) van de bewerkte informatie volgens een standaard
gebruikers-interface.

- MDF
De Mediation Funktionaliteit is het uitvoeren van de aanpassing, filtering
en koncentratie van Management informatie afkomstig van de NEF.
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- OSF
De Operation System Funktionaliteit is het bewerken van informatie
m.b. t. Telecommunicatie-management.

Het bovenstaande generieke model van het TMN is puur funktioneel en er
is geen enkele hierarchische verhouding in te onderkennen. De hierarchie in
OSF en eventueel MDF kan worden weergegeven in het Layered
Management Model; zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

3.2.2. Het SMN-referentiemodel

Voor toepassing in het ontwerp SMN kunnen de bovenstaand generieke
blokken gespecialiseerd worden. Dit resulteert in het funktionele
architektuur die weergegeven is in figuur 3.2/2. Dit referentiemodel is
gebaseerd op de volgende hoofdgedachten:
- Voor de communicatie is beschikbaar een WAN (DCN) en een LAN (LCN;

ECC).
- Handel het NE-Management zoveel mogelijk lokaal af, ter beperking van

de communicatie.
- Het Network-Management moet grotendeels centraal (regionaal)

uitgevoerd worden, omdat de network-view nodig is. Indien mogelijk (bv.
voor DXC's), lokaal plaatsen.

- Lokaal en centraal/regionaal kunnen 'portable' (test-)applikaties worden
ingezet.

Binnen de NEF kan onderscheid gemaakt worden tussen Multiplexing (blok
A) en Cross-connecting (blok B). Misschien blijkt het later nog noodzakelijk
de Multiplexing funkties te splitsen in Add/drop- en Acces-Multiplexing.

De OSF kan worden verdeeld in OSF die het Element Management
ondersteunt (blok C & D) en OSF die het Network Management ondersteunt
(of kombinaties hiervan). De OSF die het Network Management ondersteunt
omvat de funktionaliteit op het gebied van Alarmering, Monitoring en op het
gebied van besturing van het netwerk (in hoofdzaak de cross-connects)
ondersteunt (blok E).

De MDF zal (wellicht gekombineerd met OSF) geplaatst worden tussen NEF
en OSF (blok C). De MDF dient met name om de communicatie in het DCN
te reduceren, alsmede om een eerste informatie processing (compressie) uit
te voeren.

WSF kan via een F-interface verbonden worden met aile andere funktionele
blokken (blok F & G), of eventueel gekombineerd worden met ieder ander
blok (blok B, C, D & E).
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Fig. 3.2/2 Funktioneel blokschema van het SMN-referentiemodel.
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Hieronder voigt een verder gedetailleerde beschrijving van de funktie
blokken en hun interfaces (OSI-communicatie). Er worden relaties gelegd
naar de OSI-kategorieen en het LMM. De uiteindelijke inpassing in het LMM
en de aan het LMM gerelateerde Manager- en Agentfunktionaliteit worden
beschreven in het volgende hoofdstuk.

Beschrijving van funktionele blokken:

- Blok A: NEF: Multiplexer met NE-Agent funktionaliteit
Dit blok bevat telecommunicatie funktionaliteit (Muliplexing; valt buiten
dit bestek), de MUX-signalleringsfunktionaliteit in de vorm van primitives
voor anomalies, defects enzovoort (zie Annex A) en de NE-Agent
funktionaliteit op de gebieden Performance Monitoring, Alarm
Surveillance en Configuration Management (zie Annex A).

- Blok B: NEF: Cross-connect met NE/NEM-Agent funktionaliteit
Dit blok bevat telecommunicatie funktionaliteit (Cross-connecting; valt
buiten dit bestek), de DXC-signalleringsfunktionaliteit in de vorm van
primitives voor anomalies, defects, control enzovoort (moet nog
gespecificeerd worden!) en de NE-Agent funktionaliteit voor de DXC
(moet nog gespecificeerd worden!). De NEM-Agent funktionaliteit ligt op
de gebieden van Alarm Surveillance, Performance Management en
Configuration Management (zie ter informatie Annex A en B).

- Blok C: OSF/MDFIWSF met NE-Manager- en NEM-Agent funktionaliteit
Dit blok bevat TMN-funktionaliteit ter ondersteuning van het
NE-Management van MUX (en eventueel DXC) op het gebied van
Performance Monitoring, Alarm Surveillance, Testing &Diagnosis, Status
& Control en Memory Management (zie annex B). Daarnaast fungeert dit
blok als mediation voor het Network-Management.

- Blok D: OSFIWSF met NE-Manager funktionaliteit
Dit blok bevat TMN-funktionaliteit ter ondersteuning van het
NE-Management van MUX (en DXC) op het gebied van Performance
Monitoring, Alarm Surveillance, Testing & Diagnosis, Status & Control
en Memory Management (zie annex B).

- Blok E: OSFIWSF met NINE-Manager funktionaliteit
Dit blok bevat de TMN-funktionaliteit ter ondersteuning van het Network
Management op het gebied van Performance Monitoring, Alarm
Surveillance, Fault Localisation en Testing (zie annex C).
Tevens bevat dit blok de TMN-funktionaliteit ter ondersteuning van het
NE-Management van DXC's op het gebied van CM (moet nog
gespecificeerd worden) en het Network-Management op het gebied van
Traffic Management, Status & Control en Provisioning (zie annex C).
Vanuit dit funktionele blok zal ook de aansturing gebeuren naar het
network administration system (registratie-funktionaliteit).
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- Blok F: WSF met NE-Manager funktionaliteit
Zie blok G, maar aileen ter ondersteuning van het NE-Management.

- Slok G: WSF met NINE-Manager funktionaliteit
Dit blok bevat TMN-funktionaliteit ter ondersteuning van het Network- en
NE-Management op de gebieden van Performance Monitoring, Alarm
Surveillance, Testing & Diagnosis en Fault Localisation (zie annex B &C).

Beschrijving van de interfaces:

- F-interface
Het F-interface beschrijft de protokollen, die gebruikt worden bij de
communicatie tussen OS's (of NE's) en Workstations of terminals.

Het informatiemodel voor de F-interface naar NE's is een proprietary
model, echter wei gebaseerd op de informatie zoals die gedefinieerd is
in annex A.

- G-interface
Het G-interface beschrijft de protokollen, die gebruikt worden bij de
communicatie tussen Workstations/terminals en de TMN-user
(Man-Machine Interface). Voor zover de CCITT aanbevelingen Z.300-341
van toepassing zijn, is de G-interface konform deze aanbavelingen
gedefinieerd. Een verdere differentiatie in de G-interfaces wordt
beschreven in het volgende hoofdstuk.

- X-interface
Het X-interface beschrijft de protokollen, die gebruikt worden bij de
communicatie tussen twee Network-OS's. De X-interface is uitgevoerd
konform CCITT Recommendation X.370 [26], i.e.:
Session layer: X.215/X.225
Transport layer: X.214
Network layer: X.213.

- o,.-interface
De O.-interface beschrijft de protokollen, die gebruikt worden voor de
communicatie tussen NE-Manager en NE's (i.e. Multiplexers; voor
Cross-connects eventueel ook de 03-interface). De protokollen worden
beschreven in CCITT aanbeveling G.773 [12]. De eisen aan dit interface
zijn:

- B3-profiel voor communicatie over korte (in-station) afstanden
B2-profiel voor communicatie over een wide area data network
(gebaseerd op X.25).

Het informatiemodel voor het o,.-interface is konform de CCITT
aanbevelingen in M.gnm en (draft) aanbevelingen voor het SOH
management information model.
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- °3-interface
De 03-interface beschrijft de protokollen, die gebruikt worden voor de
communicatie tussen Networkmanagement-OS en Mediation of
Networkmanagement-OS en Cross-connect. De upper layer protokollen
zijn konform CCITT (draft) Recommendation 0.962 [281, de lower layer
protokollen overeenkomstig CCITT Recommendation 0.961 [27].

Het informatiemodel voor het 03-interface is konform de CCITT
aanbeveJingen in M.gnm en (draft) aanbevelingen voor het SOH
management information model.

3.3. TOEPASSING LAYERED MANAGEMENT MODEL

Het struktuurplan [31 en het TMN geven een gelaagde struktuur aan volgens
welke het beheernet van de nederlandse telecommunicatie- infrastruktuur
wordt/is opgebouwd. Het is nu mogelijk de architektuur zoals die in het
vorige hoofdstuk gedefinieerd is in dit zogeheten Layered Management
Model in te passen. Dit resulteert in de weergave van figuur 3.3/1. Om het
geheel enigszins overzichtelijk te houden is de WSF niet in deze figuur
opgenomen.

Er ontstaat nu per management-Iaag een verzameling funktionaliteiten. De
totale funktionaliteit in een laag bestaat uit een Agent en een Manager
gedeelte, konform de objekt-georienteerde benadering. Zo kunnen er worden
onderscheiden:

- NE-Agent funktionaJiteit; vertegenwoordigt een (verzameJing) netwerk
element(en) bij een NE-Manager.

- NE-Manager funktionaliteit; Manager van een verzameling NE's,
aanspreekbaar via ~~n of meer NE-Agents.

- NEM-Agent funktionaliteit; vertegenwoordigt het NE-Management (= een
verzameling NE-Managers) bij het Network Management.

- N-Manager funktionaliteit; Manager van een (deel-)netwerk, toegankelijk
via ~~n of meer NEM-Agents.

Deze funktionaliteiten worden achtereenvolgens in de hoofdstukken 4 tim
6 verder uitgewerkt. '
De NM-Agent funktionaJiteit is niet weergegeven, omdat deze niet binnen
het kader van dit projekt valt. Deze funktionaliteit bepaald namelijk het
netwerkbeeld zoals dat door het Service-Management (SM) gezien wordt.
De NM-Agent moet worden gedefinieerd aan de hand van de eisen die er
aan door het SM worden gesteld. Voor het SM van SOH is echter nog geen
invulling bekend.

Tevens zijn in de figuur relaties getekend van het Management (Netbeheer)
met de bedrijfsprocessen Administration, Planning en Installation en zijn de
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interfaces naar de organisatie weergegeven. De relaties met andere
bedrijfsprocessen zullen in hoofdstuk 3.4. verder worden uitgewerkt.
Hieronder voigt een korte aanduiding van de interfaces naar de
beheer-organisatie.

- G1-interface
Eenvoudige interface bestaande uit LED-indikatie of klein LCD-scherm
e.d. aangebracht op het systeem zelf.

- G2-interface
Lokale interface via een systeem terminal. Dit kan een leverancier-eigen
(proprietary) PC-applikatie zijn die informatie m.b.t. ~~n bepaald systeem
levert.

- G3, G4-interface en G6-interface
Remote-interfaces tussen de TMN-users en het TMN. Deze interfaces
zullen vaak geimplementeerd zijn in een workstation in een centraal
beheer-centrum. Aanbevelingen voor deze HMI's zijn nog onder studie bij
CCITT (SG IV of XV).

Overige interfaces:

- Sn-interfaces
Signallerings-interface (mogelijk intern) zoals die op de telecom-systemen
ge'implementeerd is.

- °x/03-interface
Datacommunicatie-interface binnen het TMN. Aanbevelingen voor
Ox-interface worden door CCITT gegeven in G.773, voor 0 3in 0.961-62.

3.4. RELATERING AAN BEDRIJFSPROCESSEN

In het TANGO-rapport [4] is reeds een begin gemaakt met de gelaagde
strukturering van het netbeheer. In deze paragraaf wordt deze strukturering
verder uitgewerkt en gerelateerd aan het Informatieplan Infrastruktuur
Netwerkbedrijf [5] en het O'SI-Management. Deze strukturering
vergemakkelijkt het om de beheer-funktionaliteit, zoals die gespecificeerd is
in de Annexen A • C, in verband te brengen met het te ondersteunen
bedrijfsproces3.

De relatie tussen organisatie(-onderdeel) en ondersteunende management systeem is
een afgeleide hiervan (zie ook hoofdstuk 7).
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Om de eenduidigheid van de terminologie te waarborgen volgen hier eerst
enkele definities van veel gebruikte (Engelsel benamingen voor beheertaken.
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Fig. 3.3/1 Het SMN ingepast in het Layered Management Model.
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- Provisioning
Provisioning (Ned.: Ingebruikname) is het in dienst nemen van de
voorziene telecommunicatie-hardware. Provisioning is een deelproces van
het Network-Management.
In TANGO [41 wordt dit verder gespecificeerd tot:
Het beschikbaar stellen van transmissiewegen t.b.v. inter-centrale
(vaste-)verbindingen binnen een regio.

- Installation
Installation (Ned.: Installatie, Bouw) is het fysiek plaatsen van de
telecommunicatie-hardware en het downloaden van software, eventueel
inklusief test en vrijgave werkzaamheden.

- Administration4

Administration (Ned.: Administratie) is het beheer van verzamelingen
geregistreerde gegevens.

- Registration
Registration is het vastleggen van gegevens hetzij in een kaartenbak
hetzij in een geautomatiseerd systeem.

Het Informatieplan beschrijft de proces-struktuur binnen de BA-NWB. De drie
belangrijkste processen die onderscheiden worden zijn 'Planning', 'Bouw' en
'Beheer' (PB&B; Eng.: Planning, Installation & Management (PIM)) van de
infrastruktuur ~n produkt/dienst. De samenvoeging van PB&B van services
en net(ten) is gebaseerd op de 'oude' (PDH) situatie, waarbij deze processen
in dezelfde snelheid doorlopen worden. In de nieuwe (SOH) situatie is een
rigide scheiding tussen deze processen noodzakelijk, daar het PB&B van de
service in een veeI hoger tempo wordt doorlopen dan de PB&B van het
Netwerk en de Netwerkelementen.

Naast het bovenstaand is in figuur 3.4/1 ook een duidelijke onderkenning
gemaakt van een (gelaagd) administration-proces; het Informatieplan geeft
in deze aileen 'gegevens-klusters~ aan (bv. 'Bundelplan'). De PB&B
processen hebben nu een registratietaak naar het administratie-proces (In
TANGO-terminologie: aansturing van de uitvoering (i.e. de administration)).

De Engelse term "Administration" wordt hier uitsluitend gebruikt in de
betekenis van "administratie" en niet in die van "bestuur" en/of "beheer".
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Fig. 3.4/1 Bedrijfsproeessen in gelaagde struktuur.

Het is nu mogeHjk uit figuur 3.4/1 de Management-kolom te iso/eren en
hierbinnen de afzonderlijke taken te identifieeren en deze in te delen naar
OSI-kategorie. Dit is in figuur 3.4/2 weergegeven; er is getraeht zoveel
mogelijk de in het TANGO-rapport gebruikte benamingen te hanteren.
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Fig. 3.4/2 ISO's funktionele kategoriein en de taken daarbinnen,
gerelateerd aan het gelaagde beheer.

3.5. MANAGEMENT SYSTEMS PLATFORMS

Bij de beschrijving van het SMN is tot nu toe aileen gekeken naar
funktionaliteit. De implementatie van de funktionaliteit in een
(computer-)systeem is nog niet aan de orde geweest. Voor de beschrijving
van een dergelijk komlex systeem, bestaande uit hardware, ondersteunende
software en de eigenlijke applikatie-software, bestaat nog geen standaard
model. In dit hoofdstuk wordt een Generic System Architecture (GSA) voor
Telecommunications Management Systems ontwikkeld, uitgaande van
bestaande systeem-architekturen en- het zgn. -Platform-·koncept.

Het platform koncept berust op een gelaagde systeemstruktuur. Door het
beschrijven van de verschillende elementen in de lagen (platforms) is het in
principe mogelijk een volledige definitie van ieder funktioneel blok (zie vorig
hoofdstuk) te maken.
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Fig. 3.5/1 Platform-struktuur van management systems.

Het op termijn standaardiseren van de hardware platforms, heeft tot doeI de
distributie van applikatie-modules en software systems mogelijk te maken.
Hierbij moet dan gedacht worden aan 'portable' applikatie-modules en
bijvoorbeeld het upgraden van de hardware (grotere kapaciteit, processing
power etc.) zonder dat de bovenliggende laag (in zijn totaal) moet worden
aangepast.
Hetzelfde geldt voor het standaardiseren van de software support platforms.
Verschillende fabrikanten voeren (plannen voor) een dergelijke
systeem-architektuur, zie hiervoor rapport NB 9012 [2].
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In annex D is een voorbeeld (het CAT) en een index van enkele 'de facto'
en 'de jure' standaarden voor de invulling van de verschillende platforms
opgenomen.

Er worden drie lagen onderscheiden:

- Application platform, waarbinnen in dit geval de systems-management
applications vallen. Eventueel valt hierbinnen ook een zogeheten
-application interface-, die de uniformiteit van het ondersteunende
software platform garandeert.

- Software support platform, die gevormd wordt door een aantal software
systems, die de applications ondersteunen.

- Hardware platform, waarin de hardware systemen geplaatst worden,
waarop de software systems 'draaien'.

Zie figuur 3.5/1 voor een invulling van de bovengenoemde platforms.
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3.6. INPASSING IN HUIDIGE ARCHITEKTUUR

De architektuur, zoals die in de vorige hoofdstukken beschreven is, moet
worden ingepast in de reeds aanwezige architektuur voor het beheer van de
PDH. Deze huidige architektuur is weergegeven in figuur 3.6/1.

Transvu II en BRIT zijn OS's. Transvu II is een alarmeringssysteem, dat zorgt
voor het Fault Management (FM) en Performance Management (PM) van het
bestaande PDH-netwerk op Network- en NE-Management Nivo.

BRIT is een registratie-OS; het verzorgt de (statische; niet 'on-line')
registratie van het PDH-netwerk ter ondersteuning van het CM op Network
en NE-Management nivo.

NMU is een communicatie-mediation (MD) en zorgt voor een standaard
interface met de verschillende NE-Manager OS's/MD's (D01-CP, ACV-M30
& SBT).

Uitgaande van de huidige architektuur is het nu mogelijk de
SMN-architektuur uit figuur 3.2/2 in te passen. Hierbij ontstaat het beeld
van figuur 3.6/2.
Het blok E is hiervoor gesplitst in een alarmerings-gedeelte (E1), dat invulling
geeft aan het FM en PM, en een network-control gedeelte (E2), dat zorg
draagt voor het CM van het SDH-netwerk. Het El-blok zou kunnen worden
ingevuld door het reeds bestaande Transvu II, samen met het
registratie-systeem BRIT. Het E2-blok omvat de CM-funktionaliteit,
waaronder de (dynamische) administratie van het SDH-netwerk.
De NMU zorgt voor aanpassing van de 0 3 interface naar G.2 formaat.
Transvu II zou moeten worden voorzien van een X-interface voor
communicatie met blok E2.
Het 03-DCN wordt ingevuld door het LKN. Een alternatief zou het gebruik
van het SDH-ECC kunnen zijn. Dit vereist echter wei een landelijke dekking
met SOH-equipment.
Het LCN wordt ingevuld door een X.25 of IEEE-LAN; ook hier is het ECC een
aspirant 'physical carrier'.
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Fig. 3.6/1 Huidige architektuur beheer transmissie.
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Fig. 3.6/2 Inpassing van SMN in de bestaande architektuur.
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3.7. KONKLUSIES

HFST 3 datum: 16 mei 1991
versie 2

Als eerste is in dit hoofdstuk een afbakening van het werkterrein gemaakt.
Daarbij zijn de externe invloeden op het ontwerp voor een SMN aangeduid.
Vervolgens is aangegeven hoe de generieke TMN architektuur toegepast kan
worden om een SMN te vormen. De funktionele blokken en hun onderlinge
interfaces zijn beschreven.
De funktionele architektuur van het SMN is ingepast in het Layered
Management Model en de interfaces met de organisatie zijn aangeduid.
Het beheer van de SOH (of enig ander netwerk) is gelinkt aan het
bedrijfsprocessenmodel van de BA-NWB en tevens is dat model verder
verfijnd en zijn de verhoudingen tot het LMM vast gelegd.
Ook is er een generieke beschrijvingsvorm (Generic System Architecture;
GSA) voor de management-systemen ontwikkeld, gebaseerd op een
p'atform-struktuur.
Ais laatste is de link met de huidige beheerarchitektuur gelegd.

Opgemerkt kan worden dat door het ontstaan van de konfigureerbare
netwerkelementen de behoefte is ontstaan aan een stuk 'network-control'
vanuit het network-management. Deze funktionaliteit is nieuw binnen de
beheerarchitektuur, die tot nu toe aileen ingericht was voor het verzamelen
van netwerk-informatie.
In dit hoofdstuk is duidelijk het proces naar voren gekomen volgens welke
men, uitgaande van hetgeen door CCITI en ISO is vastgelegd, kan komen
tot een operationeel model voor een management network. De waarde van
dit hoofdstuk is dan ook niet aileen het uiteindelijke ontwerp, maar veeleer
de procesbeschrijving om tot het ontwerp te komen.

Voor een goede relatering van de SMN funktionaliteit aan het
informatiemodel van de BA-NWB, blijkt het noodzakelijk in de PB&B
processen een gelaagde struktuur te onderkennen, die overeenkomt met het
Layered Management Model.
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HOOFDSTUK 4. KONTEKST SPECIFIKATIE NE-NIVO
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4.1. INLEIDING

HFST 4 datum: 16 mei 1991
versie 2

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de totstandkoming van het eerste
gedeelte, nl. de NE-Iayer van het LMM, van de funktionele specifikatie van
het beheer van SOH Multiplex equipment (zie Annex A).
Het behandelt de uitgangspunten, waarop dit gedeelte van de specifikatie
is gebaseerd. Verder wordt de werkwijze uiteengezet en wordt een korte
analytische beschrijving van het resultaat gegeven.
Het hoofdstuk sluit af met een schets van (de konsekwenties van het
besproken gedeelte op) het verdere verloop van het specifikatieproces.

4.2. SITUATIESCHETS

4.2.1. Scope

De scope op NE-nivo beperkt zich tot een enkel NE; in dit geval een
multiplexer. Binnen dit NE kunnen de funktionele blokken en hun onderlinge
samenhang worden onderscheiden (zie paragraaf 2.2.3.).
Elk van deze funktionele blokken communiceert management informatie (in
de vorm van zogeheten "primitives") via het S-referentiepunt met het SEMF
blok.
De SEMF 'vertaalt' deze primitives volgens gedefinieerde regels in
parameters voor de NE-Manager (binnen de NEM layer).
Het bovenstaande proces tot en met de genoemde parameters is onderwerp
van de funktionele beschrijving op NE-nivo, die in annex A is opgenomen.
Voor meer informatie zie paragraaf 1.3. van deze annex.

4.2.2. Systeem-types

Een SOH netwerk kan zijn opgebouwd uit een groot aantal verschillende
SDH-systemen. Grofweg kan de verzameling van SOH equipment worden
verdeeld in de volgende typen:

- Acces- of Terminal Multiplexers
- Add/drop- of Drop/insert Multiplexers
- Digital Cross-connects

Elk van de genoemde typen kan nog verder worden verdeeld in sub-typen,
zodat een zeer uitgebreide range van mogelijke systemen ontstaat. Aile
systeem-typen zijn echter opgebouwd uit een vrij nauwkeurig
gestandaardiseerde set van funktionele bouwblokken.
Het zou in principe mogelijk kunnen zijn, dat men gebaseerd op deze
funktionele blokken, een funktionele beheer-specifikatie maakt die generiek
is voor aile bovengenoemde systeemtypen.
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4.2.3. De S-referentiepunten
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&

De bovengenoemde funktionele bouwblokken zijn ieder voorzien van een Sn
(1:s n:s 14) referentiepunt. Via dit referentiepunt wordt informatie met
betrekking tot het beheer gecommuniceerd met de Synchronous Equipment
Management Function (SEMF). Deze informatie wordt in de CCITT
aanbeveJingen G.783 (voor MUX Equipment) en G.sdxc (voor DXC
Equipment) gedefinieerd als zogeheten ·primitives·. Deze primitives vormen
boodschappen met betrekking tot o.a. 'anomalies', 'defects', 'commands',
'configuration' enzovoort.
De primitives vormen de oorsprong respektievelijk het eindpunt van de
informatiestromen in het beheernet. Aile informatie voor bijvoorbeeld de
bewaking van het netwerk (fault surveillance) vindt dus zijn oorsprong in
deze primitives, waarna het op verschillende manieren bewerkt (gefilterd,
gekorreleerd... ) kan worden, voordat het aan de uiteindelijke
'netwerkbeheerder' (TMN-user) wordt aangeboden. De eerste bewerking
vindt reeds plaats binnen de eigenlijke SOH equipment, nl. in de SEMF.

4.2.4. De Synchronous Equipment Management Function

Binnen de SEMF vinden gewoonJijk verscheidene bewerkingen plaats op de
binnenkomende primitives, voordat deze het funktieblok eventueel als zgn.
·notification· via referentiepunt V weer verlaat&. Tevens definieert de SEMF
de eerste relatering van de binnenkomende informatie aan het SOH network
informatiemodel.
De primitives worden nameJijk gerelateerd aan een bepaalde 'attributes' die
de voor het netwerkbeheer 'zichtbare' beheer-entiteiten vormen. Een groep
(bestaande uit ~~n of meer) attributes kan samen een 'Managed Object'
(MO) vormen. Een Agent vertegenwoordigt een aantal MO's, die samen de
representatie voor een stuk SOH equipment vormen, naar het achterliggende
TMN (in eerste instantie een 'NE-Manager'). De Agent kan gezien worden
als een Systems Management Application Proces (SMAP), dat communiceert
m.b.v. de SMAE (CMISE, ACSE, ROSE), die in de Message Communication
Function (MCF) geimplementeerd zijn.
De informatie bewerking in de SEMF kan gemodelleerd worden als drie sets
van funkties:

Vise versa werkt dit analoog; Een 'operation' komt via referentiepunt V de SEMF
binnen, en verlaat deze na eventuele bewerkingen als een 'command- primitive' via een
bepaald S-referentiepunt.
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F1: Funkties die de samenhang tussen de primitives en attributen
weergeven.
F2: Funkties die het gedrag van de MO's als funktie van de attributen
beschrijven.
F3 : Funkties die het gedrag van de NE-Agent beschrijven.

Figuur 4.2/1 geeft het bovenstaande nogmaals integraal weer.

I I
Synchronous Equipment Hgt. Function

operation
primi- r--l HO notifica-

SDH tives Fl
I

U
Agent tions

Funktie-
blokken I Attri- F3 I

butes ------S V

- I

Fig. 4.2/1 Uitwerking van de SEMF.

4.2.5. Interfacing

Zoals al genoemd, vormt de MCF als het ware de 'poort' tussen het stuk
SOH equipment en de rest van het TMN. De MCF ondersteunt een drietal
deelfunkties:

- Q interface protocol stack
- F interface protocol stack
- ECC termination en bridging
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4.3. WERKWIJZE
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Het specificeren van het SOH-management op NE-nivo bestaat in wezen uit
de volgende deeltaken:

- Het definieren van een minimale set van attributes
- De relatie tussen de primitives (gedefinieerd in G.783 e.a.)

en attributes (Le. de F, set) definieren.
- De eigenschappen van de MO's vastleggen als funktie van de

waarden van de attributes (F2 set).
- Het gedrag van de Agent beschrijven IF3 set).

Een verdere strukturering van het werk en belangrijke aandachtspunten
daarbij worden in de volgende paragrafen beschreven.

4.3.1. Strukturering naar funktionele kategorie

Bij het opstellen van de specifikatie is als eerste een verdeling aangebracht
naar funktionele ldeel-)kategorie. Hierbij is zoveel mogelijk de verdeling
volgens OSI-Management aangehouden. De volgende kategorieen zijn
uitgewerkt laangeduid met .):

kategorie deel-kategorie uitgewerkt

Fault Management:

Performance Management:
Configuration Managemene
Accounting Management
Security Management

- Alarm Surveillance
- Testing
- Fault Localisation
- Performance Monitoring8

•

•
•

8

7

ISO defineert ook nog de deel-kategorieen 'Traffic Management' en aos observation.

ISO verdeelt deze kategorie in 'Provisioning', 'Status & Control' & 'Installation'.

58



Rapport nr. NB 9109
Afd. OTW-NB-BPB

HFST 4 datum: 16 mei 1991
versie 2

4.3.2. Strukturering naar logische netwerklaag

Binnen de struktuur van funktionele kategoriein is een rigide verdeling naar
logische netwerklaag nagestreefd. De lagen zoals die gedefinieerd zijn in
paragraaf 2.3.1.3. zijn aangehouden. Aileen het beheer van de OHA, MCF,
MTPI en MTS funktieblokken is buiten deze verdeling geplaatst, omdat deze
in wezen niet binnen de struktuur passen (niet gelaagd opgebouwdl.

4.3.3. Object Oriented Analyses

Het is zoveel mogelijk vermeden bindende/beperkende relaties met het
lnformatiemodel te leggen, tenzij in het benoemen van attributes. Dit is
gedaan met het oogpunt op de ontwikkelingen die dit model nog doormaakt.
Door het definieren van bepaalde MO's zou een mogelijke inkompatibiliteit
met het toekomstige aanbevolen SOH information model kunnen ontstaan.

4.3.4. Data-driven vs. Proces-driven

De aangehouden werkwijze is inherent 'Data-driven'. Oat wil zeggen dat de
ontwikkeling bottum-up plaatsvindt: van de primitives (de datal worden de
primaire beheerfunkties afgeleid die de attributen definiiren, hiervan worden
dan sekundaire funkties afgeleid enz. Dit proces eindigt met een set van
funkties, die management informatie opleveren, ter ondersteuning van
bedrijfsprocessen (zie ook fig. 2.3/1 I.
Tegenover het data-driven ontwikkelproces staat het zogenaamde
'proces-driven' proces. Hierbij gaat men uit van de te ondersteunen
bedrijfsprocessen, ontwikkelt daarvoor ondersteunende beheerfunkties,
daarvoor primitieve funkties enz. totdat een overzicht ontstaat van de
benodigde gegevens.
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4.4. PERSPEKTIEF

4.4.1. Resultaten
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Zoveel mogelijk gebruikmakend van hetgeen reeds in de CCITT-aanbeveling
m.b.t. SOH is vastgelegd, is het beheer op NE-nivo in de in paragraaf 4.3.1.
genoemde kategorie~n gespecificeerd. De relatie primitive : attribute tot en
met de funktionaliteit van de NE-Agent is hierin vastgelegd.

Een fijnmazige strukturering stelt de specifikateur in staat om een kompleet
beeld te schetsen van het beheer op NE-nivo. Bovendien brengt het werken
in een regelmatige struktuur een zekere herhaling met zich mee, waardoor
sneller gewerkt kan worden (door het optreden van het leer-effekt). Een
goed voorbeeld is dat wanneer het beheer op HO-path layer is ingevuld, het
lO-path layer nivo daar gemakkelijk van kan worden afgeleid (door
veranderingen in naamgeving en verwijzingen).

Intermezzo:

Over de grens tussen NE- en NEM-Iayer kan enige diskussie worden
gevoerd. Het is tot nu toe de gewoonte de interface tussen Agent en
Manager (a-interface) op de grens tussen deze twee lagen te plaatsen.
Uit fysiek oogpunt is dit de meest voor de hand Iiggende oplossing; de
Agent is geimplementeerd in het NE en de Manager in een MD (of ook in het
NE indien dit een Mediation funktionaliteit vervult).
Vanuit het oogpunt van informatie-verwerking is deze verdeling echter
minder logisch. De situatie ziet er nu als voigt uit. Manager en Agent
communiceren d.m.v. CMISE messages met elkaar. Het uitvoeren van een
proces (funktie) verloopt meestal gedistribueerd: wanneer de Manager een
funktie vervult, heeft dat vaak tot gevolg dat in de Agent ook l!l!n of meer
funktie 'geinvokeerd' worden. Bijvoorbeeld:

Manager naar Agent: -Request Multiplexer Status Report
Agent naar Manager: -Multiplexer Status Report-.

Deze funkties zijn zo nauw met elkaar verbonden (de l!l!n komt nooit voor
zonder de ander), dat ze als het ware l!l!n enkele funktionaliteit vormen (bv.:
-Muliplexer Status Reporting-). Deze totale funktionaliteit zal binnen de
NEM-Iayer worden geplaatst, wat tot gevolg heeft dat de grens tussen NE
en NEM-Iayer verschuift naar de grens tussen MO en Agent. Figuur 4.4/1
plaatst beide situatie nog eens naast elkaar.
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Situatie I
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Situatie II
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Fig. 4.4/1 Mogelijkheden voor integratie van Object -model in L.M.-model.

4.4.2. Verder verloop specifikatieproces

Op basis van de nu gespecificeerde NE-Iayer funktionaliteit, moet nu
vervolgens de NEM-Iayer beschreven worden. Daarbij moet worden getracht
dezelfde strukturering aan te houden. In principe gelden ook hier weer
dezelfde richtlijnen als die beschreven in par. 4.3.
De door de NEM-funkties van de Manager geleverde informatie, vormt in
feite de attributes op deze laag. Deze set van attributes moet gedefinieerd
worden, en de relaties met de NE~funktionaliteit van de Agent moeten
worden gelegd.
Wellicht moeten vervolgens de funktionaliteit van de NE-Agent aangepast
worden aan de eisen die daaraan vanuit de NE-Manager worden gesteld (i.e.
een stuk proces-driven/top-down ontwikkeling).
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4.5. KONKLUSIES
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De beheerfunktionaliteit die gedefinieerd is, bevindt zich binnen het de
SOH-equipment en wei in het SEMF-blok. Oeze funktionaliteit is te
beschrijven met de volgende sets van funkties:

- F1 : Samenhang tussen primitives en attributes
- F2: Behaviour van MO als funktie van attributes
- F3 : Gedrag van NE-Agent

De specifikatie op NE-nivo is in eerste instantie aileen toepasbaar voor
SOH-Multiplex equipment, maar kan, bij het gereedkomen van de OXC
aanbevelingen. ook als basis dienen voor het beheer van cross-connects.

De gebruikte strukturering blijken goed toepasbaar bij het op data-driven
wijze beschrijven van het MUX-management.

Voor aile SOH netwerk-Iayers zijn de (OSI-)kategorieen Alarm Surveillance
(Fault Management), Performance Monitoring (PM) en Configuration
Management uitgewerkt.

Het is gebleken dat er twee fundamenteel verschillende wijzen zijn om bij
een objekt georienteerde benadering van het probleem relaties te leggen met
het Layered Management Model (voorlopig aangeduid met situatie I en 11).

Door aileen de relatie primitives-attributen definieren en niet de specifieke
MO's, is voorkomen dat er bindende relaties onstaan met het nog niet
gestandaardiseerde SOH Network Information Model.
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HOOFDSTUK 5. KONTEKST SPECIFICATIE NEM-NIVO
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5.1. INLEIDING
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Oit hoofdstuk geeft een beschrijving van de totstandkoming van de
funktionele specifikatie van het NE-Management (NEM-Iayerl van SOH
Multiplex equipment.
Het geeft de principes weer, volgens welke dit gedeelte van de specifikatie
is opgesteld. Verder wordt de werkwijze uiteengezet en wordt een korte
analyse van het resultaat gegeven.
Ais laatste voigt een paragraaf die het verdere verloop van het
specifikatie-proces schetst.

5.2. SITUATIESCHETS

5.2.1. Scope

De scope op NEM-nivo is tweeledig. Enerzijds is dit de view van de NE·
Manager, die een view heeft die zich beperkt tot een of meer los staande
NE's. Anderzijds is dit de view die door de NEM-Agency wordt
samengesteld. Oeze view bestaat uit een gelaagd netwerkmodel, bestaande
uit nodes en trails, dat gebaseerd is op de struktuur zoals gedefinieerd in
[22; G.sna-l].
In de twee volgende paragrafen wordt het bovenstaande verder uitgewerkt.

5.2.1.1. De NE-Meneger view

De NE-Agent bepaalt de view van de NE-Manager op het Netwerk Element.
De NE-Agent zorgt voor een uniformering van de verschillende
MUX-systemen, gestruktureerd naar logische netwerklaag (Circuit layer,
LO-path layer, enz.l.
De beschikbare informatie komt overeen met de op NE-Iayer gedefinieerde
attributes; kennis van de primitives is niet beschikbaar. De NE-Manager
heeft de supervisie over I§l§n of meer SOH-Multiplexers c.q. NE-Agents. Hij
kan met I§l§n specifieke funktie op verschillende NE(-typenl en netwerklagen
inwerken of daar informatie uit onttrekken.
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5.2.1.2. De NEM·Agency view

HFST 5 datum: 16 mei 1991
versie 2

De NEM-Agent biedt de bovenliggende Network-Manager (N-Manager) de
view op een (sub-)netwerk. De NEM-Agent integreert de Element-informatie
tot informatie op netwerk-nivo. De netwerk-informatie heeft betrekking op
trails (Trail termination-points e.d.) en nodes (connection points) binnen een
bepaalde network-layer (HO-path layer enz.) en de onderlinge samenhang
tussen de network-layers.

5.2.2. De NE·Management Application Function

De NE-Management Application Function (NEM-AF) is een
Operations-system Application Function [25; M.30l die het NEM-proces
uitvoert voor ~t§n of meer NE's. De NEM-AF kan een NE-Manager-rol spelen
of die van NEM-Agent. Het is mogelijk dat een NEM-AF de NEM-Agent rol
vervult voor een verzameling van NEM-AF's, zodat de NEM-Agent rol niet
overal geimplementeerd hoeft te zijn. Wanneer een WSF geintegreerd is in
de OS-AF, bestaat er ook een interlace (HMI) naar de TMN-gebruiker.
Eventueel zou er een koppeling met andere NEM-AF's kunnen zijn, zodat op
deze manier een gedistribueerd, maar samenhangend NEM-proces ontstaat.
E.e.a. is weergegeven in figuur 5.2/1.

5.2.3. Interlacing

Communicatie met een WSF gebeurt via de F-interlace; deze is echter nog
niet algemeen vastgesteld door CCITT of andere instelling. Bij integratie van
de WSF in de NEM-AF vervalt deze interlace. Wei blijft dan de zogenaamde
Human Machine Interlace (HMI) bestaan; de G-interlace. Communicatie
tussen de NE-agent en de NE-Manager verloopt via een 03- of Q,.-interlace
[25; M.30l. Wanneer deze communicatie over de ECC van de SDH loopt is
een volledige Q,. stack aanbevolen. Bij lokale (in station) communicatie zou
eventueel ook de 0x-"short-stack" interlace gebruikt kunnen worden.
Voor de koppeling tussen verschillende NEM-processen is in TMN de
X-interlace vastgesteld. Er is echter nog geen volledige invulling bekend,
noch van OSI-stack noch van informatiemodel.
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Fig. 5.2/1 Situatieschets van het NEM-proces.
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Het specificeren van het SOH-management op NEM nivo bestaat uit de
volgende deeItaken :

- Het definiiren van een minimale set van NE-Manager funkties (F4 set)
- Het definieren van een minimale set van attributes voor het NM.
- Omschrijven van eigenschappen MO's als funktie van de attributen (F,

sed
- Het gedrag van de NEM-Agent beschrijven (Fe set)

Een meer verfijnde strukturering van het werk en belangrijke
aandachtspunten daarbij worden in de volgende paragrafen beschreven.

5.3.1. Strukturering naar funktionele kategorie

In het vorige hoofdstuk is een verdeling in funktionele kategoriein gegeven,
die aangehouden is bij het struktureren van de attributen op NE nivo. Deze
verdeling, gebaseerd op de OSI-kategorieen, is voor het indelen van de
NE-Management funkties wat verder verfijnd. De namen van de
(sub-)kategorieen geven al een indikatie voor de bedrijfsprocessen die
ondersteund worden. De uitgewerkte kategorieen zijn aangeduid met een .;

kategorie deel-kategorie uitgewerkt

Fault Management

Performance Management
Configuration Management

Accounting Management
Security Management
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5.3.2. Strukturering naar logische netwerklaag

Bij de definitie van de gegevens (attributen) op NE-nivo is een rigide
verdeling in logische netwerklagen aangehouden. Op het NEM-nivo heeft
een uniformering van deze lagen plaatsgevonden, zij het met enige
uitzonderingen (bv. de Control APS funktie is aileen van toepassing voor de
M-section layer). De funkties en gegevens die in dit deel van de specifikatie
worden gedefinieerd zijn dus in principe generiek voor iedere netwerklaag.

5.3.3. Object Oriented Analyses

Het is zoveel mogelijk vermeden beperkende relaties met het SOH Network
Information Model (SIM) te leggen, tenzij door het vastleggen van attributes.
Het vastleggen van de NE-Manager funkties kan gezien worden als het
invulling geven aan de "OPERATIONS" die op een MO kunnen worden
uitgevoerd. Daarnaast kan het vastleggen van de relatie tussen
attribute-verandering en notification uitgelegd worden als het vastleggen van
de "BEHAVIOUR" van het MO. Hier liggen dus ook 'link's met het SIM. Het
SIM legt hier in feite de funktionaliteit vast, terwijl het oorspronkelijk
bedoeld is als generieke 'omgeving-beschrijving' waarin de funktionaliteit
kan worden gedefinieerd. Hier ontstaat dus een spanningsveld tussen
hetgeen in het SIM is vastgelegd en de funktionaliteit zoals die in het TMN
worden gedefinieerd.

5.3.4. Data-driven vs. Proces driven

Het specifikatie-proces van de NE-Iayer is puur 'Data-driven' (Technology
driven/bottum-up) geweest. Ook de definitie van de NE-Manager
funktionaliteit is een Data-driven proces. Het vastleggen van de NEM-Agent
funktionaliteit (Le. Het beeld dat de NEM-Agent de N-Manager voorhoudt)
vereist inzicht in de bedrijfsprocessen welke de N-Manager ondersteunt. Er
is hier een verschuiving van een Data-driven naar een Proces-driven wijze
van werken waar te nemen.
Het volledig formeel definiiren van een netwerk-beeld is minder zinvol,
omdat de eisen aan dit beeld med~ bepaald worden door de genoemde
bedrijfsprocessen, die zelf nog niet gedefinieerd zijn. Dit zelfde argument zal
spelen bij het definieren van de N-Manager funktionaliteit.
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Gebruikmakend van de CCITI aanbeveling M.30, die een 'indikatieve lijst'
van TMN-funktionaliteiten oplevert, is het beheer op NEM-nivo in de in
paragraaf 5.3.1. genoemde kategoriein gespecificeerd. Hierbij zijn de
relaties tussen de NE-attributen en de NE-Manager funktionalteit
aangegeven. Daarnaast is een (minder formeel gedefinieerdel verzameling
van NEM-attributen beschreven.

De wijze van indeling van de hoofdstukken is analoog met hetgeen in figuur
4.4/1 is aangegeven als situatie I. Dit is de tot nu toe gebruikelijke
zienswijze; het doet echter niets af aan de andere situatie. Wanneer men het
beeld analyseert, dat door de NEM-Agent wordt samengesteld, valt op dat
dit het 'netwerkbeeld' is; dit levert dus nog een indikatie in de richting van
situatie II.

Het is nu mogelijk een stap verder te gaan bij het integreren van
Object-model in het Layered Management Model. De gelaagdheid van dit
model is een ander punt dat ter diskussie kan worden gesteld. Kijkend naar
hetgeen gedefinieerd is als NEM-attributes, vaIt op dat veel van de
informatie rechtstreeks uit het NE (SDH-MUXI opvraagbaar is. Voor het
opvragen van deze informatie zou het mogelijk zijn direkt vanuit de
NEM-Agent de NE aan te spreken. Dit duidt dus op een raakvlak tussen
NEM- en NE-Agent. Dit betekent een stuk NEM·Agency in de NE(-Iayerl; iets
wat niet past binnen het huidige LMM.
Het bovenstaande is weergegeven in figuur 5.4/1 voor situatie I. Tevens
zijn nu de interfaces naar de organisatie weergegeven.
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Fig. 5.4/1 Geintegreerd Object-model/L.M.M, getekend voor situatie I.

5.4.2. Verder verloop specifikatieproces

Uitgaande van het door de NEM-Agency opgebouwde netwerkbeeld, moet
nu vervolgens de NM-Iayer beschreven worden. Zoals reeds opgemerkt is,
zal dit eerder een 'proces-driven', minder formele beschrijving worden. Op
NM-nivo zal in eerste instantie aileen de N-Manager funktionaliteit worden
ingevuld. De NM-Agency zou uit informatie, verkregen van N-Manager en
eventueel NEM-Manager en NE een 'service-beeld' (een beeld van het
netwerk voor het Service Management) moeten samenstellen. Hieromtrent
heerst echter nog veeI onduidelijkheid (welke SOH-services, welke
bedrijfprocessen ondersteunen enz.7).
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De NEM-funktionaliteit is opgesplitst in NE-Manager- en NEM-Agent
funkties. De volgende sets van funkties zijn beschreven:

- F4 : Gedrag van de NE-Manager
- F6 : Gedrag van de MO's als funktie van attributes
- Fe: Gedrag van de NEM-Agent

Ook bij de beschrijving van het NEM, waarbij reeds enige verschuiving plaats
vindt naar een proces-driven werkwijze, is de gebruikte strukturering goed
toepasbaar.

De specifikatie NEM-nivo is gemaakt voor I§l§n netwerklaag en is (vrijwel)
generiek voor aile logische SDH-netwerklagen. Deze struktuur zal
overgenomen kunnen worden bij de beschrijving van het NE-management
voor de SDH-DXC.

Uitgewerkt zijn de (OSI-)kategorieen Fault Management (Alarm surveillance
en Testing & Diagnosis), Performance Management (Performance
Monitoring) en Configuration Management (Status & Control, Provisioning).

Bij plaatsing van de Manager en Agent funktionaliteit zijn duidelijk de
verschillen tussen situatie I en II naar voren gekomen. Er zijn indikaties die
in de richting van situatie II wijzen.
Tevens is gebleken dat de gelaagdheid van het LMM niet konsekwent
kan/moet worden doorgevoerd.
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In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de kontekst voor de specifikatie
van het SDH-MUX management op NM-nivo. Eerst voigt een korte
uiteenzetting van de uitgangssituatie. Daarna wordt de werkwijze
beschreven die gebruikt is bij de totstandkoming van dit gedeelte van de
specifikatie en wordt een korte analyse van het resultaat gegeven. Ais
laatste voigt een paragraaf die kort de link legt naar een eventuele
specifikatie van het Service-management.

6.2. SITUATIESCHETS

6.2.1. Scope

De NEM-Agent biedt de N-manager de (deel-)view op netwerk-nivo, zoals
beschreven in paragraaf 5.2.1.2. De MO's hebben dus betrekking op de
trails en nodes binnen de verschillende network-layers. Een NEM-Agent
levert een uniform netwerk-beeld van een bepaalde groep
netwerkelementen, in dit geval SOH-multiplexers. De NEM-Agent
funktionaliteit hoeft niet zonder meer en als geheel in een NEM-systeem
geplaatst te zijn, maar ook een NE kan op zich een gedeelte van de
NEM-Agent funktionaliteit vervullen, naast die van de NE-Agent. Dit geeft
de mogelijkheid, direkt van een NM-systeem (N-Manager) een NE 'aan te
spreken'. In figuur 5.4/1 was dit reeds met een stippellijn weergegeven. In
de volgende paragraaf worden de konsekwenties hiervan in relatie met het
Layered Management Model bekeken.

6.2.2. Layered Management Model revisited

Deze paragraaf beschrijft een iets aangepaste versie van het Layered
Management Model (LMM) uit het Struktuurplan [3]. De Service
management layer wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten. De
aanpassing is aangebracht om een direkte koppeling tussen NM, SM en de
NE-Iaag zonder kunstgrepen (zoals 'transparante lagen') in te kunnen
passen. Het is niet de bedoeling om de gelaagdheid van het model te
ondermijnen, maar eerder om het als denkraam flexibeler te maken.
In figuur 6.2/1 is het aangepaste model weergegeven. Met een '0' is hierin
de NE- en N-Manager aangegeven; de verschillende Agent funktionaliteiten
zijn daarin impliciet opgenomen. Daamaast zijn de verschillende
informatie-stromen met een genummerde pijl weergegeven:
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stroom 1: deze stroom geeft de uitwisseling van informatie weer tussen
het NE en de NE-Manager. De stroom loopt via de NE-Agent
funktionaliteit en een Ox interface.

- stroom 2: deze stroom geeft de uitwisseling van informatie weer tussen
een NE en de ' organisatie'. Dit kan bijvoorbeeld via waarschuwings
lichten, een eenvoudig display op het systeem of een terminal.

stroom 3: deze stroom geeft de uitwisseling van informatie weer tussen
de NE-Manager en de N-Manager. De stroom loopt via de NEM-Agent
funktionaliteit en een 0 3 interface.

- stroom 4: deze stroom geeft de informatie-uitwisseling weer tussen de
NE-Manager en de 'organisatie'. De uitwisseling vindt plaats via een TMN
F- en G-interface (de HMI).

stroom 5: deze stroom geeft de informatie-uitwisseling weer tussen de
N-Manager en de organisatie; hiervoor geldt hetzelfde als voor stroom 4.

stroom 6: deze stroom geeft de direkte informatie-uitwisseling weer
tussen de N-Manager en het NE. De uitwisseling vindt plaats via
NEM-funktionaliteit en een 0 3 interface.

Er is geen informatiestroom aangegeven naar de SM-Iayer. Dit komt voort
uit het feit dat voor het SM nog geen geautomatiseerd systeem bestaat.
Informatie voor het SM loop via stroom 5.
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Fig. 6.2/1 Aangepast Layered Management Model.

6.3. WERKWIJZE

Het specificeren van SDH Multiplexer-management op NM-nivo bestaat in
feite uit het definieren van een minimale set van N-Manager funkties
IF7-set). Het beschrijven van de NM-Agent funktionaliteit wordt in eerste
instantie achterwege gelaten. De NM·Agent vervult de
vertegenwoordigers-taak voor het Network Management bij een Service
Manager. Aangezien het nog niet direkt in de bedoeling Iigt het Service
management te beschrijven, is het vaststellen van de NM·Agent
funktionaliteit nog niet aan de orde.
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6.3.1. Strukturering naar funktionele kategorie

Voor de kategorisering van NM-funktionaliteiten is vrijwel dezelfde verdeling
(volgens ISO) aangehouden. De uitgewerkte (sub-)kategorieen zijn aangeduid
met een .:

kategorie deel-kategorie uitgewerkt

Fault Management

Performance Management

Configuration Management

Accounting Management
Security Management

6.3.2. Strukturering naar logische netwerklaag

- Alarm Surveillance
- Fault Localisation
- Testing
- Performance Monitoring
- Traffic Management
- Status & Control
- Provisioning (ink!. Mem.Mgt)
- Installation

•
•
•
•
•
•
•

Voor NM geldt in principe hetzelfde als in het vorige hoofdstuk voor NEM is
gesteld. Op het NEM-nivo heeft een uniformering van de logische
netwerklagen plaatsgevonden, zij het met enige uitzonderingen. Ook de
NM-funkties die in dit deel van de specifikatie worden gedefinieerd zijn
grotendeels generiek voor iedere netwerklaag.

6.3.3. Data-driven VI. Proces-driven

Zoals reeds werd opgemerkt in paragraaf 5.3.4. is het definiiren van de
N-Manager funktionaliteit een grotendeels proces-driven c.q. top-down
proces. De grootste moeilijkheid hierbij is dat de bedrijfsprocessen voor
planning, bouw en instandhouding SOH nog bij lange na niet vast liggen.
Aileen de bestaande processen m.b.t. het tcansmissienet kunnen als
referentie worden genomen; zie de tussenrapportage [1 J.
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Op basis van het bovenstaande en een grof model voor de bedrijfsprocessen
is een eerste beschrijving van de N-Manager funktionaliteit voor
SOH-multiplexers opgesteld. Er is invulling gegeven aan de funktionele
hoofd-kategorieen Fault Management, Performance Management en
Configuration Management.

Wanneer direkt services door het SDH-netwerk worden geleverd aan
(externe) klanten, zal ook een stuk Accounting Management ondersteuning
nodig zijn. De indruk bestaat echter dat de bedrijfsprocessen m.b.t.
accounting volledig moet kunnen worden ondersteund door een set op
Service Management nivo te definiiren funktionaliteiten.
Het Security Management is een kategorie die van belang is voor het
SDH-TMN als geheel. Vandaar dat besloten is deze buiten de gebruikte
struktuur te definieren.

6.4.2. Toekomstige uitbreidingen

De beschrijving kan uitgebreid worden met het Service Management.
Daarvoor is het dan nodig de NM-Agent funktionaliteit vast te leggen.
Daarnaast zal het ook nodig zijn de nu gedefinieerde lagen uit te breiden met
de mogelijkheden ook SDH-DXC's in het netwerk op te nemen.

6.5. KONKLUSIES

Aileen de N-Managerfunktionaliteit is beschreven (F7-set). De reden hiervoor
is dat het beschrijven van de Agent funktionaliteit inzicht vereist in de te
ondersteunen (klant-)processen voor de SDH-diensten. Deze zijn echter nog
niet vastgelegd.

De specifikatie op NM-nivo is ge~chreven voor ••n netwerklaag en is
generiek voor aile logische SDH-netwerklagen. Voor de integratie van DXC's
in het geheel zijn nog aanpassingen vereist (grotendeels op het gebied van
het Configuration Management).

Er is een aanpassing gemaakt in het LMM, zodat dit beter de werkelijke
situatie weergeeft. Binnen dit aangepaste model zijn een aantal
informatiestromen geidentificeerd en beschreven.
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De werkgroep TANGO (Totaal Aanpak Netbeheer Gestruktureerd
Organiseren) was opgericht om een invulling te geven aan de visie van
BU-NWB, vastgelegd door de werkgroep ORCA, op netbeheer en wei van de
digitate infrastruktuur. In deze paragraaf worden kort enkele 'highlights' van
TANGO, die o.a. van belang zijn voor het beheer SOH aangestipt. Het
(koncept) TANGO-rapport [4] heeft vooralsnog de status van diskussie-stuk.

7.1.1. Lagen struktuur

TANGO geeft een strukturering van het telecommunicatie beheer in een
drietal lagen, gebaseerd op het Layered Management Model:

- Service Management
- Network Management
- Element Management

Binnen deze lagen worden een aantal taken/processen onderscheiden, die
samen invulling geven aan het beheer binnen die laag. Een verdere
strukturering in bijvoorbeeld de OSI-kategorieen is niet aangebracht. Het
model is weergegeven in figuur 7.1/1 .

Er zijn enkele kannekeningen bij deze figuur te plaatsen:

- In de (TANGO-)kontekst bij deze figuur wordt opgemerkt dat ·planning
en bouw· buiten het beheer telecommunicatie vallen; desondanks is toch
de taak 'Network Planning' binnen het Network Management
opgenomen.

- De gehele 'Provisioning' taak is opgedeeld in Service-, Network- en
Element Provisioning. Daarentegen is de 'administration'-taak niet
konsekwent opgedeeld naar deze lagen.

- Het valt te verwachten dat de Bouw en Plannings-processen ook gebruik
zullen maken van de door de (Service/Network/Element-) Administration
geregistreerde gegevens. Het plaltsen van de Administration-taak binnen
netbeheer is daarom diskutabel. Een duidelijke registratie-taak valt echter
niet te ontkennen binnen dienstlnetbeheer.

Tabel 3.4/2 een meer volledige en een in OSI-kategorieen gestruktureerde
invulling.
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.-------------Service Management--------------,

Service Provisioning

Service Creation

Service Administration

Tariff Administration

Billing

Complaint Management

.-------------,Network Management--------------,

Network Provisioning

Network Planning

Traffic Management

Transmission Management

-------------Element Management--------------,

Element Provisioning Spare & Repair Control

Element Maintenance

Fig. 7.1/1 Strukturering Telecommunicatie Beheer.

7.1.2. Relaties tussen SMN-architektuur en organisatie

In deze paragraaf wordt aangegeven welke funktionele (deel-)kategoriein
ondersteunend zijn voor de organisatie-onderdelen, zoals die zijn beschreven
in het TANG 0 rapport.
Het Iigt niet in de bedoeling een goed gefundeerd voorstel i.d. te doen. De
onderstaande tabel reikt slechts de methode hiervoor aan, en geeft een
eerste indikatie voor de mapping van funktionaliteit naar organisatie.
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Fig. 7.1/2 Mapping van funktionele kategorieln op organisatie-onderdelen.

NNMC
NCST
NVVC

NWVB
NWTB
NWSB
NWA
ISS
ITS
IBS

= Nederlands Network Management Centrum
= Nationaal Centrum Systeem Techniek
= Nationaal Vaste Verbindingen Centrum

= Netwerk Verkeers Bewaking
= Netwerk Transmissie Bewaking
= Netwerk Signalering ,Bewaking
= Netwerk Analyse
= Instandhouding Schakelsystemen
= Instandhouding Transmissiesystemen
= Instandhouding Beheerssystemen
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7.2. NETWORK ADMINISTRATION

Op het gebied van de network(element)-administration zijn grote
veranderingen op komst, zowel geinitieerd vanuit PIT Telecom als vanuit de
ontwikkelingen in technologie (zoals bijvoorbeeld de opkomst van SDH).
De werkgroep Netwerk Administratie (NEAD) voor de lange termijn (zie ook
[1 ]), heeft tot taak in eerste instantie een visie en daarna een specifikatie
voor een NAS (Network Administration System) te ontwikkelen. Hiervoor is
in samenwerking met andere Telecom-bedrijven advies ingewonnen bij het
adviesburo Arthur D. Little ltd. De rapportage [6] geeft een eerste visie op
een NAS dat ondersteuning geeft naar de bedrijfsprocessen en gerelateerd
is aan het TMN. De specialisatie-stap naar de specifieke Nederlandse situatie
is nog niet gemaakt.
Kijkend naar de bestaande administratie systemen voor het transmissienet,
wordt gauw duidelijk dat invoering van de SDH hier voor problemen gaat
zorgen. Geautomatiseerde updating van de systemen bijvoorbeeld is niet
mogelijk.
Het ligt niet binnen het kader van dit rapport om antwoorden te geven op
de bovenstaande vragen. Bovenstaande geeft wei aan dat er een duidelijke
link bestaat tussen SDH en hetgeen door NEAD bepaald wordt (gaat
worden).

Het probleemgebied kan als voigt worden geschetst.
In de bestaande situatie zorgt ieder van de processen Planning Bouw en
Beheer voor een stuk eigen administratie. De geautomatiseerde
administratieve systemen hebben aileen een interface naar de organisatie,
en worden vanuit de organisatie beheerd. Doordat uit verschillende gebieden
begonnen is aan automatisering van de administratie is een overlap
ontstaan. De systemen bevatten vaak aileen die gegevens die nodig zijn
voor de uitvoer van t§t§n specifiek takenpakket.
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Figuur 7.2/1 Relaties Administratie en PB&B.

Onder andere door de invoering van SOH wordt een trend binnen beheer
zichtbaar, die gaat richting een geautomatiseerde registratie van het netwerk
en de netwerkelementen. Oit leidt tot de noodzaak van een integratie c.q.
koppeling van bestaande gegevens-bestanden, die automatisch beheerd
kunnen worden door een network(element) management systeem.
Oaarnaast ontstaat er een steeds groter wordende behoefde aan een
uniforme toegang tot aile gegevensbestanden.
Figuur 7.2/1 schetst de positie van administratie in relatie met de overige
bedrijfsprocessen. Tevens is de gelaagdheid van het L.M.M. er in
aangebracht.
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7.3. HET SMN IN HISTORISCH PERSPEKTIEF

In dit hoofdstuk zal een korte schets gegeven worden van de ontwikkeling
van de telecommun;catie technologie, belicht vanuit het beheer, vanaf het
tijdperk van de analoge transmissie tot en met de toekomstige intelligente
netwerken (IN's). Aan de hand van figuur 7.4/1 zullen bij iedere 'mijlpaal'
enkele karakteristieke eigenschappen m.b.t. beheer worden genoemd.

Klant

I I
I I
I I I I
I I I----------------,--- ---~---- --------,--
I I I I

Organlsatle I ITMN I I
I I I I
I I I I---T--- -------------~--

I I I
I : Netwerk I

I I
J--==~--------~-==---+----l-------------1---

I I I
I I I
I I I
I I I

SM

NE

NM

NEM

I I I

POH SOH ATM IN--.•~
-rJ:mologie

Figuur 7.3/1 Ontwikkeling netbeheer en netwerk.
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A

B

C

D

E

Analoog

Digitaal:
- PDH

- SDH

(B-lISDN:
-ATM

- IN

- Geen wEmbedded Network IntelligenceW

• Gedistribueerde maintenance aangestuurd
door klachten van klant
Veel menskracht in uitvoering; grote
organisatie.

- Opkomst TMN
- Hogere wEmbedded IntelligenceW

; vooral in
de exchanges.

- Eerste stappen naar gecentraliseerde
bewaking van Netwerk Elementen.

- Gedistribueerde besturing; eerste introduktie
cross-connects.

- Gefragmenteerde benadering van beheer.
- Minder menskracht in de uitvoering.
- Hogere wEmbedded IntelligenceW

; ook in
transmission equipment.

- Gecentraliseerde Besturing & Bewaking van
het netwerk en de netwerk elementen.

- Integratie switching en transmission;
Exchange naast cross-connect.

- Geintegreerde benadering van beheer.
- Gerichte aansturing op uitvoering; minder

menskracht.

• Steeds hogere Embedded Intelligence
- Centrale Bewaking en Besturing.
• wHands-offw network.
- Hoge klantgerichtheid
• Afname installed base investment voor TMN
- Geintegreerde transmission, switching, en

management service.
- Afbouw TMN.
- Direkte aansturing netwerk door klant.
- Open netwerk architektuur.
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7.4. KLANTENKANT VAN HET LMM

In dit hoofdstuk wordt een extensie voorgesteld op het tot nu toe gebruikte
Layered Management Model. Er is uitgegaan van het -kegel--model, zoals
dat door British Telecom (BT) gebruikt is. Dit model lag aan de basis van het
LMM uit het struktuurplan [3].

Het LMM wordt door BT getekend in de vorm van een kegel. Het grondvlak,
het grootste, is de NE-Iayer waarin de bedrijfsmiddelen zich bevinden.
Daarboven bevinden zich de steeds kleiner wordende Element-, Network- en
Service-management layers. De positie van de klant bevindt zich op de punt
van de kegel. Dit is een vrij globale modellering. Onderwerpen zoals de
differentiatie van services, de elementen waaruit een service is opgebouwd
en de klantengroepen zijn niet terug te vinden. Ook het organisatie-aspekt
is niet terug te vinden. Zie fig 7.511.

Door de Service Management layer te splitsen in een
Service-Packet-management-Iayer een Service-Element-management-Iayer
en een klanten-Iayer toe te voegen ontstaat een totaalbeeld van het beheer.

In de SPM-Iayer worden totaal-service-pakketten beheerd, zoals die aan de
klanten worden geleverd. Voorbeelden van deze services zijn bijvoorbeeld
ISDN, kabel-TV, Auto-telefoon, semafoon enz. Zo bevinden zich in deze laag
bijvoorbeeld de provisioning, de klachten verwerking, de kwaliteitskontrole
enz. m.b.t. een bepaalde service. Een bepaalde service-pakket is opgebouwd
uit een aantal service elementen.

In de SEM-Iayer worden de service elementen die gebruikt worden voor de
samenstelling van een service-pakket, beheerd. Voorbeelden van (wei of niet
bestaande) service elementen zijn 'international 64 kbps transport service',
'private network management service', '15 kHz transport service', 'Datanet
aansluiting', 'national X.25 transportservice' enz. enz. In deze laag bevindt
zich de funktionaliteit voor het beheer van deze SE's. Een SE maakt gebruik
van een of meer netwerken om zijn specifieke service te kunnen leveren. Zo
zou bv. een ' global 2 Mbps transport service' geleverd kunnen worden door
een SDH-netwerk samen met een PDH-netwerk en eventueel een
internationale satelliet verbinding.

De overige layers blijven hetzelfde. Naast het geheel is de organisatie
geplaatst. De organisatie stuurt op iedere laag en ontvangt management
informatie daaruit. Zie figuur 7.5/2.
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Fig. 7.4/1 Het LMM als kegel weergegeven.

91

BUSINESS MANAGEMENT
LAYER

SERVICE MANAGEMENT
LAYER

NETWORK MANAGEMENT
LAYER

ELEMENT MANAGEMENT
LAYER

NETWORK ELEMENTS



Rapport nr. NB 9109
Afd. OTW-NB-BPB

HFST 7 datum: 16 mei 1991
versie 2

Networ1< MGT
Iaye,

Element MGT,laye,,,,,,,,

/
/

/
/

/
/

/
/

/ service MGT
Iaye,

/
/

/
/

/
/

/
/ servlc.elernent MGT

Iaye,

,,,,,,,,

organlsatle

Fig. 7.4/2 Het uitgebreide LMM als 'zandlopermodel'.
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HOOFDSTUK 8. OPMERKINGEN, AANBEVELINGEN
& KONKLUSIES
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De in dit hoofdstuk opgenomen opmerkingen, aanbevelingen en konklusies
hebben betrekking op dit rapport en tevens op de tussenrapportage [1], die
reeds eerder verschenen is. Het hoofdstuk is opgedeeld in een aantal
onderwerpen. Ais eerste voigt een paragraaf waarin gekeken wordt naar
hetgeen bereikt is in relatie tot de afstudeeropdracht. Er worden vervolgens
enkele opmerkingen gemaakt t.a.v. de gebruikte modellen. Oaarna komt de
toekomstige invoering van SOH aan de orde. Vervolgens wordt de aandacht
gericht op de wijze van specificeren binnen OTW-NB. Er wordt afgesloten
met nog enkele algemene aanbevelingen.

8.2. BEREIKTE DOELEN

In de tussenrapportage is reeds een overzicht gegeven van de stand van
zaken m.b.t. de internationale standaardisatie van de SOH. Tevens wordt
hierin de standaardisatie m.b.t. tot network management en de bedrijfs
proces-struktuur van de BA-NWB behandeJd. Hoofdstuk 2 uit dit rapport
geeft hier nogmaals een samenvatting van.

Er is een gedetailleerde funktionele beschrijving, volgens de gestelde
strukturering, aangeleverd van het beheer van de SOH-MUX. De NE- en de
NEM-Iayer zijn uitgewerkt voor de funktionele kategorieen Fault Manage
ment, Performance Management en Configuration Management. Oaarnaast
is ook de NM-Iayer uitgewerkt. Het Service Management level, omdat de
User-Network Interface (UNI) voor SOH nog niet gedefinieerd is.

Het ontwerp voor een SOH Management Network (SMN) is gemaakt en de
beschreven funktionaliteit is hierin geallokeerd. Oit ontwerp is ingepast in de
reeds bestaande beheer-hierarchie.

Uit bovenstaande kan gekonkludeerd worden dat voor zover mogelijk is
voldaan aan de taakstelling, zoals die vermeld was in de afstudeer- opdracht
en de uitwerking daarvan in de tussenrapportage (zie hiervoor Annex E en
par. 5.2 van [1)).

Tevens heeft het bovenstaande geleid tot integratie van bestaande modellen
voor het TMN en een operationalisering er van voor het specificeren van het
SMN. Oaarbij zijn door het relateren van deze modellen aan de
bedrijfsproces-dfd's nieuwe inzichten ontstaan in de strukturering van de
met beheer samenhangende processen.
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Tijdens het ontwerp-proces is een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan
het operationaliseren, ontwikkelen en integreren van modellen voor, in dit
geval, het SMN en de bijbehorend procesmodel. Op dit moment kunnen
hierover de volgen opmerkingen worden gemaakt en konklusies worden
getrokken.

TMN
In de Telecommunications Management Network (TMNI aanbevelingen [25;
M.30] worden binnen ~~n koncept verscheidene modellen geintroduceerd
(funktionele architektuur, OSI-Management, LMM, Object model). De
harmonisatie van deze modellen vergt echter nog de nodige inspanning. Op
dit moment bestaan er nog fundamentele geschilpunten, o.a. zoals die
opgemerkt zijn in paragraaf 4.4.1. en aangeduid als situatie I en II.
De kompletering van de aanbevelingen voor de verschillende interlaces
binnen het TMN (F, X, Q enz.1 vereist een slagvaardige besluitvorming
binnen CCITT. Reeds nu bestaat het gevaar dat leveranciers een eigen of
halve oplossing gaan gebruiken voor de beheer-interlace, omdat
standaardisatie te lang op zich laat wachten.
Het TMN is geen eindsituatie voor het netwerk-beheer, maar een
'tussenstation' op weg naar intelligente netwerken, waar de
beheerlunktionaliteit deel is van het netwerk zelf (zie paragraaf 7.3I.

LMM
Het Layered Management Model (LMMI is zeer bruikbaar als denkraam, maar
moet niet gezien worden als 'enig zaligmakend' model voor een
beheerarchitektuur. Ten behoeve van de modellering van het SMN zijn
verscheidene veranderingen doorgevoerd, waarvoor overigens niet geldt dat
deze voor aile netwerken van kracht zijn.
Tevens is het model aan de klant-kant uitgebreid, zodat een totaalbeeld
ontstaat dat reikt van Netwerk tot en met Klanten. Dit model is van waarde
bij het invullen van hetgeen als Service Management & klantenprocessen
wordt aangeduid in het huidige LMM (zie paragraaf 7.4).

SNA
De SOH Network Architecture (SNAI, zoals die gedefinieerd is in [22;
G.sna-1], Iijkt zeer breed toepasbaar. Behalve als architektuur voor de SOH
zou het in generieke vorm ook bruikbaar kunnen zijn voor de beschrijving
van andere (bv. PDH, ATM of Intelligente) netwerken. Daarnaast is dit
model ook gebruikt voor de definitie van de systeem-architektuur (bv. in
[15; G.783], zie ook Annex Al en de strukturering van de funktionele
beschrijving van het beheer.
Een studie naar de toepasbaarheid van de generieke vorm van de SNA voor
de PDH Iijkt nuttig in het kader van een uniformering van de netwerk
administratie.
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Systems-Management
Het Systems-Management is vooral 'gegroeid' vanuit het OSI-Basic
Reference Model, en het is dan ook georiinteerd op communicatie van
management informatie. Daarbij is de objekt georiinteerde benadering
toegepast, waarvan vooral het Manager/Agent koncept zeer bruikbaar is bij
het opstellen van een funktionele beschrijving. Bovendien is dit koncept te
integreren in het LMM en TMN. Een wrijvingspunt is het objekt model.
Opgemerkt kan worden dat het Systems-management steeds verder uit
groeit in de richting van de eigenlijke management-applikatie. De
standaardisering door ISO van een verzameling systems-management
functions, een basispakket van management funktionaliteit, wijst in die
richting. Het is tWijfelachtig of dit standaardisatie-proces plaats moet
hebben vanuit een communicatie-georienteerd model. Een meer 'objektieve'
werkwijze zou kunnen uitgaan van een Generic System Architecture (GSA;
zie bv. de volgende paragraaf), waarin deze (applikatie-)funktionaliteit wordt
geplaatst en later het OSI Basic Reference Model (BRM) zou moeten worden
geintegreerd.

GSA
De Generic System Architecture (GSA) is een totaal-model voor een
willekeurig informatie-verwerkend (open) systeem op basis van zgn.
"platforms". Het model is ontwikkeld tijdens het ontwerp-proces, uitgaande
van een aantal reeds bestaande architekturen. De GSA is zodanig
opgebouwd dat ook reeds bestaande modellen 'inpasbaar' zijn. Een volledige
invulling van de GSA is in deze ontwerp-fase niet gemaakt, omdat dit een
te detaillistisch beeld zou opleveren. Hij geeft echter wei een duidelijk
referentiekader voor een verdere beschrijving/ specifikatie van management
systemen.
Het model is niet geheel uit-ontwikkeld; met name de invulling van het
application-platform dient nog verder uitgewerkt te worden (zie ook
paragraaf 3.5).

SOH Information Model
In de eindfase van dit afstudeerprojekt naderde een eerste SOH Network
Information (koncept-)Model (SIM) de voltooiing. Vandaar dat het niet
mogelijk is geweest de relaties van de funktionele beschrijving met dit SIM
te leggen. Wei is er getracht in de funktionele beschrijving van het SMN zo
min mogelijk een beperkingen op te leggen aan het informatie-model, zodat
een latere integratie niet uitgesloten zou zijn. Mede omdat men het tot nu
toe heeft verzuimd de OPERATIONS en BEHAVIOUR definitie voor de
Managed Object Classes vast te leggen, blijft deze dus mogelijk.
De aangeleverde funktionele beschrijving van het SMN kan wellicht als input
worden gebruikt voor de invulling van de 'operations' en 'behaviour'
definities van het SOH Network Information Model.
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Hoewel links en rechts in de organisatie al gewerkt wordt aan de invoering
van SOH, is er hiervoor nog geen duidelijke strategie vastgesteld. Het mag
duidelijk zijn dat een eenduidige visie van de eindsituatie belangrijk is voor
het definieren van de migratie-paden voor de deelaspekten (bijvoorbeeld
netbeheer, maar ook planning enz.) van de invoering SOH. Het uitblijven van
deze visie kan tot gevolg hebben, dat de situatie gaat ontstaan waarin
technologie, service, organisatie en automatisering niet in aile opzichten op
elkaar zijn afgestemd. Het vaststellen van deze visie vanuit onder andere
netstruktuur- en beheer-oogpunt, zou daarom een hoge prioriteit moeten
worden toebedeeld.

Invoering SOH behelst niet aileen 'het gaan gebruiken van een nieuwe
technologie', maar er zal terdege rekening moeten worden gehouden met
noodzakelijke aanpassingen in organisatie, bedrijfsprocessen,
diensten-pakket, opleiding personeel, automatiseringen enz. enz.
Vooral de netwerkadministratie kan als een groot struikelblok voor de
suksesvolle invoering van SOH worden gezien. Wellicht vormt de SOH, door
zijn generieke en standaard struktuur, een goede 'kapstok' om de
hervorming van de netwerk-administratie aan op te hangen.

Oe Network-Node Interface (NNI) van de SOH is gestandaardiseerd in
G.708. In feite worden de POH-NNI's als User-Network Interface (UNI)
gebruikt voor de SOH. Verwacht wordt dat ook de SOH-NNI op termijn
gebruikt gaat worden als UNI. In de ISON aanbevelingen is de SOH-NNI
reeds opgenomen als V6-interface.

Het blijkt dat de SOH-NNI zodanig gespecificeerd is, dat het mogelijk is twee
multiplexers van verschillend fabrikaat binnen l§l§n Iijnsysteem te plaatsen.
Oit is reeds een grote vooruitgang t.o.v. van de POH. Oe beheer-interface
vormt echter een uitzondering; het blijkt niet zonder meer mogelijk
bijvoorbeeld een element manager van het ene fabrikaat een Multiplexer van
een ander fabrikaat te laten managen. Ais voornaamste oorzaak geldt het
nog ontbreken van het standaard objekt-model.
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8.5. WERKWIJZE BIJ SPECIFICATIE

De afdeling NB gebruikt geen uniforme struktuur, volgens welke het
inhoudelijke deel van een (systeem-)specifikatie moet worden opgebouwd.
De wijze van specificeren is aan verandering onderhevig. Waar het 'vroeger'
de gewoonte was ieder onderdeel volgens de eigen wensen en inzichten te
beschrijven, is tegenwoordig de trend waar te nemen om zoveel mogelijk te
verwijzen naar standaarden.
In dit rapport is er gezocht naar een geschikte struktuur, volgens welke op
de genoemde wijze een systeem-specifikatie kan worden opgezet. Hiervoor
is een generiek systeem-platform-model ontwikkeld, dat gebaseerd is op
modellen zoals die door leveranciers van networkmanagementsystemen
gebruikt worden (bv. Ericsson met TMOS en STC met GMP).
Wellicht is de gebruikte beschrijvings-struktuur een goede input voor een
uniform raamwerk. Hierbij merkt de schrijver zelf op dat de gebruikte
methode bij lange na niet voor aile typen specifikaties geschikt is (zie ook
paragraaf 3.5).

8.6. OVERIGEN

Er zal nog de nodige tijd moeten worden geinvesteerd, om de behaalde
resultaten te communiceren met andere organisatie-onderdelen binnen (en
buiten) het Netwerkbedrijf (NWB). Doordat de schrijver de beschikking had
over de nodige Iiteratuur (standaarden, rapporten e.d.) bleek het niet
noodzakelijk informatie in te winnen bij andere medewerkers. Voordeel
hiervan is dat slechts een klein gedeelte van de beschikbare tijd binnen het
afstudeerprojekt besteed hoefde te worden aan (tijdrovende) interviews.
Nadelig is het minder frekwente kontakt met 'de buitenwacht'.

Het blijkt mogelijk als student/afstudeerder te funktioneren binnen een
afdeling als OTW-NB (Ontwikkeling Netbeheer), die een enigszins
operationeel karakter heeft in vergelijking met een onderzoeks-Iaboratorium.
WeI moet worden opgemerkt dat de ondersteuning voor het afstudeerprojekt
vanuit het NWB zelf geheel niet inpevuld is, noch richting student, noch
richting de dagelijkse begeleiding. Desalniettemin was de begeleiding van dit
projekt uitstekend.

Het zich, als afstudeerder, inwerken in het vakgebied van netwerkbeheer
kost veel tijd. Zo zijn vier tot vijf maanden (= 50%) van de afstudeerperiode
hieraan gespendeerd. De schrijver ziet als grondoorzaak hiervan het feit dat
in het curriculum voor Elektrotechniek op geen enkele wijze aandacht is
besteed aan dit vakgebied.
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Daarnaast zou het inwerken van nieuwe medewerkers of afstudeerders
(maar ook het 'bij' blijven in het vakgebied) efficienter kunnen worden
wanneer over de verschillende items, die van belang zijn voor het Netbeheer
(denk bv. aan ISDN, C7, ATM, TMN, SOH enz. enz.), korte inleidende
boekwerkjes beschikbaar zouden zijn, die in een eerste inzicht zouden geven
in het -Hoe & Waarom- van deze (nieuwe) technologieen. Het
-Opleidingshandboek- [7] vervult deze taak slechts gedeeltelijk. De schrijver
beveelt dan ook aan zulke boekwerkjes te (Iaten) schrijven.

Ais vervolg op dit werk ziet de schrijver de volgende aktiepunten:

- Het integreren van de funktionele beschrijving (zie annex A,B en C) met
het SOH Network Information Model.

- Het beschrijven van het Network Element Management voor Cross
connects, volgens dezelfde methode die gebruikt is voor Multiplexers (zie
annex A & B).

- Het beschrijven van het Network Management, voor de situatie waarin
ook Cross-connects deel uitmaken van het netwerk.

- Zodra er een funktionele beschrijving gereed komt voor het Service
Management, het beschrijven van de interlace van het SDH-Netwerk
Management met het Service Management (Le. de NM-Agent
funktionaliteit met gegevensmodel).

- Afgestemd op hetgeen de markt biedt, het op basis van het ontwerp een
systeem-specifikatie voor het SOH Management Network opstellen.

- Het specificeren van de eisen, vanuit de informatie- en
registratiebehoefte van het SOH NE- en Network-Management, aan de
interlace vanuit het SMN naar de NE- en Network-administratie (zie ook
paragraaf 3.4).

Als laatste kan in de gedachte van het TOM (Total Ouality Management)
nog een konklusie worden getrokken. Het historisch perspektief (zie
paragraaf 7.3.) en de layered Management gedachte geven namelijk aan dat
de klant van PTI Telecom, niet zoals bij andere bedrijven wei wordt gesteld
-Koning- is, maar moet gezien worden als de hoogste manager van het
netwerk. Dien ten gevolge zou het TOM-motto -De Klant is Koning
vervangen moeten worden door: -De Klant is Manager... -
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2.2. Physical-media layer monitoring
2.3. Regenerator-section layer monitoring
2.4. Multiplexer-section layer monitoring
2.5. HO-path layer monitoring
2.6. LO-path layer monitoring
2.7. Circuit layer monitoring

A.3. ALARM SURVEILLANCE

3.1. Algemeen
3.2. Physical-media layer surveillance
3.3. Regenerator-section layer surveillance
3.4. Multiplexer-section layer surveillance
3.5. HO-path layer surveillance
3.6. LO-path layer surveillance
3.7. Circuit layer surveillance

A.4. CONFIGURATION MANAGEMENT

4.1. Algemeen
4.2. Physical-media layer configuration
4.3. Regenerator-section layer configuration
4.4. Multiplexer-section layer configuration
4.5. HO-path layer configuration
4.6. LO-path layer configuration
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1.1. APKORTINGEN

HFST A.1 datum: 16-5-1991
verde 2

AIS
ACO
AHD
ALS
BER
BIP-N
CM
ES
FAL
FEBE
FERF
HPA
HPC
HPT
LOF
LOM
LOP
LOS
LOT
LPA
LPC
LPT
HCF
MD
MO
MIS
MSOH
MSP
MST
NE
OFS
OOF
PI
PJE
POF
POH
RAI
RSOH
SA
SO
SEMF
SES
SMO
SNE
SPI
TCA
TF
THO

Alarm Indication Signal (zie def. (3»
Alarm Cut Off
Accumulated Historical Data
Automatic Laser Shutdown
Bit Error Ratio
Bit Interleaved Parity ter 1engte 'N'
Connection Matrix
Errored Second (zie def. (1»
Frame Alignment loss (zie def. (9»
Far End Block Error (zie def. (5»
Far End Receive Failure (zie def. (4»
Higher order Path Adaptation
Higher order Path Connection
Higher order Path Termination
Loss Of Frame-alignment (zie def. (8»
Loss Of Mu1tiframe
Loss Of Pointer (zie def. (12»
Loss Of Signal (zie def. (11»
Loss Of Tributary
Lower order Path Adaptation
Lower order Path Connection
Lower order Path Termination
Message Communications Function
Mediation Device
Managed Object
Mismatch path-trace-Id/Signa1-1abe1 11
Multiplexer-Section Overhead
Multiplexer-Section Protection
Multiplexer-Section Termination
Netwerk Element
Out of Framing Second
Out of Framing (zie def. (6»
Physical Interface
Pointer Justification Event (zie def. (13»
Power Failure
Path Overhead
Remote Alarm Indication
Regenerator Section OverHead
Section Adaptation
Signal Degrade (zie def. (10» •Synchronous Equipment Management Function
Severely Errored Second (zie def. (2»
SOH Managed Object
SOH Network Element
SOH Physical Interface
Threshold ~rossing alert
Transmi t Pail
ThresHolD
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1.2. DEFINITIES

HFST A.l datum: 16-5-1991
versie 2

(1) Errored second (ES)
Een ES is een sekonde waarin ten minste een bit-error is voorgekomen.

(2) Severely Errored Second (SES)
Een SES is een sekonde waarin de BER boven een bepaalde threshold komt.

(3) Alarm Indication Signal (AIS)
Een AIS een signaal dat 'downstream' wordt gezonden om aan te geven dat een
'upstream' fout is gedetekteerd en een alarm is gegeven.

(4) Far End Receive Failure (FERF)
Een FERF wordt gebruikt om een signaal aan de zendende STH-N HUX te geven, dat
de ontvangende HUX een inkomende sektie fout heeft gedetekteerd, of een AIS
heeft ontvangen.

(5) Far End Block Error (FEBE)
Een FEBE wordt terug gezonden,
- naar een VC-l/VC-2 path originator indien een of meer fouten zijn gedetekteerd
door BIP-2 (V5).
- of naar een VC-3/VC-4 path originator indien een of meer fouten zijn
gedetekteerd met BIP-8 (B3).

(6) Out Of Framing (OOF)
De OOF status van een STH-N signaal is die in welke de positie van de 'Frame
Alignment Bytes' (AI) onbekend is.

(7) Out of Frame Second (OFS)
Een OFS is een sekonde waarin een of meer OOF-events zijn voorgekomen.

(8) Loss Of Frame-alignment (LOF)
Een LOF konditie wordt aan een STH-N signaal toegekend, wanneer een OOF status
voor dat signaal gedurend een bepaalde tijd aktief is.

(9) Frame Alignment Loss (FAL)
De Frame Alignment Loss konditie wordt aan een tributary toegekend, wanneer de
positie van de frame-alignment bytes in de betreffende tributary niet bekend is.

(10) Signal Degrade (SO)
Een SD-konditie wordt aan een signaal toegekend wanneer dit signaal is aangetast
tot voorbij een bepaalde grens.

(11) Loss Of Signal (LOS)
Een LOS status wordt toegekend aan een signaal wanneer de amplitude van het
relevante signaal voor een bepaalde periode onder een voorgeschreven grens komt.

(12) Loss Of Pointer (LOP)
De LOP status wordt aktief, wanneer een bepaald aantal opeenvolgende zekere
gebeurtenissen is voorgekomen, waarvan verwacht mag worden dat ze veroorzaakt
zijn doordat de pointerwaarde onbekend is.
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HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

(13) Pointer Justification Event (PJE)
Een PJE is een inversie van de I- of O-bits van een pointer, samen met een
verhoging of ver1aging van de pointerwaarde, "to signify a frequency
justification Opportunity".

(14) Primitive
Een primitive is een boodschap, die via een referentiepunt Sn (1~ n~ 14)
gecommuniceerd wordt tussen een SOH funktioneel blok en de Synchronous Equipment
Management Function. Zo'n primitive kan een 'commando' zijn, een 'alarm
indikatie', een 'event report' enzovoort.

(15) Trail
Een trail is een konnektie binnen een network-layer. Een trail loopt van
(source-)terminationpoint tIm (sink-)terminationpoint. Via de "Adaptation
function" kan een over een 'trail' door een 'client'(-layer) informatie worden
getransporteerd.

(16) Regenerator-section
Een Regenerator-section is een 'trail' in de Regenerator-section layer. Een
Regenerator-section loopt van RST funktieblok tIm RST funktieblok.

(17) Multiplexer-section
Een Multiplexer section is een 'trail' in de Multiplexer section layer. Een
Multiplexer-section loopt van MST tIm MST funktieblok. Een Multiplexer section
kan uit verscheidene Regenerator-sections bestaan.

(18) Higher-Order-path
Een HO-path is een 'trail' in de HO-path layer. Een HO-path loopt van HPT tIm
HPT funktieblok. Een HO-path kan uit verscheidene HO-path-segments bestaan.

(19) Lower-Order-path
Een LO-path is een 'trail' in de LO-path layer. Een LO-path loopt van LPT tIm
LPT funktieblok. Een LO-path kan uit verscheidene LO-path-segments bestaan.

(20) Circuit
Een Circuit is een 'trail' in de Circuit layer. Een SOH netwerk beslaat slechts
een gedeelte van de Circuitlayer; een 'Circuit-subnetwork-connection' loopt van
PI tIm PI funktieblok.

A.7
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1.3. SITUATIESCBETS

HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

SOH multiplexer is opgebouwd uit een set van standaard funktionele blokken. Met
behulp van deze blokken is het mogelijk een aantal verschillende typen
Multiplexers, zoals Orop/lnsert- en Acces-MUX, samen te stellen (zie hfst 3 van
G.782). In principe bevat dit dokument een beschrijving van NE-managementlayer
voor aIle typen MUX's, maar het is specifiek gericht op MUX's van het type I en
1a (Acces MUX).
Het funktionele blokschema voor dit type1 is weergegeven in fig. 1.3/1. Tevens
staan in deze figuur een aantal gegevens met betrekking tot de verdeling van het
SOH-netwerk in networklayers. Het SOH netwerk omvat geheel de lagen:

- Physical-media layer
- Regenerator-section layer
- Multiplexer-section layer
- HO-path layer
- LO-path layer

Echter, een gedeelte van de Circuit layer valt buiten het SOH netwerk. Een SOH
netwerk is slechts een zgn. "Subnetwork connection" binnen een trail in de
Circuit layer. Voor een totaal-overzicht wordt verwezen naar G.sna-1 & -2 [5].
Voor de specifikatie van het beheer van een MUX, is vooral de SEMF (Synchronous
Equipment Management Function) van belang. Oe SEMF vormt als het ware de poort
naar het TMN (zie [6;M.30] & fig 5.1/G783 [9]). Oit funktieblok bevat drie sets
van funkties:

F1 : Funkties die de samenhang tussen de primitives en attributen weergeven.
F2 : Funkties die het gedrag van de MO's als funktie van de attributen.

beschrijven.
F3 : Funkties die het gedrag van de NE-Agent beschrijven.

Oe F1 & F2 sets worden in de volgende hoofdstukken beschreven (A.2, A.3 & A.4).
Het principe van funkties uit de F3 set wordt beschreven in paragraaf 1.4.
Oe standaard funktieblokken voor de MUX-timing (MTS & MTPI) en de communicatie
van management-informatie (MCF & OHA) vallen niet in een specifieke netwerklaag.
Oaarom worden de beheeraspekten van deze funktieblokken beschreven in
respektivelijk de paragrafen 1.5 en 1.6.

1. Voor MUX's van het type I zijn de 8PC en LPC funktie gelijk aan "null".
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Circuit
layer

IoO-path
layer

HFST A.1

Ho-path
layer

datum: 16-5-1991
versie 2

Multiplexer-section
layer

~ ~

CP Circuit subnetwork connection

TP IoO-path

TP Ho.:path

TP Multiplexer-section

TP Regenerator-section

TP Optical-path

G.703

G.703

TP • Termination Point
CP • ConnectiQn Point
~ • Acces Point

Fig. 1.3/1 Situatieschets
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1.4. AGENT GEDRAG

HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

Het Agent gedrag wordt in principe beschreven door vier basis-funkties. De
eerste drie funkties worden geinitialiseerd vanuit een manager (NEM layer), de
vierde funktie voert de Agent uit op eigen initiatief:

- f 1 : READ «attribute»
- f 2 : \.TRITE «attribute>,<parameters»
- f 3 : DO «action>,<parameters»
- f 4 : ALERT «event>,<parameters»

Globale beschrijving van de funkties:

f 1 bestaat uit het uitvoeren van de volgende deel-aktiviteiten:
- interpreteer <attribute>
- indien attribute niet gelezen kan/mag worden: geef foutmelding terug aan

Manager
- anders: zend waarde gevraagde attribute terug aan Manager

f 2 bestaat uit het uitvoeren van de volgende deel-aktiviteiten:
- interpreteer <attribute> en <parameters>
- indien attribute niet geschreven kan/mag worden: geef foutmelding terug aan

Manager
- anders: geef de attribute de gevraagde waarde en geef 'acknowledgement' aan
Manager.

f 3 bestaat uit het uitvoeren van de volgende deel-aktiviteiten:
- interpreteer <action> en <parameters>
- indien aktie niet uitgevoerd kan/mag worden: zend foutmelding aan Manager
- anders: voer de gespecificeerde action uit en licht de Manager in over het
resultaat.

f 4 bestaat uit het uitvoeren van de volgende deel-aktiviteiten:
- zend Manager een Alert (Report) m.b.t. tot een 'notification' vanuit een

Managed Objekt.
- Verwacht (eventueel) een 'confirmation' van de Manager.

1.5. COHMUNICATIB VAN HANAGBHBNT-INFORMATIB

De communicatie van management informatie wordt in een SOH Multiplexer door twee
funktieblokken uitgevoerd: de OHA en de MCF (het OHA funktieblok is niet
weergegeven in situatieschetsl).

1.5.1. Overhead Acces funktionaliteit

De OHA funktie verschaft toegang tot de SOH en de verschillende POH's via de
referentiepunten U1 tim U4 • De OHA is aanspreekbaar via de OHA-interface;
de protocol-stack en het informatiemodel voor deze interface zijn nog in studie.

A.lO
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HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

1.5.2. Management Communication funktionaliteit

Het HCF-blok heeft een meervoudige funktionaliteit. Het draagt zorg voor
communicatie met het THN via de 0- en F-interfaces en het voert de interworking
tussen de ECC's uit. Beide funktionaliteiten worden in de volgende paragrafen
beschreven.

1.5.2.1. Embedded Communication Channels

De protocol stack(s) voor het ECC zijn gedefinieerd in G.784 Hfst. 6.
Interworking tussen ECC's is gedefinieerd in G.784 hfst. 7.

1.5.2.2. 0- en F-interfaces

Protocol-stacks voor de Ox interface's zijn gedefinieerd in G.773. De protocol
stack(s) voor het F-interface alsmede beide informatiemodellen voor de
communicatie over interfaces zijn nog in studie.
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1.6. BEBBER VAN DB TIKING-FUNKTIBS

1.6.1. Bevaakte Alarm States

HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

- Timing Loss Of Signal (T-LOS)
Op aIle via de synchronisatie-interface binnenkomende synchronisatiesignalen
wordt de T-LOS status bewaakt. Aan het elektrisch signaalformaat wordt de T-LOS
status toegekend, wanneer gedurende tenmiste 11 ~s een signaal bestaande uit
aIleen 'nullen' wordt gedetekteerd. De T-LOS status wordt opgeheven wanneer voor
tenminste 125 ~s een valide (i.e. zonde T-LOS indikatie) wordt gedetekteerd.
De chronic T-LOS status wordt toegekend, wanneer de T-LOS voor meer dan 2.5 ±
0.5 sekonden aanhoudt. De chronic T-LOS status wordt opgeheven wanneer voor
tenminste 15 ± 5 sekonden een valide timing-signaal (i.e. zonder T-LOS
indikatie) wordt gedetekteerd.

- Timing Loss Of Frame-alignment (T-LOF)
De T-LOF status wordt aan een binnenkomend timing-signaal toegekend, wanneer de
OOF status van het betreffende signaal meer dan 3 ms aanhoudt. In het geval van
een intermitterende OOF konditie, zal de 3 ms timer niet gereset worden voordat
de 'in frame' konditie voor meer dan 3 ms aanhoudt; na deze periode wordt de
T-LOF status opgeheven.
De chronic T-LOF status wordt toegekend, wanneer de T-LOF voor meer dan 2.5 ±
0.5 sekonden aanhoudt. De chronic T-LOF status wordt opgeheven wanneer voor
tenminste 15 ± 5 sekonden een valide timing-signaal (i.e. zonder T-LOF
indikatie) wordt gedetekteerd.

- Timing Alarm Indication Signal (T-AIS)
Vanneer een T-AIS indikatie wordt gedetekteerd in drie opeenvolgende frames, dan
wordt de T-AIS status toegekend. De T-AIS wordt opgeheven bij drie (SONET: vijf)
opeenvolgende frames zonder T-AIS indikatie.
De chronic T-AIS status wordt toegekend, wanneer de T-AIS status voor meer dan
2.5 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic T-AIS status wordt opgeheven wanneer
voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e. zonder T-AIS indikatie)
wordt gedetekteerd.

- Timing Excessive Bit Error Ratio (T-EBER)
De T-EBER konditie wordt toegekend wanneer de totale BER een bepaalde threshold
waarde Th overschreidt. De threshold is instelbaar door de gebruiker binnen de
grenzen: 10- 2 > Th > 10- 6 •
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HFST A.1 datum: 16-5-1991
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1.6.2. Configuration parameters

- Control AIS at T3 (CAIST3)
Oit register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke commando's
zijn "Transmit Timing AIS" en "Release Timing AIS". De commando's worden m.b.v.
de "Tx AIS at T3 " primitive via referentiepunt S12 met de HTPI funktie
gecommuniceerd.

- Timing Input Status (TIS)
Oit register bevat de Timing-input status van het HTS funktieblok. De mogelijke
waarden zijn:

- Primary reference source
- Switched to Secondary reference source
- Switched to internal oscillator

- Timing Input Control (TIC)
Oit register bevat het laatst uitgevaardigde Timing-input Control commando.
De mogelijke commando's zijn:

Selected Input request
- Select Input

De commando's worden via referentiepunt S15 met het HTS funktieblok
gecommuniceerd.

- Multiplexer Timing Generator Status (HTGS) {??}

- Multiplexer Timing Generator Control (MTGC)
Oit register bevat het laatst uitgevaardigde Timing-generatort Control commando.
De mogelijke commando's zijn:

- MTG selected request
- Select MTG

De commando's worden via referentiepunt S15 met het MTS funktieblok
gecommuniceerd.

- Input Fall Back Order (IFBO)
ffs
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HFST A.1 datum: 16-5-1991
versie 2

1.6.3. Overzicht relaties primitives en parameters

Tabel 1.6/1 geeft een overzicht van de relaties tussen de Timing primitives en
de gespecificeerde surveiIIance- & configuration parameters. Met een "V" wordt
aangegeven dat een (configuration-)primitive de parameter 'voIgt', een "B" geeft
aan-dat de primitive de parameter 'bepaait'.
Een X geeft aan dat de primitive bewaakt wordt door een bepaaide
(state-)parameter, een 'e' geeft aan dat de primitive tevens met een chronic
status parameter bewaakt wordt.

confi~ration , TT TT C T TM M I
Per o~nce- A I I T T ..

Men torinc;r L L A E I S C G G B
Parameters o 0 I B S S C 0

S .. S E
R

Primitives
at reterenee

points
apmerkinc;ren

T-LOS C
M'l'PI T-LO" C Aleen framed. sync

T-AIS C
T-E-BER X

MrPI Tx AIS ar T3 V T..t in9
Input Status B
In~ut Selected V
Se ect Input V

MrS M1'G Status B
M1'G Selected V
Select M1'G V
Input "all-back order ?

Tabel 1.6/1 Overzicht relaties tussen primitives en parameters.
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2.1. ALGEMEEN

2.1.1. Situatieschets

HFST A.2 datum: 16-5-1991
versie 2

De funktieblokken zoals die zijn beschreven in G.783, leveren informatie op de
Sn (1~ n~ 14) referentiepunten over de performance van het systeem, in de vorm
van de zgn. performance primitives. Van deze primitives worden de performance
parameters afgeleid, door filtering per 1-sekonde periode of het tellen van
events (zie G.783 par. 5.2). In een volgende proces slag worden van deze
1-sekonde parameters de ABO (Accumulated Historical Data) parameters afgeleid.
TJanneer een bepaalde parameter de bijbehorende threshold overschreidt, dan wordt
een TCA (Threshold Crossing Alert) naar de Agent gestuurd. In de Agent wordt de
TCA verwerkt en wordt eventueel een "Event-Report" via referentiepunt V naar de
HCF gezonden. E.e.a. wordt nog eens uitgebeeld in figuur 2.1/1, zie ook G.783
par. 5.

Fig 2.1/1 Situatieschets performance monitoring.

2.1.2. Monitoring history

Voor alle gemonitoorde parameters is er een opslagmogelijkheid voor
geakkumuleerde historical data, gebaseerd op "current", "previous" en "recent"
perioden, zoals die beschreven is in G.784, par. 5.3.1.2.
Ieder SNE, of de daaraan verbonden HO, heeft hiervoor de beschikking over zgn.
'geakkumuleerde historische data registers' (AHO-register). Er zijn AHO
registers voor 15-minuten- en 24-uur perioden. De inhoud van deze registers
blijft gewaarborgd bij eventuele storingen. Het aantal registers en de grootte
ervan wordt in de volgende paragrafen gespecificeerd.
De ABO-registers beschikken over een indikatie die aangeeft of de inhoud van de
registers betrouwbaar is (bv. bij overflow-, setting- of & initialisatie
kondities).
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2.1.3. Thresholds

HFST A.2 datum: 16-5-1991
versie 2

Voor 1eder current ABD-register is er voorzien in een Threshold-register
(THD-register). Bij de initialisatie van een NE bevatten deze THD's een bepaalde
default waarde. Er vindt registratie plaats van de overschreiding van een
threshold, zoals beschreven in G.784 par. 5.3.1.3. Overschreiding veroorzaakt
een Threshold Crossing Alert (TCA • notification), die doorgegeven wordt naar de
Agent.
Bet vereiste threshold-bereik is zoals beschreven in tabel A.6/G.784.

2.1.4. Time stamping

de time-stamping van de verschillende parameters voor performance monitoring
geschiedt met een nauwkeurigheid van ±1% van de nominale waarde van de periode
waarop de gegevens betrekking hebben. De beginpunten van de perioden hebben een
nauwkeurigheid van ±2% (zie ook G.784 5.3.1.6.).

2.1.5. Agent funktionaliteit

Voor performance data reporting ondersteunt de Agent de volgende funk ties, zoals
beschreven in G.784 par. 5.3.1.4:

- Schedule Data Report
- Request Data Report Schedule
- Request Data
- Start/Stop Data
- Data Report
- Set Attributes (zie ook 2.1.6.)
- Request Attributes

Daarnaast ondersteunt de Agent de volgende funktionaliteit t.b.v. Event
reporting:
- Toekennen prioriteit aan binnenkomende TCA
- Assembleren van Event Report
- Bijhouden Event Report List naar prioriteit van de events
- Verzenden Event Report List naar OS

Zie de specifikatie van het NEH voor een volledige beschrijving van de boven
genoemde funktionaliteit.
Attributes, die niet in een specifieke logische net~erklaag kunnen worden
ingedeeld, maar betrekking hebben op de gehele multiplexer, zijn:

- Performance Data Reporting Schedule (PDRS)
- Performance Data Reporting Route (PDRR)
- Performance Data Reporting Control (PDRC)
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2.1.6. Register & threshold setting funkties

Initialisatie van current-registers is mogelijk, zoals beschreven in G.784 par.
5.3.1.5.1.
THO-registers kunnen ingesteld worden zoals beschreven in G.784 par. 5.3.1.5.2.
(Zie ook tabel A.5/G.784.)

2.1.7. Monitoring kondities \

In tabel 2.1/1 staat met een 'X' aangegeven welke "primitives" onder normale
omstandigheden gemonitord worden. Met een 's' staat aangegeven welke parameters
'bevroren' worden in een bepaalde "trouble" konditie.

TABEL 2.1/1 Performance Monitoring Kondities

Primitiva.
at rafaranca

pointe

L L 0 0 0 R RaM M M M H P P H H H L H L L L Lee e e
BTPP.. 55
C T R 5 C E 5 C E 5 U P C 0 C E I PUC E 5 U BEl U

VIEVIEAJ VIEJAVIEAEIEA
5 55C ICI 51R II

SPI

RST

MST

MSP

5A

HP'l'

HPA

LPA

PI

L05
T"TO

00..
LO..
R-CV (B1)

E-BER \B2)
50 (B2
MS-AI5
MS-"ERP'
M-CV (B2)

Mismatch K211-4) i1U [S-8]
Milmatch K2 5)
P5
H~LOP
H~AI5
H~PJE

~AI5
Mismatch 10 (J11
Mismatch P5L (C2)

~"~)IGlI5)l
H~"EBE G1 1-4))
H-CV (B3
LO-LOP
LO-Path Al5
LO-PJE

LO-Path Al5
~smatch ID (J1)
M1slMtch P5L ~25[S-7)
LO-rERP' (GlI5) [8)
IrCV (83/115 1- )
LO-rEBE (G1 1- //V5[3)
C-Al5
"AL
C-Al5
I.IT5

5 5 5 5 5 5 5 X 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 X 5 S 5

X X

x
S 5 5 S I 5 5 X 5

X X X
xx x

5 5 5 X 5
5 5 5 X 5
X X X

5 5 5 X 5 5 5
5 5 5 X 5 5 5

X X

x
5 I S I X
S SIS X

5 5 S I X
5 5 5 5 X
S S S S X

X
5 ISS X

X
X X X

X

I • 5 X I I •
I • I X I I •

5 5 S X I 5 5
5 5 5 X 5 5 5 VC-3 only
S55X55S
555X551
X X X

X

5 5 5 X Vend LP'l'/HPT
S 5 I X Al1••n Byt. lynC.

s s S X Vanef LPA
5 5 5 X

x • Monitorift9 onder all. konditi.s S. Itoppen ~itorin, in trouble konditi.

: 1) Ook "Path Termination Error Report" (PTER) genoemd
! 2) Ook "Remote Alarm Indication" (RAI) genoemd
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2.2. PHYSICAL MEDIA LAYER PERFORMANCE MONITORING

Per optische lijn worden een aantal parameters bijgehouden, die informatie
verschaffen over de momentele kwaliteit van de laser(-diode) (zendrichting).
Kontinue monitoring van de in dit hoofdstuk genoemde parameters is vereist. De
~aarde van de parameters is genormaliseerd t.o.v. een initiele waarde (zie ook
G.758 par. 7.3.1).

2.2.1. Physical media layer parameters

- Laser Bias Current (LBC)
Deze parameter is alleen gedefinieerd in de zendrichting. De waarde ervan geeft
de relatieve bias-stroom door de laser(-diode).

- Laser Temperature (LT)
Deze parameter is alleen gedefinieerd in de zendrichting. De waarde ervan geeft
een maat voor de temperatuur van de laser(-diode).

- Optical Power Transmitted (OPT)
Deze parameter is alleen gedefinieerd in de zendrichting. De waarde ervan geeft
het relatieve uitgezonden optisch vermogen weer.

- Optical Power Received (OPR)
Deze parameter is alleen gedefinieerd in de ontvangstrichting. De waarde ervan
geeft het relatieve ontvangen vermogen weer.

2.2.2. Physical media layer requirements

Voor alle gemonitorde parameters is aanwezig:
- Een current 15-minuten register
- Een current 24-uur register
- Een previous 15-minuten register
- Een previous 24-uur register
- 25 recent 15-minuten registers
- 0 (geen) recent 24-uur registers
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2.3. REGENERATOR-SECfION LAYER PERFORMANCE MONITORING

2.3.1. Regenerator-section layer parameters

- Out of Framing Seconds (OFS)
(SONET: Frame Loss Seconds; FLS)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke het
OOF-signaal aktief was.

- Regenerator-section Coding Violations (R-CV)
Deze parameter geeft het aantal met BIP-8 (B1) gedetekteerde bit-errors in een
monitoring-periode.

- Regenerator-section Errored Seconds (R-ES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke ten
minste een R-CV 6f OOF is voorgekomen.

- Regenerator-section Severely Errored Seconds (R-SES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke 6f
ten minste een OOF event is voorgekomen of het aantal R-CV's boven een bepaalde
threshold uitkomt (zie 2.3.2. voor thresholds).

2.3.2. Regenerator-section layer requirements

Voor aIle gemonitorde parameters is aanwezig:
- Een current 15-minuten register
- Een current 24-uur register
- Een previous 15-minuten register
- Een previous 24-uur register
- 47 recent 15-minuten registers
- 0 (geen) recent 24-uur registers

Eisen aan opslag volgens ANSI:
- Een current-hour register
- Een current-day register
- 8 previous-hour registers
- Een previous-day register

De Threshold 2 voor een R-sektie SES als funktie van CV's per sekonde voor een.
BER van 10- 7 is weergegeven in tabel 2.3/1

2. Volgens de eis van ANSI.
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R-sektie SES's

Rate CVs/sec

STM-1 16
STM-4 63
STM-16 249

TABEL 2.3/1

2.4. MULTIPLEXER-SECTION LAYER PERFORMANCE MONITORING

2.4.1. Multiplexer-section layer parameters

- Multiplexer-section Coding Violations (M-CV)
Deze parameter geeft het aantal met de BIP-24 (B2) gedetekteerde bitfouten in
een monitoring-periode.

- Multiplexer-section Errored Seconds (M-ES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in velke een
of meer M-CV's of OOF-events zijn gedetekteerd.

- Multiplexer-section Severely Errored Seconds (M-SES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in velke een
OOF-event is voorgekomen, of het aantal M-CV's boven een bepaalde threshold is
uitgekomen (zie tabel 2.4/1 voor threshold).

- Multiplexer-section Unavailable Seconds (M-UAS)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in velke de
M-sektie niet beschikbaar vas. Een M-sektie is niet beschikbaar vanneer een van
de primitives/events LOS, LOF, TF, SO, MS-AIS, of MS-FERF aktief is of het
aantal M-CV's per sekonde boven een bepaalde drempelvaarde Tu uitkomt
(de drempelvaarde Tu is instelbaar voor BER's tussen 10- 6 en 10- 3).

- HO-path Pointer Justification Count (H-PJC of ook vel AU-PJE)3
Deze parameter geeft het aantal malen, dat in een periode de pointervaarde (H1,
H2, H3) is aangepast.

- Multiplexer-section Degraded Minutes 4

Deze parameter geeft het aantal minuten per monitoring-periode, in velke het
aantal ES's boven een bepaalde threshold-vaarde uitkomt.

3. ffs; zie tabel 5.5/G.783.

4. AIleen in SONET gedefinieerd, niet in SOH.
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- Protection Switching Count (PSC)
Deze parameter geeft het aantal malen in een monitoring-periode dat de service
van de gemonitorde naar de protektie-sektie is geschakeld.

- Protection switching Duration (PSD)
Deze parameter geeft het aantal sekonden dat de service van de gemonitorde
M-sektie verwijderd is geweest. Deze parameter is niet van toepassing op
'non-revertive' protection switching.

2.4.2. Multiplexer-section layer requirements

Voor aIle gemonitorde parameters is aanwezig:
- Een current 15-minuten register
- Een current 24-uur register
- Een previous 15-minuten register
- Een previous 24-uur register

95 recent 15-minuten perioden (+1 previous. 1 dag)
- 6 recent 24-uur perioden (+1 previous. 1 week)

Eisen aan opslag volgens ANSI:
- Een current hour register
- Een current day register
- 24 previous hour registers
- 6 previous day registers

De thresholds voor een M-sektie SES als funktie van CV's per sekonde voor een
BER van 2.10- 7 is weergegeven in tabel 2.4/1

M-sektie SES's

Rate CVs/sec

5TM-1 32
STH-4 124 I
5TH-16 I 494

TABEL 2.4/1

5. Volgens de eisen van ANSI
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2.5. HO-PATB LAYER PERFORMANCE MONITORING

2.5.1. HO-path monitoring parameters

- HO-path Code Violations (H-CV)
Deze parameter geeft het aantal met BIP-8 (B3) gedetekteerde fouten in een
monitoring periode.

- HO-path Errored Seconds (H-ES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke ten
minste een H-CV is gedetekteerd.

- HO-path Severely Errored Seconds (H-SES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke
het aantal H-CV's groter is dan een threshold (zie 2.5.2. voor threshold).

- LO-path Pointer Justification Counts (L-PJC of ook weI TU-PJE)6
Deze parameter geeft het aantal malen, dat in een monitoring-periode de
pointerwaarde (V1, V2) is aangepast.

- HO-path Unavailable Seconds (H-UAS)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke het
HO-path niet beschikbaar was. Een HO-path is niet beschikbaar wanneer ten minste
een van de primitives/events HO-AIS, HO-LOP, Mismatch HO-path Trace ID, Mismatch
HO-path Signal Label, LOM of HO-FERF (HO-RAI) aktief is, of het aantal H-CV's
per sekonde boven een bepaalde drempelwaarde Tu uitkomt (de drempelwaarde Tu is
instelbaar voor BER's tussen 10- 6 en 10- 3 ).

2.5.2. HO-path monitoring requirements

Voor aIle gemonitorde parameters is aanwezig:
- Een current 15-minuten register

Een current 24-uur register
Een previous 15-minuten register
Een previous 24-uur register
95 recent 15-minuten registers
6 recent 24-uur registers

Eisen aan opslag volgens ANSI:
- Een current hour register
- Een current day register
- 24 previous hour registers
- 6 previous day register

6. ffs; zie tabel 5.7/G.783.
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De threshold 7 voor een H-SES als funktie van H-CV's per sekonde voor een BER van
10- 7 is weergegeven in tabel 2.5/1.

HO-Path SES's

Rate H-CVs/sec

AU-31 4
AU-32 5
AU-4 16

TABEL 2.5/1

2.6. LO-PATH LAYER PERFORMANCE MONITORING

2.6.1. LO-path monitoring parameters

- LO-path Code Violations (L-CV)
Deze parameter geeft het aantal met BIP-2/BIP-8 (V5[1-2]/B3) gedetekteerde
fouten in een monitoring-periode.

- LO-path Errored Seconds (L-ES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke
meer dan een L-CV is opgetreden.

- LO-path Severely errored Seconds (L-SES)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke het
aantal L-CV's hoger is dan een bepaalde threshold; zie 2.6.2. voor threshold.

- LO-path Unavailable Seconds (L-UAS)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke het
LO-path niet beschikbaar is. Een LO-Path is niet beschikbaar wanneer ten minste
een van de events LO-LOP, LO-AIS, Mismatch LO-path Trace ID, Mismatch LO-path
Signal Label of LO-FERF (LO-RAI) aktief is, of het aantal L-CV's per sekonde
boven een bepaalde drempelwaarde Tu uitkomt (de drempelwaarde Tu is instelbaar
voor BER's tussen 10- 6 en 10- 3 ).

7. Eis overeenkomstig ANSI.
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2.6.2. LO-path monitoring requirements

Voor aIle gemonitorde parameters is aanwezig:
- Een current 15-minuten register

Een current 24-uur register
Een previous 15-minuten register
Een previous 24-uur register
26 re~ent 15-minuten registers
o (geen) recent 24-uur registers

Eisen aan opslag volgens ANSI:
- Een current hour register
- Een current day register
- Een previous hour register
- Een previous day register
- 7 recent hour registers

De threshold8 voor een L-SES als funktie van L-CV's per sekonde voor een BER van
1.10- 6 is weergegeven in tabel 2.6/1.

I LO-path SES's

I Rate L-CVs/sec
i

I
TU-ll 2 I
TU-12 I 3

I TU-22 I 10
I TU-31

I
38

I TU-32 49

8. Kwaliteits-eis gebaseerd op ANSI: 2.10- 6
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2.7. CIRCUIT LAYER PERFORMANCE MONITORING

2.7.1. Circuit monitoring parameters

- Circuit(segment) Unavailable Seconds (C-UAS)
Deze parameter geeft het aantal sekonden in een monitoring-periode, in welke het
circuit(segment) niet beschikbaar is. Een circuit is niet beschikbaar wanneer
een van de events C-AIS, FAL of LITS aktief is.

2.7.2. Circuit monitoring requirements

Voor de gemonitorde parameter is aanwezig:
- Een current 15-minuten register

Een currents 24-uur register
Een previous 15-minuten register
Een previous 24-uur register
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De funktieblokken zoals die gedefinieerd zijn in G.783 leveren op d. Sn (1S nS
14) referentiepunten de benodigde Alarm indications (ook weI primitives
genoemd). In het Synchronous Equipment Hanagement Function-blok (SEHF) vindt
filtering van deze signalen plaats. De gefilterde primitives beinvloeden de
states (attributes) van de Hanaged Objects (HO's). Deze attributen kunnen twee
of drie waarden aannemen, nl. "Passif", "Actif" en optioneel "Chronic".
Aan de hand van de states-(veranderingen) van de HO's, zal de Agent bepalen of,
en zo ja, welke alarmen via referentiepunt V doorgegeven worden naar het Hessage
Communication Function-blok (HCF). Fig. 3.1/1 geeft bovenstaande nog eens weer.

r SEHF

F
[Funk'le blokken: i Attb: A

Alarm Indications/ S
1 Signal! G V
t Equipment > E

Primitives I e III States N N
I I r III I 0 T

i II I t V
n

II I f
g

~I MO

Remote Alarm

Lokaal Alarm

Fig. 3.1/1 Situatieschets alarm-surveillance.

Als HO's zouden bijvoorbeeld de 'lagen' (section layer, path layer enz) gekozen
. kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt per network layer de signal & equipment
states (attributes) van de HO's gespecificeerd, als funktie van resp. de
primitives en (hardware-)defekten. AIle veranderingen in states worden als
notifications doorgegeven aan de Agent. Vervolgens worden de lokale alarmen
gespecificeerd, die door de Agent worden gegenereerd, als funktie van de
verschillende notifications.

3.1. 2. Lokale Alarm indikatie volgens ANSI

De volgende alarm indikatie vormen een minimale set van lokale alarm indikaties,
die vereist zijn voor aIle NE's:

Critical Alarm (Red alarm/service affecting)
Hajor Alarm (Red alarm/service affecting)
Hinor Alarm (Yellow alarm/non service affecting)
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Daarnaast ZlJn aIle NE's die de MST funktionaliteit herbergen voorzien van een
lokaal zichtbare en hoorbare indikatie.

Optioneel kunnen de NE's voorzien zijn van de volgende indikaties:

Manually Caused Abnormal Condition (Yellow/Non-service affecting)
Far End Yellow Indicator
Normal Condition (Green indicator/Non-service affecting)

3.1.3. Alarm Cut Off

AIle NE's zijn voorzien van de mogelijkheid om lokaal en op afstand alarmen af
te sluiten (Alarm Cut Off; ACO). M.b.v. ACO kan aIleen de lokale hoorbare
alarmindikatie uitgeschakeld worden; aIle andere alarmindikaties blijven
onveranderd. AIle nieuwe alarmen overstemmen ingestelde ACO. Een automatische
reset van de ACO vindt plaats bij opheffing van de bijbehorende alarmstatus. Er
is een visuele indikatie op ieder NE aanwezig, die aangeeft of een ACO aktief
is.

3.1.4. Power Failure

De Power Failure (POF) status wordt toegekend, wanneer de gedetekteerde
voedingspanning gedurende een periode van meer dan 100 ms, meer dan 3% ± 2%
afwijkt van de nominale waarde. De POF status wordt opgeheven wanneer de
voedingspanning gedurende een periode langer dan 1 sekonde, Minder dan 2% ± 1%
afwijkt van de nominale waarde.
De chronic POF status wordt toegekend, wanneer de POF status voor meer dan 5 ± 1
sekonde aanhoudt. De chronic POF status wordt opgeheven, wanneer voor een
peri ode langer dan 15 ± 5 sekonden de gedetekteerde voedingspanning Minder dan
2% ± 1% van de nominale waarde afwijkt.

3.1.5. Agent funkionaliteit

De volgende funkties (zoals ook beschreven in G.784 par 5.2.1) worden door de
Agent uitgevoerd:

- Autonomous Alarm Report
- Alarm List Report
- Allow/Inhibit Alarm Reporting

Allow/Inhibit Alarm Reporting Status Report

De 'overige funkties van de Agent zijn:

- Toekennen prioriteit aan alarm-notifikatie
- Assembleren Alarm Report
- Bijhouden Alarm Report List naar prioriteit
- Verzenden Alarm Report List
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Zie de specifikatie van het NEM voor een volledige beschrijving van deze
funktionaliteit.
Attributes, die door de Agent worden beheerd, maar niet direct binnen een
bepaalde logische netwerklaag passen9 , zijn:

- Layer Alarm Data Report Schedule (LADRS)
- Layer Alarm Data Report Route (LADRR)
- Layer Alarm Data Report Control (LADRC)
- Layer Alarm Priority (LAP)
- Layer Alarm Threshold (LAT)
- Layer Alarm Control (LAC)

3.1.6. Bevaakte primitives

In tabel 3.1/1 wordt de mapping van de verschillende alarm-indications/
primitives op signal states weergegeven. Een 'x' geeft aan dat een bepaalde
status afhankelijk is van die bepaalde indikatie/primitive. Eem "C" geeft aan
dat er behalve de 'normale' signal status ook voorzien is in een "chronic"
status.

9. Deze attributen kunnen worden gezien als deel van een "Managed
Conmmunication Object" (MCO).
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TABEL 3.1/1 Overzicht bewaakte primitives en alarm-states.

I.T 1. S I!: M S M P M M II II II II M MI. 1. 1. MM 1. 1. C P' L
surveilled o P' o 0 B S P' S S S S 0 00 o II II 0 00 L L 00 A I

Alarm Stat.. S r I!: K R ISM I S ALT
RA r R K LA r r LA r P' I S

I E K o I I!: I!: o I I!: I!: S
S R P S R B P S B R

r P' I!: E P'

Primitives
at rete renee

points
ap.erkingen

SPI LOS C X
Tr C

RST oor C
LOr X

E-BER (B2) X X
MST SO (B2) X

MS-AIS C X
MS-P'ERF C

Mismatch K211-41.Kl[S-8] x
MSP Mismatch 1(2 SI x

PS X

SA He-LOP C
He-AIS C

He-AIS C
Mismatch 10 (Jl~ X

HP'I' Mismatch PSL (C ) X
LOM tH4) X
He-r RF IGlfSI~ C
He-P'EBE Gl 1- I) X

HPA LO-LOP C
LO-Path AIS C

LO-Path AIS C
Mismatch 10 (Jl~ X VC-3 only

t.P'1' Mismatch PSI. ~SIS-7l X
LO-P'ERF (GliSl [8) X
L-CV (B3 S 1- II
LO-P'EBE ~l 1-4//VS[3]l X

LPA C-AIS C Vanaf t.P'1'/HP'I'
P'At. C Alleen Byte sync.

PI C-AIS C Vanaf LPA

X • Alar. indikatie voor signal status

1) FEBE = RAI
2) FERF = PTER

C • Ala~ indikatie voor signal status • chronic signal status
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3.2. PHYSICAL MEDIA LAYER SURVEILLANCE

3.2.1. States

3.2.1.1. Signal states

- Loss of Signal (LOS)
Op aIle inkomende STH-N's wordt de LOS status bewaakt. Aan het optische siinaal
formaat zal een LOS status worden toegekend, wanneer voor ten minste 10
mikrosekonden (~s) een optisch signaal bestaande uit aIleen 'nullen' wordt
gedetekteerd. De LOS status wordt opgeheven wanneer voor ten minste 125 ~s

(frame-tijd) het optisch signaal wordt gedetekteerd (i.e. niet uit aIleen
"nullen" bestaat).
De chronic LOS status wordt toegekend, wanneer de LOS status voor meer dan 2.5 ±
0.5 sekonden aanhoudt. De chronic LOS status wordt opgeheven wanneer voor ten
minste 15 ± 5 sekonden geen LOS indikatie wordt gedetekteerd.

- Transmit Failure (TF)
Op aIle uitgaande STH-N's wordt de TF status bewaakt. De TF status wordt aan een
STH-N toegekend, wanneer voor ten minste 10 mikrosekonden het uitgezonden
optische signaal bestaat uit aIleen 'nullen'. De LOS status wordt opgeheven
wanneer voor ten minste 125 ~s (frame-tijd) het optisch signaal wordt
gedetekteerd (i.e. niet uit aIleen "nullen" bestaat).
De chronic TF status wordt toegekend, wanneer de TF status voor meer dan 2.5 ±
0.5 sekonden aanhoudt. De chronic TF status wordt opgeheven wanneer voor ten
minste 15 ± 5 sekonden geen TF indikatie wordt gedetekteerd.

3.2.1.2. Equipment states

- Physical media Transmitter Hardware Failure (P-THF)
De P-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
SPI funktie uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt
gedetekteerd. De P-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in
het genoemde systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

Physical media Receiver Hardware Failure (P-RHF)
Analoog aan P-TBF maar dan in de Receive richting.
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3.2.2. Lokale alarmen

BFST A.3 datum: 16-5-1991
versie 2

I
Alarm
Indikatie Critical Major Minor

I Status

Loss Of Signal chronic X

Transmit Failure chronic X

P-Transm. Bardw. Fail. X

I P-Receic. Bardw. Fail. X
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3.3. REGENERATOR SECTION LAYER SURVEILLANCE

3.3.1. States

3.3.1.1. Signal states

- Loss of Frame-alignment (LOF)
De LOF status wordt aan een inkomende STH-N toegekend wanneer de OOF status van
de betreffende STH-N meer dan 3 milisekonden aanhoudt. In het geval van
intermitterende OOFs, zal de 3 ms timer niet gereset worden voordat de 'in
frame' status voor meer dan 3 ms aanhoudt; na deze periode wordt de LOF status
opgeheven.
De chronic LOF status wordt toegekend wanneer de LOF status ten minste 2.5 ± 0.5
sekonden aanhoudt. De chronic LOF status wordt opgeheven wanneer gedurende ten
minste 15 ± 5 sekonden een valide signaal wordt gedetekteerd.

3.3.1.1. Equipment states

- Regenerator section Transmitter Hardware Failure (R-THF)
De R-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
RST funktie uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt
gedetekteerd. De R-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in
het genoemde systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

- Regenerator section Receiver Hardware Failure (R-RHF)
Analoog aan R-THF maar dan in de Receive richting.

3.3.2. Lokale alarmen

Alarm I
IIndikatie Critical I Major Minor

Status

I Loss Of Frame-alignm. chronic X

R-Transm. Hardw. Fail. I X.

R-Receiv. Hardw. Fail. I X
i
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3.4. MULTIPLEXER SECTION LAYER SURVEILLANCE

3.4.1. States

3.4.1.1. Signal states

- Signal Degradation (SO)
De SO konditie wordt toegekend wanneer de totale BER een bepaalde
threshold-waarde T1 overschreidt. De threshold is instelbaar door de gebruiker,
binnen de grenzen: 10-5~ Tl~ 10- 9 •

- Excessive Bit Error Ratio (EBER)
De EBER konditie wordt toegekend wanneer de totale BER een bepaalde threshold
waarde Th overschreidt. De threshold is instelbaar door de gebruiker binnen de
grenzen: 10- 4 > Th > 10- 6 •

- Hultiplexer-section Alarm Indication Signal (H-AIS)
Een H-AIS status wordt gedetekteerd met behulp van de bitposities 6,7 en 8 van
K2 uit de HSOH. Wanneer deze de kode "111" bevatten in drie (SONET: vijf) opeen
volgende frames, dan wordt de H-AIS status toegekend. De H-AIS wordt opgeheven
bij drie (SONET: vijf) opeenvolgende "000" kodes.
De chronic H-AIS status wordt toegekend, wanneer de H-AIS status voor meer dan
2.5 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic H-AIS status wordt opgeheven wanneer
voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e. zonder H-AIS indikatie)
wordt gedetekteerd.

- Signal Fail (SF)
De SF konditie wordt toegekend in geval van een LOS, LOF, EBER of HS-AIS. De SF
konditie wordt opgeheven wanneer geen van de indikaties LOS, LOF, EBER en HS-AIS
aktief is.

- Hultiplexer-section Far End Receive Failure (H-FERF)
Een H-FERF status wordt gedetekteerd met behulp van de bit posities 6, 7 en 8
van K2 uit de HSOH. Wanneer deze de kode "110" bevatten in drie (SONET: vijf)
opeenvolgende frames, dan wordt de H-FERF status toegekend. De H-FERF status
wordt opgeheven bij drie (SONET: vijf) opeenvolgende "000" kodes (of "111" kodes
bij een HS-AIS).
De chronic H-FERF status wordt toegekend, wanneer de H-FERF status voor meer dan
2.5 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic H-FERF status wordt opgeheven wanneer
voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e. zonder H-FERF indikatie)
wordt gedetekteerd.

- Protection Switching (PS)
De PS status wordt toegekend, wanneer het signaal van een bepaald working
channel over de protection section wordt geleid ten gevolge van Automatic
Protection Switching. De PS-status wordt opgeheven, wanneer geen enkel working
channel over de protection section wordt geleid.
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- Mismatch Sent K1[5-8] & Received K2[1-4] (MSKRK)
De MSKRK status wordt toegekend wanneer de verzonden K1[5-8] en de ontvangen
K2[1-4] voor een periode langer dan 50 ms van elkaar verschillen. De MSKRK
status wordt aIleen toegekend wanneer de protection-section niet in SF konditie
verkeert. De MSKRK status wordt opgeheven wanneer de verzonden K1{5-8] en de
ontvangen K2[1-4] voor een periode langer dan 250 ms overeenkomen.

- Mismatch Sent & Received K2[5] (MSRK)
De MSRK status wordt toegekend wanneer de verzonden en ontvangen K2[5] voor een
periode langer dan 50 ms van elkaar verschillen. De MSRK status wordt aIleen
toegekend wanneer de protection-section niet in SF konditie verkeert. De MSRK
status wordt opgeheven wanneer de verzonden en ontvangen K2[5] voor een periode
langer dan 250 ms overeenkomen.

3.4.1.2. Equipment states

- Multiplexer-section Transmitter Hardware Failure (M-TDHF)
De M-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
SA, MSP en MST funkties uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt
gedetekteerd. De M-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in
het genoemde systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

- Multiplexer-section Receiver Hardware Failure (M-RHF)
Analoog aan M-THF maar dan in de Receive richting.
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3.4.2. Lokale alarmen

HFST A.3 datum: 16-5-1991
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Alarm
Indikatie Critical Major Minor

Status

Signal Degrade X

Exces. Bit Error Ratio X

MS-Alarm Ind. Signal chronic X

Signal Fail X

MS-Far End Receiv. F. chronic X

Protection Switching X

Mismatch S. K &R. K X

Mismatch Sent &R. K X

M-Transm. Hardw. Fail. X

M-Receiv. hardw. Fail. X I
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3.5.1. States

HFST A.3 datum: 16-5-1991
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3.5.1.1. Signal states

- HO-path Loss Of Pointer (H-LOP)
De H-LOP status wordt toegekend wanneer de AU-pointer processor geen valide
pointerwaarde kan verkrijgen. Een valide pointer is een pointer zoals die
verkregen wordt met het algorithme voor pointer detektie, zoals dat beschreven
is in G.783. Een chronic H-LOP wordt toegekend wanneer de H-LOP status voor een
bepaald inkomend signaal voor meer dan 2 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic
H-LOP status wordt opgeheven wanneer voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide
pointerwaarde wordt gedetekteerd.

- HO-path Alarm Indication Signal (H-AIS)
Het instellen en opheffen van de H-AIS status gebeurt zoals beschreven in G.783.
\lanneer de H-AIS status voor een bepaald pad voor meer dan 2.5 ± 0.5 sekonden
aanhoudt, dan wordt de chronic H-AIS status toegekend. De chronic H-AIS status
wordt opgeheven wanneer voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e.
zonder HO-AIS indikatie) wordt gedetekteerd.

- HO-path Far End Receive Failure (H-FERF)
De H-FERF wordt gedetekteerd met bit 5 van de G1 byte (G1[5]). \lanneer G1[5] een
"1" bevat in vijf opeenvolgende frames, dan wordt de H-FERF toegekend.
De chronic H-FERF status wordt toegekend, wanneer de H-FERF status voor meer dan
2.5 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic H-FERF status wordt opgeheven wanneer
voor meer dan 15 ± 5 sekonden een val ide signaal (i.e. zonder HO-FERF indikatie)
wordt gedetekteerd.

- HO-path Far End Block Error (H-FEBE)
De H-FEBE wordt gedetekteerd met de bits 1 tot 4 van de G1 byte. De H-FEBE
status wordt toegekend wanneer G1[1-4] voor 3 opeenvolgende frames een of meer
errors aangeeft. De H-FEBE status wordt opgeheven wanneer G1[1-4] voor vijf
opeenvolgende frames nul fouten aangeeft.

- Mismatch HO-path trace Identity (MHI)
De J1 byte bevat de HO-path trace Identity. \lanneer de verzonden en ontvangen J1
voor een bepaald HO-path voor een periode langer dan 100 ms van elkaar
verschillen, dan wordt de MUI status toegekend. De MHI status wordt opgeheven
wanneer de verzonden en ontvangen J1 voor een periode langer dan 500 ms identiek
zijn.

- Mismatch HO-path Signal Label (MHS)
De C2 byte bevat het Signal Label. \lanneer de verzonden en ontvangen C2 voor
een bepaald HO-path voor een periode langer dan 200 ms van elkaar verschillen,
dan vordt de HUS status toegekend. De HUS status vordt opgeheven vanneer de
verzonden en ontvangen C2 voor een periode langer dan 1 sekonde identiek zijn.
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- Loss Of Multiframe (LOM)10
De LOM wordt gedetekteerd met de H4 byte. Op basis van de vorige ontvangen
multiframe indikator in H4 kan de te verwachten nieuwe H4 worden bepaald.
\1anneer de ontvangen en verwachte H4 voor 4 opeenvolgende frames niet
overeenstemmen, dan wordt de LOM status toegekend. De LOM status wordt opgeheven
wanneer voor 12 opeenvolgende frames de verwachte en ontvangen H4
overeenstemmen.

3.5.1.2. Equipment states

- HO-path Transmitter Hardware Failure (H-THF)
De H-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
HPA, HPT en HPC funkties uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt
gedetekteerd. De H-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in
het genoemde systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

- HO-path Receiver Hardware Failure (H-RHF)
Analoog aan H-THF maar dan in de Receive richting.

3.5.2.1. louIe alarmen

I
Alarm
Indikatie Critical Major Minor

Status
i

I HO-path Loss Of Point. chronic X

HO-path AI. Ind. Sign. chronic X

HO-path Far E. Rec. F. chronic X

HO-path Far E. Block E X

Mism. HO-path Tr. Id. X

I Mism. HO-path Sig. Lbl X

I Loss Of Multiframe X
i

I HO-path Tr. Hardw. F. X
,

i

I HO-path Rec. Hardw. F. X

10. AIleen in locked TU mode
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3.6. LO-PATB LAYER SURVEILLANCE

3.6.1. States

HFST A.3 datum: 16-5-1991
versie 2

3.6.1.1. Signal states

- LO-path Loss Of Pointer (L-LOP)
De L-LOP status wordt toegekend wanneer de TU-pointer processor geen valide
pointerwaarde kan verkrijgen. Een valide pointer is een pointer zoals die
verkregen wordt met het algorithme voor pointer detektie, zoals dat beschreven
is in G.783.
Een chronic L-LOP wordt toegekend wanneer de L-LOP status voor een bepaald
inkomend signaal voor meer dan 2 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic L-LOP
status wordt opgeheven wanneer voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide
pointerwaarde (c.q. geen LO-LOP indikatie) wordt gedetekteerd.

- LO-path Alarm Indication Signal (L-AIS)
Het instellen en opheffen van de L-AIS status gebeurt zoals beschreven in G.783.
TJanneer de L-AIS status voor een bepaald pad voor meer dan 2.5 ± 0.5 sekonden
aanhoudt, dan wordt de chronic L-AIS status toegekend. De chronic L-AIS status
wordt opgeheven wanneer voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e.
zonder LO-AIS indikatie) wordt gedetekteerd.

- Mismatch LO-path trace Identity (MLI)ll
De J1 byte bevat de LO-path trace identity. TJanneer de verzonden en ontvangen J1
voor een bepaald LO-path voor een periode langer dan 200 ms van elkaar
verschillen, dan wordt de MLI status toegekend. De MLI status wordt opgeheven
wanneer de verzonden en ontvangen J1 voor een periode langer dan 1 sekonde
identiek zijn.

- Mismatch LO-path Signal label (MLS)
De bits 5 tIm 7 van de V5 byte bevatten het LO-path signal label (zie fig.
4.1/G.709). TJanneer de verzonden en ontvangen V5[5-7] voor een bepaald HO-path
voor een periode langer dan 400 ms van elkaar verschillen, dan wordt de MHI
status toegekend. De MHI status wordt opgeheven wanneer de verzonden en
ontvangen V5[S-7] voor een periode langer dan 2 sekonde identiek zijn.

- LO-path Far End Block Error (L-FEBE)
Een LO-FEBE wordt gedetekteerd met bit 3 van de VS byte (zie fig. 4.1/G.709).
De L-FEBE wordt toegekend wanneer VS[3] een "1" bevat in 5 opeenvolgende frames.
De L-FEBE status wordt opgeheven wanneer V5[3] voor'tien opeenvolgende frames
een "0" beva t.

11.Alleen voor VC-3 path
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- LO-path Far End Receive Failure (L-FERF)
Een LO-FERF wordt gedetekteerd met bit 8 van de V5 byte (zie fig. 4.1/G.709).
\7anneer V5[8] een "1" bevat in vijf opeenvolgende frames, dan wordt de L-FERF
toegekend. De L-FERF status wordt opgeheven wanneer V5[8] voor tien
opeenvolgende frames een "0" bevat.
De chronic L-FERF status wordt toegekend, wanneer de L-FERF status voor meer dan
2.5 ± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic L-FERF status wordt opgeheven wanneer
voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide signaal (i.e. zonder LO-FERF indikatie)
wordt gedetekteerd.

3.6.1.2. Equipment states

- LO-path Transmitter Hardware Failure (L-THF)
De L-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
LPA, LPT en LPC funkties uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt
gedetekteerd. De L-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in
het genoemde systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

- LO-path Receiver Hardware Failure (L-RHF)
Analoog aan L-THF maar dan in de Receive richting.

3.6.2.1. Lokale alarmen

I
Alarm
Indikatie Critical Kajor Minor

I Status

L-Loss Of Pointer chronic X

L-Alarm Ind. Signal chronic X

! Mism. LO-path Tr. Id. X

I Mism. LO-path Sig. Lbl X
i

I L-Far End Block Error I X
i

I L-Far End Rec. Failure chronic X
i

I
,

L-';l'ransm. Hardw. Fail. X

L-Receiv. Hardw. Fail. X
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3.7. CIRCUIT LAYER SURVEILLANCE

3.7.1. States

HFST A.3 datum: 16-5-1991
versie 2

3.7.1.1. Signal states

- Circuit Alarm Indication Signal (C-AIS)
De C-AIS status wordt toegekend, wanneer drie opeenvolgende frames een C-AIS
indikatie (doorgegeven vanaf LPA funktie) wordt gedetekteerd. De C-AIS status
wordt opgeheven wanneer voor 15 opeenvolgende frames een valide signaal (i.e.
zonder C-AIS indikatie) wordt gedetekteerd.
Vanneer de C-AIS status voor een bepaald circuit voor meer dan 2.5 ± 0.5
sekonden aanhoudt, dan wordt de chronic C-AIS status toegekend. De chronic
C-AIS status wordt opgeheven wanneer voor meer dan 15 ± 5 sekonden een valide
signaal (i.e. zonder C-AIS indikatie) wordt gedetekteerd.

- Frame Alignment Loss (FAL)
De FAL status wordt aan een inkomende tributary toegekend wanneer de betreffende
tributary een Out of Frame-alignment (OF) status meer dan 3 milisekonden
aanhoudt. In het geval van intermitterende OF's, zal de 3 ms timer niet gereset
worden voordat de 'in frame' status voor meer dan 3 ms aanhoudt; na deze periode
wordt de FAL status opgeheven.
De chronic FAL status wordt toegekend wanneer de FAL status ten minste 2.5 ± 0.5
sekonden aanhoudt. De chronic FAL status wordt opgeheven wanneer gedurende ten
minste 15 ± 5 sekonden een valide signaal wordt gedetekteerd.

- Loss of Incoming Tributary Signal (LITS)
Op aIle inkomende tributaries wordt de LITS status bewaakt. Aan een tributary
zal een LITS status worden toegekend, wanneer voor ten minste 10 mikrosekonden
(~s) een signaal bestaande uit aIleen 'nullen' wordt gedetekteerd. De LITS
status wordt opgeheven wanneer voor ten minste 125 ~s (frame-tijd) het tributary
signaal wordt gedetekteerd (i.e. niet uit aIleen "nullen" bestaat).
De chronic LITS status wordt toegekend, wanneer de LOS status voor meer dan 2.5
± 0.5 sekonden aanhoudt. De chronic LITS status wordt opgeheven wanneer voor ten
minste 15 ± 5 sekonden een valide signaal wordt gedetekteerd.

3.7.1.2. Equipment states

- Circuit Transmitter Hardware Failure (C-THF)
De C-THF status wordt toegekend, wanneer in het gedeelte van het systeem dat de
PI funktie uitvoert (Transmit richting) een hardware failure wordt gedetekteerd.
De C-THF status wordt opgeheven, wanneer gedurende 1 sekonde in het genoemde
systeem gedeelte geen hardware failure wordt gedetekteerd.

- Circuit Receiver Hardware Failure (C-RHF)
Analoog aan C-THF maar dan in de Receive richting.
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3.7.2. Lokale alarmen

HFST A.3 datum: 16-5-1991
versie 2

I Alarm
Indikatie Critical Major Minor

Status

C-Alarm Ind. Signal chronic X

Frame Alignment Loss chronic X

Loss Of Inc. Tributary chronic X

C-Transm. Hardw. Fail X

C-Receiv. Hardw. Fail X
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4. 1. ALGEKEEN

4.1.1. Situatieschets

HFST A.4 datum: 16-5-1991
versie 2

Over de Sn referentiepunten wordt de informatie gecommuniceerd t.b.v. het
Configuration management (zie tabel 5.12/G.783). Grofweg is er een onderscheid
te maken in informatie (primitives resp. attributes) met betrekking tot de
feitelijke konfiguratie en commands (operations) om de konfiguratie te
belnvloeden. Voor de attributen die in dit hoofdstuk gespecificeerd worden is
een analoge verdeling te maken. Daarnaast kan nog onderscheid gemaakt worden in
attributen die een bepaalde primitive 'tracken' (primitive is bepalend voor
attribute; informatie-produktie) en attributen die een primitive bepalen
(primitive is volgend m.b.t. het attribute; informatie verwerking).

II__- MO
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SEMF

I
Sn

r

Funktie blokken:

Command & Config./H-~--~H

Primitives
I I

Attb:--...,
Command-/
Config.
Registers

Opera
tions

<

>
Notifi

cations

A
G
E
N
T

v

MCF:----...,

Remote
Operation
messages

Fig. 4.1/1 Situatieschets Configuration management.

4.1.2. Agent funktionaliteit

Voor het configuration management ondersteunt de Agent de volgende funkties:

- Operate Configuration Function
- Request Configuration Report
- Configuration Report
- Request Status Report
- Status Report

Zie de specifikatie van het NEH voor een volledige beschrijving van de
funktionaliteit.
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De Attributes, die niet betrekking hebben op een specifieke logische
netwerklaag, zijn:

- Status Survey Report Schedule (SSRS)
- Status Survey Report Route (SSRR)
- Provisioned Entities Survey (PES)
- Status Survey Provisioned Entities (SSPE)
- Multiplexer Identitiy (MUX-ID)

4.1.3. Relaties tussen primitives en parameters

Tabel 4.1/1 geeft een overzicht van de mapping van de configuration primitives
op de gedefinieerde configuration-parameters. Een "V" of "B" geeft aan dat de
waarde van de primitive die van parameter 'voIgt' resp. 'bepaait'.

TABEL 4.1/1 Overzicht relaties primitives en parameters.
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~I
C e

Contiquration 1. 1. 0 0 C S S T H H S H C CO
~A

1. S 1. C I'
Manaqe.nt T S S C TA T I' All. MA P T I 1. S MMP P'T I 1. S M M I' AA ItPara.ten I I C I I I T I E I D 1. C T I E I D L C T T I E

D D S D S II. D S II. D S II. D •
C C P' e P' C P' e

C C C

Primitives
at reterence

points

1ILS implemented B
SPI 1ILS enabled/disabled V

Tx output on/ott V
RST Tx AIS at C V ,

I

MST Tx AIS at D V
I

Tx MS P'ERr at C V
!YPe ot Operation V

MSP SW1tch Commands V
Switch Status B

SA Tx AIS AT P' V
Type ot HO Path Multipl. V

HPC Connection Matrix VV

Tx AIS at H V
Tx HO Path P'ERP at G 11 V
Rx KO Path Trace ID J1 B
Tx HO Path Trace ID IJ1 V

HPT Rx HO Path S~qnal I.B1. C B
~~ ~~t&ath S1qnal I.B1. C2 V

V
Rx HO pa~race ID V
Rx HO Path Siqnal I.B1. V

HpA Tx AIS at J V
Type ot 1.0 Path Multipl. V

LPC Connection Matrix VV
Tx AIS at 1. V
Tx 1.0 Path P'OP' at l( 1 ) V
Rx Path Trace ID lJ11 B
Tx Path Trace ID J1 V

LPT Rx Path Siqnal I.B IC21 B
Tx Path Siqna I.B1. C2 V
Rx Path Trace ID V
Rx Path S qnal Label V
1.0 Path Type V

Tx AIS at M V
LPA Tx AIS at 1. V

LPA Type V

PI Tx AIS at M

V • VOI.OT; B • BEpAALT
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4.2. PHYSICAL MEDIA LAYER CONFIGURATION

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de optical systems; voor andere media moeten
andere parameters gespecificeerd worden.

4.2.1. Attributes

- Optical-path Terminationpoint IDentity (O-TID)
Aan het begin- en eindpunt van ieder Optical path in een SDH-netwerk wordt een
unieke OTID toegekend, bestaande uit een identifikatie van het Optical path met
daaraan toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.

- Automatic Laser Shutdown Implemented (ALSI)
De AL51 geeft per Optical Channel aan of de transmit-zijde uitgerust is met een
Automatic Laser Shutdown funktie (ALS). De waarde van d.m.v. de "ALS
implemented" primitive via referentiepunt 51 met de SPI funktie gecommuniceerd.

- Automatic Laser Shutdown Control (ALSC)
Voor ieder Optical path is voorzien in een ALSC parameter, die de status bevat
van de ALS funk tie. De waarden die aangenomen kunnen worden zijn "enabled" en
"disabled"; deze waarden worden met de "ALS enabled/disabled" primitive via
referentiepunt Sl gecommuniceerd met de SPI funk tie.

- Transmitter Output Control (TOC)
Voor ieder Optical path is voorzien in een TOC parameter, die de status bevat
van de Transmitter output. De waarden die aangenomen kunnen worden zijn "on" en
"off"; deze waarden worden met de "Tx output on/off" primitive via
referentiepunt Sl gecommuniceerd met de SPI funktie.

4.2.2. Automatic Laser Shutdown

Iedere transmit-laser is voorzien van een Automatic Laser-Shutdown (ALS)
funktionaliteit. De eisen aan de werking van deze funktie zijn beschreven in
G.958 appendix B.
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4.3. REGENERATOR SECTION LAYER CONFIGURATION

4.3.1. Attributes

- Regenerator-section Terminationpoint IDentity (R-TID)
Aan het begin- en eindpunt van iedere Regenerator-section in een SDH-netwerk
wordt een unieke RCID toegekend, bestaande uit een identifikatie van de
Regenerator Section met daaraan toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.

- Regenerator-section AIS Control (R-AISC)
Voor ieder eindpunt van een Regenerator-section is er voorzien in een R-AISC
register. Dit register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke
commando's zijn "Transmit Regenerator-section AIS" en "Release
Regenerator-section AIS". De commando's worden m.b.v. de "Tx AIS at C" primitive
via referentiepunt S2 met de RST funktie gecommuniceerd.
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4.4. MULTIPLEXER SECTION LAYER CONFIGURATION

4.4.1. Attributes

- Multiplexer-section Terminationpoint IDentity (M-TID)
Aan het begin- en eindpunt van iedere Multiplexer-section in een SDH-netwerk
wordt een unieke MTID toegekend, bestaande uit een identifikatie van de
Multiplexer-section met daaraan toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.
De multiplexer section identifikatie is gerelateerd aan het channel number
(K1[5-8] of K2[1-4]) zoals dat gebruikt wordt bij Protection Switching.

- Type of OPeration (TOP)
De TOP geeft aan welke van de volgende Switch Operation Types voor protection
switching, zoals die zijn beschreven in G.783 hfst. A.3, in de betreffend
Multiplexer-section geimplementeerd is:

- l:n Bidirectional Switching
- l:n Unidirectional Switching
- 1+1 Unidirectional Switching
- 1+1 Bidirectional Switching compatible with l:n Bidirectional
- 1+1 Optimised Bidirectional Switching

Deze Switch Operation Types worden m.b.v. de "Type of Operation" primitive via
het referentiepunt S14 met de MSP funktie gecommuniceerd.

- Switch Control (SC)
Dit register bevat de laatst uitgevaardigde switch command. De mogelijke switch
commands zijn, zolas beschreven in G.783 hft A.3:

CLEAR
FORCED SWITCH *
MANUAL SWITCH *
EXERCISE *

Deze commands worden m.b.v. de "Switch Commands" primitive via referentiepunt
S14 met de MSP funktie gecommuniceerd.

- Switch Status (SS)
Voor ieder working channel is er voorzien in een SS register, die de konditie,

, status of externe request bevat voor het betreffende working channel. De
mogelijke waarden, gekoppeld aan de K2 byte uit de SOH, is zoals beschreven in

I tabel A-1/G.783. Deze waarden worden m.b.v. de "Switch Status" primitive via
referentiepunt S14 met de MSP funktie gecommuniceerd.

- Multiplexer-Section Architecture (MSA)
De MSA bevat een eenduidige indikatie van de protektie architektuur van de
betreffende Multiplexer Section. De range van mogelijke architekturen loopt van
1+1 tim 1:15. (Merk op dat de informatie in K2[5] aIleen een indikatie geeft
voor 1+1 6f l:n architektuur.)

- Wait To Restore Time (VTRT)
Voor iedere Multiplexer section is voorzien in een VTRT parameter, die de
fault-free tijd aangeeft die moet verstrijken voordat een failed multiplexer
section opnieuw gebruikt kan worden door een working channel. (zie ook G.783
par. 2.4.5.)
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- Type of HO-path Multiplexing (THM)
Voor iedere Multiplexer-section is er voorzien in een THM parameter, die
aangeeft welk type HO-path multiplexing in de STM-N wordt toegepast. Mogelijke
waarden zijn:

- AU-32 paths
- AU-32 paths N-concatenated
- AU-4 paths
- AU-4 paths N-concatenated

Oeze waarden worden m.b.v. de "Type of HO-path Multiplex" primitive via
referentiepunt S4 met het SA funktieblok gecommuniceerd.

- Multiplexer-section AIS Control (M-AISC)
Voor ieder eindpunt van een Multiplexer-section is er voorzien in een M-AISC
register. Oit register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke
commando's zijn "Transmit Multiplexer-section AIS" en "Release
Multiplexer-section AIS". De commando's worden m.b.v. de "Tx AIS at 0" of "Tx
AIS at F" primitive via referentiepunt S3 resp. S4 met de RST resp. SA funktie
gecommuniceerd.

- Multiplexer-section FERF Control (M-FERFC)
Voor ieder eindpunt van een Multiplexer-section is er voorzien in een M-FERFC
register. Oit register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke
commando's zijn "Transmit Multiplexer-section FERF" en "Release
Multiplexer-section FERF". De commando's worden m.b.v. de "Tx MS-FERF at C"
primitive via referentiepunt S3 met de RST funktie gecommuniceerd.

4.4.2. Protection Switching

Indien de protection switching function is ge~mplementeerd, voldoet deze aan de
eisen zoals die gespeci£iceerd zijn in G.783 Annex A en G.784 par 5.4.2. G.784
beschrij£ de volgende protection switching operation funkties (Agent
funktionaliteit):

- Operate/release manual protection switching
- Operate/release forced protection switching
- Operate/release lockout
- Request/set automatic protection switching parameters.
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- HO-path Terminationpoint IDentity (H-TID)
Aan het begin- en eindpunt van ieder HO-path in een SDH-netwerk wordt een unieke
HTID toegekend, bestaande uit een identifikatie van het HO-path met daaraan
toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.
De 'sink' HO-path identifikatie wordt m.b.v. de "Rx HO-path trace ID" primitive
via referentiepunt S6 met de HPT funktie gecommuniceerd. (Met het doeI 'Mismatch
HO-path Trace ID' te detekteren).
De 'source' HO-path identifikatie wordt m.b.v. de "Tx HO-path trace ID (J1)"
primitive via referentiepunt S6 met de HPT funktie gecommuniceerd.

- Received HO-path Trace IDentity (RHID)
Dit register is aIleen voorzien voor eindpunten van de HO-paths. De inhoud van
het register bevat de Received HO-path trace Id (J1). De waarde van het register
wordt m.b.v. de "Rx HO-path Trace ID (J1)" primitive via referentiepunt S6 met
de HPT funktie gecommuniceerd.

- HO-path Signal Label (HSL)
Voor ieder HO-path bestaat er een bijbehorend BSL register, dat een
identifikatie (equipped, unequipped enz.) voor het over het betreffende 80-path
te transporteren signaal bevat. Deze identifikatie wordt m.b.v de "Tx BO-path
Signal Label (C2)" primitive via referentiepunt S6 met de BPT funktie
gecommuniceerd (voor verzending in C2).
Tevens wordt deze identifikatie m.b.v. de "Rx BO-path Signal Label" via
referentiepunt S6 met de HPT funktie gecommuniceerd (voor detektie van 'Mismatch
HO-path Signal label').

- Received HO-path Signal Label (R8SL)
Dit register is aIleen voorzien voor eindpunten van de HO-paths. De inhoud van
het register bevat de Received BO-path Signal Label (C2). De waarde van het
register wordt m.b.v. de "Rx HO-path Signal Label (C2)" primitive via
referentiepunt S6 met de 8PT funktie gecommuniceerd.

- HO-path Connection Matrix (BCM)12

Voor multiplexers van het type IlIa of IIIb:
De BCM bevat de Connection Matrix CM(Vi,V j ), zoals die is beschreven in G.783
par. 3.1.3. De Connection Matrix wordt door middel van de primitives "Set
Matrix", "Request CM Report" (van SEMF naar LPC-m) en "Report CM" (van LPC-m
naar SEMF) via referentiepunt S5 met de 8PC-n funktie gecommuniceerd (zie
hiervoor HCMC).

12. Niet voor multiplexers van het type I, II en IV.
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Voor multiplexers van het type Ia of IIa:
De HCM bevat de Connection Matrix CM(V1 ,Vjk ), zoals die is beschreven in G.783
par. 3.1.3. De Connection Matrix vordt door middel van de primitives "Set
Matrix", "Request CM Report" (van SEMF naar LPC-m) en "Report CM" (van LPC-m
naar SEMF) via referentiepunt S5 met de HPC-n funktie gecommuniceerd (zie
hiervoor HCMC).

- HO-path Connection Matrix Control (HCMC)13
Dit register bevat het laatst uitgevaardigde CM control command. De mogelijke
commando's zijn:
- Set HO Connection Matrix
- Request HO Connection Matrix
- Report HO Connection Matrix

De commands vorden d.m.v. de "Connection Matrix" primitive via referentiepunt 55
gecommuniceerd met de HPC funk tie.

- HO-path Type (HOPT)
Voor ieder HO-path terminationpoint is er voorzien in een HOPT register. De
vaarde in het register geeft een aanduiding voor het betreffende type HO-path.
Mogelijke vaarden zijn:

- VC-3
- VC-4

Deze vaarden vorden m.b.v. de "HO-path Type" primitive via referentiepunt S6 met
het HPT funktieblok gecommuniceerd.

- Type of LO-path Multiplexing (TLM)
Voor ieder HO-path is er voorzien in een TLM parameter, die aangeeft velk type
LO-path multiplexing in de HO-Virtual Container vordt toegepast. Mogelijke
vaarden zijn, voor een VC-4 (ofvel HPA-m/4):

- VC-ll
- VC-12
- VC-2
- VC-3

en voor een VC-32 path (ofvel HPA-m/3):
- VC-ll
- VC-12
- VC-2

Deze vaarden vorden m.b.v. de "Type of LO-path Multiplex" primitive via
referentiepunt S, met het HPA funktieblok gecommuniceerd.

- HO-path AIS Control (H-AI5C)
Voor ieder eindpunt van een HO-path is er voorzien ~n een H-AISC register. Dit
register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke commando's zijn
"Transmit HO-path AIS" en "Release HO-path AIS". De commando's vorden m.b.v. de
"Tx AIS at H" of "Tx AIS at J" primitive via referentiepunt S6 resp. S, met de
HPT resp. HPA funktie gecommuniceerd.

13. Alleen voor multiplexers van het type la, IIa, IlIa en III.
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- HO-path FERF Control (H-FERFC)
Voor ieder eindpunt van een HO-path is er voorzien in een H-FERFC register. Dit
register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke commando's zijn
"Transmit HO-path FERF" en "Release HO-path FERF". De commando's worden m.b.v.
de "Tx HO-FERF at G" primitive via referentiepunt S6 met de HPT funktie
gecommuniceerd.

4.5.2. Bigher Order Path Connection Function

De Agent ondersteunt met betrekking tot de HO-path Connection Function de
volgende funktionaliteit:

- Set Higher order Connection matrix
- Request Higher order Connection Matrix Report
- Higher order Connection Report
- Set Higher order connection parameters
- Request Higher order connection parameters
- Higher order connection parameters report
- Operate Higher order Conection Matrix
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- LO-path Terminationpoint IDentity (L-TID)
Aan het begin- en eindpunt van ieder LO-path in een SDH-netwerk wordt een unieke
L-TID toegekend, bestaande uit een identifikatie van het LO-path met daaraan
toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.
lDe 'sink' LO-path identifikatie wordt m.b.v. de "Rx LO-path trace 10" primitive
via referentiepunt S9 met de LPT funktie gecommuniceerd. (Met het doel 'Mismatch
LO-path Trace 10' te detekteren).
De 'source' LO-path identifikatie wordt m.b.v. de "Tx LO-path trace 10 (J1)"
primitive via referentiepunt S9 met de LPT funktie gecommuniceerd.{l alleen voor
VC-3 path}

- Received LO-path Trace IDentity (RLID)14
Dit register is aIleen voorzien voor eindpunten (terminationpoint sink) van de
LO-paths. De inhoud van het register bevat de Received LO-path trace 10 (J1). De
waarde van het register wordt m.b.v. de "Rx LO-path Trace 10 (J1)" primitive
via referentiepunt S9 met de LPT funktie gecommuniceerd.

- LO-path Signal Label (LSL)
Voor ieder LO-path bestaat er een bijbehorend LSL register, dat een
identifikatie (equipped, unequipped enz.) voor het over het betreffende LO-path
te transporteren signaal bevat. Deze identifikatie wordt m.b.v de "Tx LO-path
Signal Label (C2/V5[5-7])" primitive via referentiepunt S9 met de LPT funktie
gecommuniceerd (voor verzending in C2/V5[5-7]).
Tevens wordt deze identifikatie m.b.v. de "Rx LO-path Signal Label" via
referentiepunt S9 met de LPT funktie gecommuniceerd (voor detektie van 'Mismatch
LO-path Signal Label').

- Received LO-path Signal Label (RLSL)
Dit register is aIleen voorzien voor eindpunten (sink) van de LO-paths. De
inhoud van het register bevat de Received LO-path Signal Label (C2/V5(5-7]). De
waarde van het register wordt m.b.v. de "Rx LO-path Signal Label (C2/V5[5-7])"
primitive via referentiepunt S9 met de LPT funktie gecommuniceerd (C2 voor VC-3
path, V5[5-7] voor VC-1/2 path; zie ook fig 4.1/G.709).

- LO-path Type (LOPT)
Voor ieder LO-path terminationpoint is er voorzien in een LOPT register. De
waarde in het register geeft een aanduiding voor het betreffende type LO-path.
Mogelijke waarden zijn:

- VC-1
- VC-2
- VC-3

Deze waarden worden m.b.v. de "LO-path Type" primitive via referentiepunt S9 met
het LPT funktieblok gecommuniceerd.

14. AIleen voor VC-3 paths
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- LO-path Adaptation Type (LPAT)
Voor ieder LO-path bestaat er een bijbehorend LPAT, die een van de LPA-types
bevat, zoals die beschreven zijn in tabel 4.2/G.783. Deze waarden worden als een
"LPA-type" primitive via referentiepunt 510 met de LPA funktie gecommuniceerd.

- LO-path Connection Matrix (LCM)15
De LCM bevat de Connection Matrix CM(Vj,Vij ), zoals die is beschreven in G.783
par. 4.1.3. De Connection Matrix wordt door middel van de primitives "Set
Matrix", "Request CM Report" (van SEMF naar LPC-m) en "Report CM" (van LPC-m
naar SEMF) via referentiepunt 58 met de LPC-m functie gecommuniceerd (zie LCMC).

- LO-path Connection Matrix Control (LCMC)l
Dit register bevat het laatst uitgevaardigde CM control command. De mogelijke
commando's zijn:
- Set LO Connection Matrix
- Request LO Connection Matrix
- Report LO Connection Matrix

De commands worden d.m.v. de "Connection Matrix" primitive via referentiepunt 58
gecommuniceerd met de LPC funktie.

- LO-path AIS Control (L-AISC)
Voor ieder eindpunt van een LO-path is er voorzien in een L-AISC register. Dit
register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke commando's zijn
"Transmit LO-path AIS" en "Release LO-path AIS". De commando's worden m.b.v. de
"Tx AIS at L" of "Tx AIS at M" primitive via referentiepunt 58 resp. 510 met de
LPT resp. LPA funktie gecommuniceerd.

- LO-path FERF Control (L-FERFC)
Voor ieder eindpunt van een LO-path is er voorzien in een L-FERFC register. Dit
register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke commando's zijn
"Transmit LO-path FERF" en "Release LO-path FERF". De commando's worden m.b.v.
de "Tx LO-FERF at K" primitive via referentiepunt 58 met de LPT funktie
gecommuniceerd.

4.6.2. Lower Order Path Connection Function

De Agent ondersteunt met betrekking tot de LO-path Connection Function de
volgende funktionaliteit:

- Set Lower order Connection matrix
- Request Lower order Connection Matrix Report
- Lower order Connection Report
- Set Lower order connection parameters
- Request Lower order connection parameters
- Lower order connection parameters report
- Operate Lower order Conection Matrix

15. Alleen voor multiplexers van het type III.
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Tributary Identity (TID)
Aan iedere inkomende of uitgaande Tributary wordt een unieke TID toegekend,
bestaande uit een identifikatie van de Tributary met daaraan toegevoegd een
"source" (= uitgaandl) of "sink" (= inkomendl) indikatie.

Circuit-segment Terminationpoint IDentity (C-TID)
Aan het begin- en eindpunt van ieder Circuit in een 5DH-netwerk wordt een unieke
C-TID toegekend, bestaande uit een identifikatie van het Circuit met daaraan
toegevoegd een "source" of "sink" indikatie.

- Circuit-segment AIS Control (C-AISC)
Voor ieder eindpunt van een Circuit-segment is er voorzien in een C-AI5C
register. Dit register bevat het laatst uitgevaardigde commando; de mogelijke
commando's zijn "Transmit Circuit AIS" en "Release Circuit AIS". De commando's
worden m.b.v. de "Tx AIS" en primitive via referentiepunt 511 met de PI funktie
gecommuniceerd.

A.60



Rapport nr. NB 9109
OTV-NB-BPB

ANNEX B

B.1

datum: 16-5-1991
versie 2

ANNEX B:

FUNKTIONELE SPECIFlKATIE VAN
SDB-HUX MANAGEMENT

OP NETVERK ELEMENT MANAGEMENT NIVO



Rapport nr. NB 9109
OTW-NB-BPB

INBOUDSOPGAVE

B.1. ALGEMEEN

INHOUD datum: 16-5-1991
versie 2

1.1. Afkortingen
1.2. Definities
1.3. Situatieschets

1.3.1. Logische beheerstruktuur
1.3.2. SDH-Netwerkstruktuur

1.4. NEM-Agent gedrag
1.5. Relaties met CMISE
1.6. Afhankelijkheid NEM-funkties van NE-parameters

B.2. NE-MANAGER FUNKTIONALITEIT

2.1. Performance Monitoring
2.1.1. Operating functions
2.1.2. Informing functions

2.2. Alarm Surveillance
2.2.1. Operating functions
2.2.2. Informing functions

2.3. Testing & Diagnosis
2.3.1. Operating functions
2.3.2. Informing functions

2.4. Status & Control
2.4.1. Operating functions
2.4.2. Informing functions

2.5. Memory Management
2.5.1. Operating functions
2.5.2. Informing functions

B.3. NEM-AGENCY: PARAMETERS VOOR HET NETVORK MANAGEMENT

3.1. Performance Monitoring
3.2. Alarm Surveillance
3.3. Configuration Management

B.2



Rapport nr. NB 9109
OTTJ-NB-BPB

HFST B.1

B.3

datum: 16-5-1991
versie 2

BOOFDSTUK B.1. ALGEKEEN



Rapport nr. NB 9109
OTTJ-NB-BPB

1. 1. AFKORTINGEN

HFST B.1 datum: 16-5-1991
versie 2

CMIS(E)
CP
DB
10
MO
MUX
NE
NEM
NM
SM
TMN
TP

Common Management Information Service (Entity)
Connection Point
Data-base
Identity
Managed Object
Multiplexer
Network Element
Network Element Management
Network Management
Service Management
Telecommunications Management Network
Termination Point

1.2. DEFINITIES

(1) Duplex-trail
Een D-trail is een twee-richtings konnektie binnen een network-layer. Een
D-trail loopt van (source-) D-trail termination point tIm (sink-)
D-trail termination point. Via de "Adaptation function" kan over de D-trail
full-duplex informatie worden getransporteerd. In de SOH bestaat een D-trail uit
twee gelieerde trails (trail-A & trail-B).

(2) Duplex-trail termination point
Een D-trail-TP is een set bestaande uit twee trail terminationpointsj een met
source aanduiding en een met sink aanduiding. De trails zijn een gelieerde
trail-A en trail-B.

(3) NE-Agent
Het gedeelte van het NEM-proces dat de geassocieerde MO's (binnen een NE)
beheert. De NE-Agent voert namens de NE-Manager de uitgevaardigde opdrachten uit
en geeft de 'notifications' van de MO's door.

(4) NEM-Agent
Het gedeelte van het NH-proces dat de geassocieerde MO's beheert. De NE-Agent
voert namens de Network-Manager (N-Manager) de uitgevaardigde opdrachten uit en
geeft de 'notifications' van de MO's door.

(5) N-Manager
De N-Manager is dat gedeelte van het gedistribueerde applikatieproces, dat
'operations' uitvoert op, 'requests' doet aan en 'notifications' ontvangt van de
NEM-Agent.

(6) NE-Manager
De NE-Manager is dat gedeelte van het gedistribueerde applikatieproces, dat
'operations' uitvoert op, 'requests' doet aan en 'notifications' ontvangt van de
NE-Agent.

B.5



Rapport nr. NB 9109
OTV-NB-BPB

BFST B.1 datum: 16-5-1991
versie 2

1.3. SITUATIESCBETS

1.3.1. Logische beheerstruktuur

De Netwerk Element Agent (NE-Agent), zoals die gedefinieerd is binnen de SEMF,
wordt via de a-interface 'aangesproken' door de NE-Manager. De NE-Manager is
gepositioneerd in de NEM layer van het Layered Management model. Voor ieder typ.
systeem is er een bepaalde NE-Manager en iedere NE-Manager kan in principe een
aantal NE-Agents (c.q. systemen) onder zijn hoede hebben.
De NEM-Agent voert de vertegenwoordigers-rol uit voor (een aantal) NE-Managers
richting het Network Management (i.e. een Network-Manager). De NEM-Agent 'vormt'
uit de door het NEM en de NE's geleverde informatie een bepaald MO met een set
standaard attributen. Zie verder de paragraaf over Agent-gedrag; Figuur 1.3/1 is
een schets van het bovenstaande.

<,-----
gevormd beeld

1ft
I I

n os room
Network :l >

i I Element

I
Manager

~I La

I NEM- H-
Agent

I I
ai NE

-
MO

I INE-Attribute

1__-

rNEM-MO--N-E-M-_-A-t-tr-i-b-u-t-e-----I->--.,-----'

_NE_M_-_A_t_t_r_i_bu_t_e 1 I
I

r-NEM-~M_O _

M Network
o Element
s Agent

Fig. 1.3/1 Logische situatieschets NE-Management.

Bet beheerproces zoals dat door de Managers en Agents uitgevoerd wordt is in
relatie te brengen met aktiviteiten die een TMN-user ontplooit in de richting
van het netwerk c.q. de NE's. De TMN-gebruiker (de Manager) bestuurt en
observeert via het TMN (communicatie via a-interfaces) de NE's, die
vertegenwoordigd door de NE-Agent; het NE ontvangt via het TMN (deel-)opdrachten
van de gebruiker en informeert deze m.b.t. events in het fysieke netwerk.
Figuur 1.3/2 laat een beeld zien van de interaktie tussen de TMN-user, het TMN
en het NE.
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Fig. 1.3/2 Interaktie van het NE-management en het NE.

Gebaseerd op het voorgaande kan het specificeren van het NEM voor de SOB-MUX
opgedeeld worden in het beschrijven van de volgende funktie sets:

F4 : Funkties die het gedrag van de NE-Manager beschrijven in termen van een
aantal 'basic-operations' voor het betreffende NE.

Fs : Funkties die het gedrag van de NE-Manager beschrijven ten gevolge van
binnenkomende informatie.

F6 : Funkties die het gedrag van de NEM-Agent beschrijven.

Oe F4 & Fs sets worden in de volgende hoofdstukken omschreven. Een principe
omschrijving van F6 set voIgt in paragraaf 1.4.

1.3.2. SDB Netverkstruktuur

Omdat het NE-Management voor de SOXC nog niet gespecificeerd is in dit dokument
in eerste instantie de NEH-agency voor een netwerk bestaande uit aIleen
SOH Multiplexers beschreven. Oit netwerk is dan een verzameling van (synchrone)
lijnsystemen. Bet funktioneel referentiemodel volgens G.958 & G,783 is opgenomen
in figuur 1.3/3. Afhankelijk van de gebruikte typen Hultiplexers (Add/drop,
Acces, ... ), zijn vele fysieke netwerkstrukturen mogelijk.
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Fig. 1.3/3 Funktioneel referentiemodel van een SDB-lijnsysteem.

1.4. NEH-AGENT GEDRAG

In grote lijnen zal het gedrag van de NEM-Agent overeenkomen met dat van de
NE-Agent (zie ANNEX A par 1.4). Het verschil zit in het beeld dat de NEM-agent
'voorspiegelt' aan het Network Management. De NEM-Agent vertegenwoordigt een
verzameling MO's die samen
een beeld van het (sub-)netwerk vormen. De attributes die de NEM-Agent zichtbaar
maakt voor het Network Management (de NEM-attributes), worden samengesteld uit
een of meer NE-attributes d.m.v. korrelatie, analyse, synthese enzovoort. Het
NE-Management ondersteunt dit 'samenstellings- proces' d.m.v. het aanleveren van
de ruwe informatie. Bet is evenwel ook mogelijk dat de NEM-Agent direct een NE
'ondervraagt' om de gewenste ruwe informatie te verkrijgen16 • Zie ook weer figuur
1. 3/1.

16. In de praktijk betekent dit dat de SEMF ook NEM-Agent funktionaliteit
heeft.
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De communicatie tussen NE-Agent en NE-Hanager verloopt via een Q-interface. Op
laag zeven (Application layer) van de protocol stacks voor het Q-interface
bevindt zich CHISE. CHISE levert een aantal services (CHIS) waarmee de NEH
functies ondersteund worden. Tabel 1.4/1 geeft een mogelijke relatering van de
geboden CHIS's aan bepaalde funkties.

Hogelijk gebruik CHISE

CHISE Function

H-EVENT REPORT Alert
H-GET Read
H-SET \lri te
H-ACTION Do
M-CREATE {Query}
H-DELETE {Query}

I
H-CANCEL-GET Stop-data

TABEL 1.4/1

1.6. AFBANKELIJKBEID NEH-FUNKTIES VAN NE-PARAMETERS

De NEH-funkties beinvloeden of lezen de waarden van de attributes (parameters)
op NE-nivo. De relaties tussen de NEH-funkties en deze attributes is weergegeven
in de tabellen 1.6/1 en 1.6/2.
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Network a R R R P C S Ra R a RR s a 10 P S S R R o 10 P R a R c C AAI i D DEleMnt P P P P SAR AA AAA I SIR S S S I M I 10M I L P JI. II II

Management T a R R R a aT P S S P S C S S
P'ufikti.. sac sac R R I: P M

S R S E
Attribute.

op
NE-nlvo

PIt LBC T X T X
loT T X T X
OPT T XTX
OPR T X T X

OP'S T X T X
R-CV T X T X
R-ES T X T X
R-SES T X T X

M-CV T X T X
M-ES T X T X
M-SES T X T X
M-UAS T X T X
H-PJC T X T X
PSC T X T X
PSO T X T X

H-CV T X T X
H-ES T X T X
H-SES T X T X
~PJC T X T X
H-UAS T X T X

~CV T X T X
~ES T X T X
~SES T X T X
~UAS T X T X

C-BER T X T X
C-ES T X T X
C-SES T XTX
C-UAS T X T X

PRS X
PRR X
PRC X

m LOS X X
TP' X X
LOP' X X

SO X X
EBER X X
MS-AIS X X
SF' X X
MS-F'ERP' X X
PS X X
MSKRl< X X
MSRK X X

Ho-LOP X X
Ho-AIS X X
Ho-P'ERF X X
Ho-F'EBE X X
MHI X X
MHS X X
LOM X X

LO-LOP X X
LO-AIS X X
LO-P'ERF X X
LO-P'!BE X X
MLI X X
MLS X X .
C-AIS X X
P'At. X X
LITS X X

AIlS X
1JlR X
ARC X
AT X
AP X
AC X

TABEL 1.6/1 Afhankelijkheid tussen NEH-funkties en PH-/FH-parameters.
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ww WW RLA WW WW wc RA TT AC ww C C cw ww C R RRA I B a- - - - LTP - - - - -A AI. AI. TK - - TA 1.- - - LK S S S KK
Network R R R R P C S R R R R R R S R L P 5 S R R o L P R RR C C AAS D D D

Element P P P P 5 A R AI. 1.1.1. 5 S S R 5 5 S S M S LM S L P R B B B
Management T R R R R R R T P 5 5 P 5 C S 5

Funkties 5 R C 5 R C R R E P K
5 R 5 E

Attributes
op

NE-n1VO
01 o-TID X X

ALSI X X X X X
ALSC X X X
TOC X

R-TID X X
R-AI5C X

M-TID X X
TOP X X X X
5C X X
55 X X X
!'lSI. X X X X
WTRT X X
'I'HM X X
M-AI5C X
M-P'ERFC X

H-TID X X
RHID X
H5L X X
RH5L X
HCM X
HCMC X
HOPT X X
TLM X X
H-AI5C X
H-P'ERFC X

L-TID X X
RLID X
LSL X X
RLSL X
LCM X
LCMC X
LOPT X X
LPAT X X
L-AI5C X
L-FERFC X

TID X X
C-TID X X
C-AISC X

SSRS X
SSM X
!'\PE5 X
S5PE X
MUX-ID X X

TABEL 1.6/2 Afhankelijkheid tussen NEM-funkties en eM/Timing-parameters.

'.
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2.1.1. Operating functions

- Vrite Performance Threshold (VPT)
Attributes: Performance Thresholds
Parameters: TP-lO, Layer-lO, Parameter-lO, MUX-lO, Value
Beschrijving:

Met de VPT-funktie kan het THO-register dat geidentificeerd wordt met
<TP-lO>, <Layer-lO>, <Parameter-lO> en/of <MUX-lO> de waarde <Value> gegeven
worden.

- \Trite Performance-data Reporting Schedule (VPRS)
Attributes: Performance-data Reporting Schedule (PRS)
parameters: TP-lO, Layer-lO, MUX-lO, Start-time, Reporting period, Reported
parameters.
Beschrijving:

Met de VPRS-funktie kan het PRS, dat geidentificeerd wordt met <TP-lO>,
<Layer-lO> en/of <MUX-lO>, samengesteld worden. Vanaf het tijdstip <Start-time>
worden iedere <reporting-period> de geselekteerde <Reported-parameters> d.m.v.
de ALPSR-funktie aan de NE-Manager gestuurd.

- \Trite Performance-data Reporting Route (VPRR)
Attributes: Performance-data Reporting Route (PRR)
Parameters: TP-lO, Layer-lO, Routing-info, ...
Beschrijving:

Met de VPRR-funktie kan de PRR, die geidentificeerd wordt met <TP-lO>,
<Layer-lO> en/of <MUX-lO>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALPSR-funktie
worden vastgelegd met <Routing-info>.

- Vrite Performance-data Reporting Control (VPRC)
Attributes: Performance-data Reporting Control (PRC)
parameters: MUX-lO, Control info.
Beschrijving:

Met de VPRC-funktie kan het PRC-register, dat geidentificeerd wordt met
<MUX-lO> worden beschreven met <Control info>. M.b.v. dit register kan de
performance-data reporting worden gestopt en opnieuw gestart.

2.1.2. Informing functions

- Read Performance Survey (RPS)
Attributes: LBC, LT, OPT, OPR, Thresholds.

OFS, R-CV, R-ES, R-SES, Thresholds.
M-CV, M-ES, M-SES, M-UAS, H-PJC, PSC, PSO, Thresholds.
H-CV, H-ES, H-SES, H-UAS, L-PJC, Thresholds.
L-CV, L-ES, L-SES, L-UAS, Thresholds.
C-BER, C-ES, C-SES, C-UAS, Thresholds.
T-EBER, Threshold.
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Parameters: MUX-ID, Layer-ID,selection-info, tijdstip.
Met de RPS-funktie kan een Performance survey worden gelezen, bestaande

uit (een deelverzameling van) de bovengenoemde attributes. De performance survey
heeft betrekking op de Multiplexer die geidentificeerd wordt met <MUX-ID> en/of
<Layer-ID>.

- Read Performance-data Reporting Schedule (RPRS)
Attributes: Performance-data Reporting Schedule
parameters: TP-ID, Layer-ID, Start-time, Reporting period, Reported parameters.

Met de RPRS-funktie kan het PRS, dat geldentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, gelezen worden.

- Read Performance-data Reporting Route (RPRR)
Attributes: Performance-data Reporting Route
Parameters: MUX-ID, Routing-info, ...

Met de RPRR-funktie kan de PRR, die geidentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALPSR-funktie
worden gelezen.

- Read Performance-data Reporting Control (RPRC)
Attributes: Performance-data Reporting Control
parameters: MUX-ID, Control info.

Met de RPRC-funktie kan het PRC-register, dat geidentificeerd wordt met
<MUX-ID> worden gelezen.

- Autonomous Performance Survey Report (APSR)
Attributes: LBC, LT, OPT, OPR, Thresholds.

OFS, R-CV, R-ES, R-SES, Thresholds.
M-CV, M-ES, M-SES, M-UAS, H-PJC, PSC, PSD, Thresholds.
H-CV, H-ES, H-SES, H-UAS, L-PJC, Thresholds.
L-CV, L-ES, L-SES, L-UAS, Thresholds.
C-BER, C-ES, C-SES, C-UAS, Thresholds.
T-EBER, Threshold.

Parameters: Layer-ID, MUX-ID, Conditions.
Met de APSR-funktie kan de NE-Agent, die geidentificeerd wordt met

<MUX-ID> en/of <Layer-ID>, in een uitzonderingssituatie die bepaald wordt met
<Conditions> of op een tijdstip bepaald door het PRS, een Performance survey
naar de Manager sturen.

- Threshold Crossing Alert (TCA)
Attributes: Thresholds (THO's)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Parameter-ID, Values, Severity.

Met de TCA-funktie kan een NE-agent, die geidentificeerd wordt door
MUX-ID en/of <Layer-ID>, melden aan de NE-Manager dat een performance-register,
geidentificeerd door <TP-ID> en/of <Parameter-ID>, over de bijbehorende
threshold is gegaan.
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- Write Alarm-data Reporting Schedule (WARS)
Attributes: Alarm-data Reporting Schedule (ARS)
Parameters: HUX-ID, Start-time, Reporting period, reported states.

Het de WARS-funktie kan het ARS, dat geldentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <HUX-ID>, samengesteld worden. Vanaf het tijdstip <Start-time>
worden iedere <reporting-period> de geselekteerde <Reported-states> d.m.v. de
ALASR-funktie aan de NE-Hanager gestuurd.

- Write Alarm-data Reporting Control (WARC)
Attributes: Alarm-data Reporting Conditions (ARC)
Parameters: HUX-ID, Control-info.

Het de WARC-funktie kan het ARC-register, dat geldentificeerd wordt met
<MUX-ID> worden beschreven met <Control info>. H.b.v. dit register kan de
Alarm-data reporting worden gestopt en opnieuw gestart.

- Write Alarm-data Reporting Route (WARR)
Attributes: Alarm-data Reporting Route (ARR)
Parameters: HUX-ID, Routing-info.

Met de WARR-funktie kan de ARR, die geidentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALASR-funktie
worden vastgelegd met <Routing-info>.

- Write Alarm Threshold (WAT)
Attributes: Alarm Thresholds (AT)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Parameter-ID, value.

Met de WAT-funktie kan de Threshold, die geidentificeerd wordt met
<TP-ID>, <Layer-ID>, <Parameter-ID> en/of <HUX-ID> de waarde <Value> gegeven
worden.

- Write Alarm Priority ('lAP)
Attributes: Alarm Priority (AP)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Alarm-ID, Priority-info, •..

Met de WAP-funktie kan de priority van een bepaald event, dat
geidentificeerd door <TP-ID> en/of <Alarm-ID>, door de NE-Agent, die
geidentificeerd wordt met <MUX-ID> en/of <Layer-ID>, worden vastgelegd.

- Control Alarm Reporting (CAR)
Att r i bu t es: ACO
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Control info, .•.

Met de CAR-funktie kunnen alarmen, geldentificeerd met <MUX-ID>,
<Layer-ID> en/of <TP-ID>, door de NE-Agent afgesneden worden.
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- Read Alarm-status Survey (RAS)
Attributes: LOS, TF, Chronic, Alarm-list.

LOF, Chronic, Alarm-list.
SD, EBER, MS-AIS, SF, MS-FERF, PS, MSKRK, MSRK, Chronic, Alarm-list.
HO-LOP, HO-AIS, HO-FERF, HO-FEBE, MHI, MHS, LOM, Chronic,
Alarm-list.
LO-LOP, LO-AIS, LO-FEBE, LO-FERF, MLI, MLS, Chronic, Alarm-list.
C-AIS, FAL, LITS, Chronic, Alarm-list.

Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Tijdstip.
Met de RAS-funktie kan een Alarm-status survey worden gelezen, bestaande

uit (een deelverzameling van) de bovengenoemde attributes. De Alarm-status
survey heeft betrekking op de Multiplexer die geidentificeerd wordt met <MUX-ID>
en/of <Layer-ID>.

- Read Alarm-data Reporting Schedule (RARS)
Attributes: Alarm-data Reporting Schedule (ARS)
Parameters: MUX-ID, Start-time, Reporting period, reported states.

Met de RARS-funktie kan het ARS, dat ge~dentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, gelezen worden.

- Read Alarm-data Reporting Control (RLARC)
Attributes: Alarm-data Reporting Control (ARC)
Parameters: MUX-ID.

Met de RARC-funktie kan het ARC-register, dat geidentificeerd wordt. met
<MUX-ID> worden gelezen.

- Read Alarm-data Reporting Route (RARR)
Attributes: Alarm-data Reporting Route
Parameters: MUX-ID, Routing-info.

Met de RARR-funktie kan de ARR, die ge~dentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALASR-funktie
worden gelezen.

- Read Alarm Threshold (RAT)
Attributes: Alarm Thresholds (AT's)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Parameter-ID, value.

Met de RAT-funktie kunnen de Alarm-thresholds, die geidentificeerd
worden met <MUX-ID>, <Layer-ID> en/of <TP-ID>, worden gelezen.

- Read Alarm Priority (RAP)
Attributes: Alarm Priority (AP)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Alarm-ID, Priority-info,

Met de RAP-funktie kan de priority van een bepaald event, dat
geidentificeerd door <TP-ID> en/of <Alarm-ID>, door de NE-Agent, die
geidentificeerd wordt met <MUX-ID> en/of <Layer-ID>, worden gelezen.
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- Autonomous Alarm-data Report (AAR)
Attributes: LOS, TF, (Chronic)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, HUX-ID, Alarm-info.

Het de AAR-funktie kan een NE-agent, die geidentificeerd wordt door
<MUX-ID> en/of <Layer-ID>, melden aan de NE-Hanager dat een Alarm-status
verandering, geidentificeerd door <TP-ID> en/of <Alarm-info>, is gedetekteerd of
kan de NE-Agent op een tijdstip gespecificeerd door het ARS een Alarm overzicht
sturen.

2.3. TESTING &DIAGNOSIS

2.3.1. Operating functions

- Test Automatic Laser Shutdown (TALS)
Attributes: NE-Agent
Parameters: TP-ID, HUX-ID, Test-program, Start-time.

Het de TALS-funktie kan de ALS-funktie in het NE (indien geimplemen
teerd), geidentificeerd door <HUX-ID> en/of <TP-ID>, worden getest op een juiste
werking. Het verloop van de test wordt vastgelegd met een <Test-program>; het
tijdstip waarop de test wordt begonnen met <Start-time>. De resultaten van de
test wordt gerapporteerd met een Test-result Survey.

- Test Automatic Protection Switching (TAPS)
Attributes: NE-Agent
Parameters: TP-ID, HUX-ID, Test-program, Start-time.

Het de TAPS-funktie kan de APS-funktie in het NE (indien geimplemen
teerd), geidentificeerd door <HUX-ID> en/of <TP-ID>, worden getest op een juiste
werking. Het verloop van de test wordt vastgelegd met een <Test-program>; het
tijdstip waarop de test wordt begonnen met <Start-time>. De resultaten van de
test wordt gerapporteerd met een Test-result Survey.

- Control Haintenance signals (CHS)
Attributes: R-AISC, H-AISC, H-FERFC, H-AISC, H-FERFC, L-AISC, L-FERFC, C-AISC
Parameters: HUX-ID, Layer-ID, TP-ID, Control-info.

Het de CHS-funktie kan de insertie van de verschillende maintenance
signals op het referentiepunt geidentificeerd door <HUX-ID>, <Layer-IO> en/of
<TP-IO> worden bestuurd.

2.3.2. Informing Functions

, - Autonomous Test-result Survey Report (TSR)
,Attributes: Test-result Survey
i Parameters: HUX-IO, Layer-IO, TP-IO, Testing Start-time, Test-info, Result-info.

Het de TSR-funktie kan de NE-Agent, geidentificeerd met <HUX-IO>,
I <Layer-IO> en/of <TP-IO>, het resultaat <Result-info> van de test <Test-info>
naar de NE-Hanager van wie de testaanvraag afkomstig was versturen.
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- Write Status Survey Reporting Schedule (WSSRS)
Attributes: Status Survey Reporting Schedule (SSRS)
Parameters: TP-ID, Layer-ID, MUX-ID, Start-time, Reporting-period, Reported
States.

Met de WSSRS-funktie kan het SSRS, dat geidentificeerd wordt met
<TP-ID>, <Layer-ID> en/of <MUX-ID> , samengesteld worden. Vanaf het tijdstip
<Start-time> worden iedere <reporting-period> de geselekteerde <Reported-states>
d.m.v. de ALSSR-funktie aan de NE-Manager gestuurd.

- Write Status Survey Reporting Route (WSSRR)
Attributes: Status Survey Reporting Route
Parameters: MUX-ID, Routing info.

Met de WSSRR-funktie kan de SSRS, die ge~dentificeerd wordt met <TP-ID>,
<Layer-ID> en/of <MUX-ID>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALSSR-funktie
worden vastgelegd met <Routing-info>.

- Control Transmitter Output (CTO)
Attributes: TOC
Parameters: MUX-ID, TP-ID, Control-info.

Met de CTO-funktie kan de Transmitter output, geidentificeerd met
<MUX-ID> en <TP-ID>, bestuurd worden met <Control-info>.

- Control Automatic Laser Shutdown (CALS)
Attributes: ALSC
Parameters: TP-ID, MUX-ID, Control-info.

Met de CALS kan de ALS-funktie in het NE, geidentificeerd met <MUX-ID>
en <TP-ID>, worden bestuurd door <Control-info>.

- Control Automatic Protection Switching (CAPS)
Attributes: SC
Parameters: TP-ID, MUX-ID, Control-info.

Met de CAPS kan de APS-funktie in het NE, geidentificeerd met <MUX-ID>
en <TP-ID>, worden bestuurd door <Control-info>.

- Write Provisioned Entities Survey (WPES)
Attributes: NE-Agent Provisioned-entities-survey (NE,PES)
Parameters: MUX-ID, Entity-ID's, TP-ID's, Provisioning-info.

Met de WMPES-funktie kan het NE-PE, van de Multilexer geidentificeerd
met MUX-ID, worden beschreven met <Provisioning-info>, die beschrijft welke
configuratie is voorzien in de Multiplexer (Planned & Installed physical
entities).
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- Write Service State Provisioned Entities Survey (WSSPES)
Attributes: NE-Agent Service-state-survey
Parameters: MUX-lD, EntitY-lD, TP-lD, Service-state-info.

Met de WSSPES-funktie kan het NE-PE, van de Multilexer geidentificeerd
met MUX-lD, worden beschreven met <Service-state-info>, die beschrijft welke
trails zijn voorzien in de Multiplexer (Planned, Commissioned &Assigned trails
(logical entities».

- Write Connection Matrix (WCM)
Attributes: HCM, LCM
Parameters: MUX-lD, Layer-lD, Connection-info.

Met de WCM-funktie kunnen de HCM en LCM in de Multiplexer,
geidentificeerd met <MUX-lD> en/of <Layer-lD>, worden veranderd met
<Connection-info>.

- Control Connection Matrix (CCM)
Attributes: HCMC
Parameters: MUX-lD, Layer-lD, Control-info.

Met de CLCM-funktie kan de HCM of LCM, geidentificeerd met <MUX-lD>
en/of <Layer-lD>, worden geaktiveerd met <Control-info>.

2.4.2. Informing functions

- Read Status Survey Reporting Schedule (RSSRS)
Attributes: Status Survey Reporting Schedule
Parameters: TP-lD, Layer-lD, MUX-lD.

Met de RSSRS-funktie kan het SSRS, dat geidentificeerd wordt met
<TP-lD>, <Layer-lD> en/of <MUX-lD>, gelezen worden.

- Read Status Survey Reporting Route (RSSRR)
Attributes: Status Survey Reporting Route
Parameters: TP-lD, Layer-lD, MUX-lD.

Met de RSSRR-funktie kan de SSRR, die geidentificeerd wordt met <TP-lD>,
<Layer-lD> en/of <MUX-lD>, en die de NE-Agent gebruikt voor de ALSSR-funktie
worden gelezen.

- Read Provisioned Entities Survey (RPES)
Attributes: NE-Agent Provisioned-entities-survey, ALSl, MSA, TOP
Parameters: MUX-lD. -

Met de RMPES-funktie kan het NE-PES, van de Multilexer geidentificeerd
met MUX-lD, worden gelezen.

- Read Status of Automatic Laser Shutdown (RSALS)
Attributes: ALSC
Parameters: MUX-lD, TP-lD.

Met de RSALS kan de status ALS-funktie in het NE, geidentificeerd met
<MUX-lD> en <TP-lD>, worden gelezen (Enabled, disabled).
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- Read Status of Automatic Protection Switching (RSAPS)
Attributes: SS
Parameters: MUX-ID, TP-ID.

Met de RSAPS kan de status APS-funktie in het NE, geldentificeerd met
<MUX-ID> en <TP-ID>, worden gelezen (Channel x switched to protection enz.).

- Read Connection Matrix (RCM)
Attributes: HCM, LCM
Parameters: MUX-ID, Layer-ID.

Met de lJCM-funktie kunnen de HCM en LCM in de Multiplexer,
geldentificeerd met <MUX-ID> en/of <Layer-ID>, worden gelezen.

- Autonomous Status Survey Report (ALSSR)
Attributes: Layer-status-survey (Alarm-list etc.)
Parameters: MUX-ID, Layer-ID, TP-ID, Conditions.

Met de ASSR-funktie kan de NE-Agent, die geldentificeerd wordt met
<MUX-ID> en/of <Layer-ID>, in een uitzonderingssituatie die bepaald wordt met
<Conditions> of op een tijdstip bepaald door het SSRS, een Status-survey naar de
NE-Manager sturen.

2.5. MEMORY MANAGEMENT

2.5.1. Operating functions

- Initialize MUX-Database (IMD)
Attributes: MUX-Database
Parameters: MUX-ID, Database-configuration, DB-ID.

Met de IMD-funktie kan in een willekeurige DB een struktuur worden
gelnitialiseerd voor opslag van Management data (Performance, Fault &
configuration info).

- Backup MUX-Database (BMD)
Attributes: MUX-Database
Parameters: MUX-ID, Time, DB-ID.

Met de BMD-funktie is het mogelijk een backup van een MUX-DB,
geldentificeerd met MUX-ID en DB-ID, te maken op een willekeurig tijdstip
<Time>.

2.5.2~ Informing functions

- Query MUX-Database (QMD)
Attributes: MUX-Database
Parameters: Selection-info.

Met de QMD-funktie is het mogelijk door gebruik van <Selection-info>
gewenste informatie uit de BD op te vragen.
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Op de terminationpoints van alle {D-)trails zijn de Performance parameters
(inklusief historical data) beschikbaar, zoals deze beschreven zijn in Annex A,
direct vanuit de NE-Agents, of via NE-Hanager{s). Door het begin en eindpunt van
een {D-)trail te monitoren is het mogelijk alle gegevens m.b.t. de performance
van die {D-)trail te verkrijgen. In tabel 3.1/1 staan de minimale eisen aan
opvraagbare performance-parameters per {D-)trail. Voor nodes geldt alleen de de
Availability parameter.

TABEL 3.111

Historical Data Thresholds

Current Previous Period Recent Periods Current Period
Honit.
of: 15 min I 24 h. 15 min. 24 h. 15 min. 24 h.

I
CV's 1 I 1 I 3 3 2 2

I I
I ES 1 I 1 3 6 2 1
I I
I SES 1 I 1 3 6 2 1

, AV 1 1 3 13 1 1

Enkele toegevoegde attributes zijn:

- {D-)Trail Performance Grade (DPG/TPG)
Deze parameter geeft aan welk gedeelte van de tijd voor een bepaalde {D-)trail
geen enkel TCA aktief is geweest.

- Node-Availability (NA)
Deze parameter geeft aan welk gedeelte van de tijd een node in een bepaalde
netwerklaag beschikbaar is geweest. Een node is unavailable in geval van een
Hardware Failure of wanneer alle gerelateerde {D-)trail unavailable zijn.

- {D-)Trail Performance Degradation Alert (DPDA/TPDA)
De NEH-Agent zendt de N-Hanager een DPDA/TPDA (notification) wanneer DPG/TPG
onder de thresholdwaarde uitkomto

- Node Performance Degradation Alert (NPDA)
De NEH-Agent zendt de N-Hanager een DPDA/TPDA (notification) wanneer NA onder de
thresholdwaarde uitkomt.

- (D-)Trail Performance Survey (DPS/TPS)
I Een DPS/TPS geeft een overzicht van alle performance-parameters (inklusief
historical data) m.b.to een bepaalde {D-)trail.
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- (D-)Trail Performance Reporting Schedule (DPRS/TPRS)
Een DPRS/TPRS geeft een overzicht van de tijdstippen, op welke een DPS/TPS naar
een N-Manager wordt gestuurd.

- (D-)Trail Perfomance Reporting Route (DPRR/TPRR)
De DPRR/TPRR beschrijft de route volgens welke de DPS/TPS wordt gecommuniceerd,
ofwel identificeert de (default) N-Manager aan welke de DPS/TPS wordt gestuurd.

- (D-)Trail Performance Reporting Control (DPRC/TPRC)
De DPRC/TPRC wordt gebruikt voor het stoppen, onderbreken, herstarten enz. van
de communicatie van performance informatie.
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Op de terminationpoints van aIle (D-)trails zijn de Alarm-states beschikbaar,
zoals deze beschreven zijn in Annex A, direct vanuit de NE-Agents, of via
NE-Manager(s). Door het begin en eindpunt van een (D-)trail te monitoren is het
mogelijk aIle gegevens m.b.t. de Alarm-states van die (D-)trail te verkrijgen.
Enkele toegevoegde attributes zijn:

- (D-)Trail Alarm (DA/TA)
De DA/TA status wordt aan een (D-)trail toegekend wanneer een of meer
Alarm-states aktief zijn, op voorwaarde dat voor de betreffende (D-)trail de AIS
status inaktief is. De DA/TA status wordt opgeheven wanneer 6f geen enkel
Alarm-state aktief is, 6f de AIS status voor de betreffende (D-)trail aktief
wordt.

- Node-Alarm
De NA status wordt aan een bepaalde node in een netwerklaag toegekend, wanneer
de Hardware Failure status aktief is. De NA-status wordt opgeheven wanneer geen
Hardware Failure state aktief is.

- (D-)Trail Alarm Priority (DAP/TAP)
Aan iedere (D-)trail kan een bepaalde DAP/TAP worden toegekend. In het geval van
gelijktijdige DA/TA's geeft de Agent eerst een 'notification' van het alarm met
de hoogste prioriteit.

- Node-Alarm Priority (NAP)
Aan iedere node kan een bepaalde NAP worden toegekend. In het geval van
gelijktijdige DA geeft de Agent eerst een 'notification' van het alarm met de
hoogste prioriteit.

- (D-)Trail Alarm-data Survey (DAS/TAS)
Een DAS/TAS geeft een overzicht van aIle aktieve Alarm-states over een bepaalde
periode of op het huidige tijdstip m.b.t. een bepaalde (D-)trail.

- (D-)Trail Alarm-data Reporting Schedule (DARS/TARS)
Een DARS/TARS geeft een overzicht van de tijdstippen, op welke een DAS/TAS naar
een N-Manager wordt gestuurd.

- (D-)trail Alarm-data Reporting Route (DARR/TARR)
De DARR/TARR beschrijft de route volgens welke de DAS/TAS wordt gecommuniceerd,
ofwel identificeert de (default) N-Hanager aan welk~ de DAS/TAS wordt gestuurd.

- (D-)Trail Alarm-data Reporting Control (DARC/TARC)
De DARC/TARC wordt gebruikt voor het stoppen, onderbreken, herstarten enz. van
de communicatie van Alarm-informatie.
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AIle gegevens m.b.t. Status &Control, Provisioning en Installation zijn
beschikbaar voor de N-Manager, zoals die gedefinieerd zijn in Annex A hfst 4. De
NEM-funktionaliteit bestaat uit de integratie van informatie tot een volledig
beeld van een (D-)trail binnen een funktioneel netvlak en het differentieren van
(D-)trail informatie (control) in NE-gegevens. Tevens legt de NEM-Agent de
relatie met het fysieke netwerk vast. Ook hier geldt een layering van de
gegevens naar de verschillende SDH-netwerklagen.
Het grootste gedeelte van de NEM-funktionaliteit kan gekenschetst worden als
'Network-administration' en is hierdoor ook sterk gerelateerd aan het Network
Information Model voor SOH (SIM). Dit SIM is echter nog niet vastgesteld door de
standaardisatieorganen; voor de hand ligt echter dat dit gebaseerd zal zijn op
het koncept van trails en eventueel (D-)trails. Het is van belang dat de Network
administration voor SOH deze lijn aanhoudt. O.a. de volgende 'attributes' zouden
in aanmerking genomen kunnen worden:

- (D-)Trail Status Survey (DSS/TSS)
De DSS/TSS geeft een overzicht over de momentele status van een (D-)trail
(Installed, tested, ready for service, in service, out of service, rerouted
enz.) en een samenvatting van de 'history' van de (D-)trail (Tijdstippen van
installatie, in gebruikname, reroutings e.d.)

- (D-)Trail Status Control (DSC/TSC)
De DSC/TSC dient als opslag voor 'Control-info' die betrekking kan hebben op een
uit te voeren rerouting, installation, deactivation enz.

- Node Status Survey (NSS)
De NSS geeft een overzicht van de momentele status van (actif, planned,
installed enz.) en een samenvatting van de 'history' van de node.

- Node Status Control (NSC)
De DSC/TSC dient als opslag voor 'Control-info' die betrekking kan hebben op een
uit te voeren rerouting, installation, deactivation enz.

- Node Provisioned Entities Survey (NPES)
De NPES geeft een overzicht van de hardware- en software voorzieningen binnen
een node (number of slots, software-version, ALS installed enz.)
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1. 1. AFKORTINGEN

QOS Quality Of Service

1.2. DEFINITIES

Traffic Management
Met traffic Management worden a1 die processen aangeduid, die een
efficient gebruik van de netwerk-kapaciteit voor bet transport van
verkeer waarborgen.

Testing functions
Met testing wordt a1 die funktiona1iteit aangeduid, die gebruikt wordt
bij de eva1uatie van de werking van (de1en van) NE's en/of trails.

Fault localisation
Fault localisation is bet proces dat tot doe1 beeft een logiscbe of
fysieke p1aats toe te kennen aan een gedetekteerde fout.

Provisioning
Provisioning (Ned.: ingebruikname) is bet in dienst ste11en van de
gelnsta11eerde te1ecommunicatie-bardware & software.

1.3. SITUATIESCHETS

Het Network-Management bestaande uit een of meer N-Managers beeft tot
doe1 informatie aange1everd door de NEM-Agent(s) te verwerken (eventuee1
te presenteren) en sturend op te treden binnen een SDH-(sub)netwerk.
Hetze1fde bee1d a1s gescbetst in Annex B figuur 1.3/2 is bier van
toepassing. De N-Manager is voor1opig bet boogste dee1-proces in bet

Ii

MO Net-
Attrib h I Manager

-----j

I:lI I -1 info pre-
I -> pro- > senta- >-

cess. tion

~
I

I~
MO ·v USER

NEM-
II ! Agent

I -< <-
I Q

Fig. 1.3/1 Situatiescbets Network-Management.
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totale beheer-proces voor het SOH-Management. In theorie kan de
beschrijving uitgebreid worden met NM-Agent, een Service-Manager
enzovoort. Figuur 1.3/1 schetst het bovenstaande beeld uit het oogpunt
van de N-Manager.Oe verschillende funkties van de N-Manager dienen
volgens het Layered Management Model ter ondersteuning van het Service
Management en verscheidene bedrijfsprocessen. Binnen de funktionele
kategorieen zoals die gedefinieerd zijn door ISO (Systems Management),
kan de funktionaliteit, lettend op het te ondersteunen proces,
verfijnder gekategoriseerd worden. Oe kategorisering (gebaseerd op o.a.
CCITT Rec. M.30) die zal worden aangehouden is, voor Fault Performance
en Configuration Management, als voIgt:

Performance Management
Performance Monitoring (QOS-Monitoring) *
Traffic Management *

Fault Management
Alarm surveillance
Fault Localisation
Testing

Configuration Management
Status & Control
Provisioning
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Voor Performance-Monitoring van zijn funkties beschikbaar voor het
monitoren van
- Nodes in het logische netwerk
- (D-)trails in het logische netwerk

Deze funkties geven samen een beeld van de performance van het netwerk
in termen zoals die in G.82x worden genoemd. Minimaal is vereist per
(D-)trail het aantal register per parameter zoals dat vermeld is in
ANNEX B Tabel 2.2/1. Voor Nodes geldt alleen de Availability parameter.

De verschillende thresholds kunnen door de TMN-gebruiker voor iedere
trail of node onafhankelijk ingesteld worden. Vanneer er een threshold
overschreden wordt, genereert de NEM-Agent een TCA. Door de N-Manager
vindt nogmaals filtering van de alerts plaats, bijvoorbeeld door
korrelatie met bepaalde Alarm-states. Tevens is het mogelijk
prioriteiten toe te kennen aan de TCA die van de verschillende NE- of
NEM-Agents komen.
De N-Manager beschikt over de mogelijkheid om op te definieren
tijdstippen Performance-surveys door de ondergeschikte Agents te laten
samenstellen en verzenden. Daarnaast is het op ieder ogenblik mogelijk
om voor elke afzonderlijke trail of node, een recente Performance-survey
op te vragen.

Naast de performance monitoring van nodes en trails is er voorzien in
funktionaliteit om de performance van de netwerk-timing te bewaken.

2.2.2. Traffic Management

Voor Traffic Management is funktionaliteit beschikbaar die het mogelijk
maakt de kapaciteit van het netwerk te bewaken. Bezettingsoverzichten
van (D-)trails en nodes kunnen op aanvraag verkregen worden. Trends in
groei en krimp van verkeer langs bepaalde (D-)trails of tussen bepaalde
nodes of netwerkdelen, worden naar prioriteit gemeld aan de THN-user.

2.3. FAULT MANAGEMENT

. 2.3.1. Alarm surveillance

Voor de bewaking van het netwerk is funktionaliteit beschikbaar, die het
mogelijk maakt de alerts die door de NE- en NEM-Agent(s) worden
verzonden te verwerken. Tevens is het mogelijk op aanvraag informatie
over Alarm-states van (D-)trails en nodes te verkrijgen.
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De prioriteiten van de alarmen kunnen door de THN-gebruiker voor iedere
trail of node onafhankelijk worden ingesteld. De N-Hanager filtert
(korrelatie, analyse) de binnenkomende Alarm-states, en presenteert deze
naar prioriteit aan de THN-gebruiker.
De N-Hanager beschikt over de mogelijkheid om op te definieren
tijdstippen Alarm-surveys door de ondergeschikte Agents te laten
samenstellen en verzenden.

Naast de Alarm surveillance van nodes en (D-)trails is er voorzien om
Alerts van de netwerk-timing te verwerken.

2.3.2. Pault localisation

Voor het lokaliseren van fouten binnen trails en nodes is
funktionaliteit beschikbaar, die het mogelijk maakt in reaktie op een
gedetekteerde fout of als gevolg van een externe request, het logische
en fysieke element te bepalen welke deze fout veroorzaakt.
De resultaten worden gepresenteerd aan de THN-gebruiker en tevens is het
mogelijk het verantwoordelijke NE-Hanagement (al dan niet automatisch)
in te lichten en aan te sturen met betrekking tot de gedetekteerde fout.
Daar naast kan de fout-lokatie informatie dienen als input voor een
eventuele rerouting door het Configuration Hanagement op NH nivo.

2 .3 .3. Tes ting

Voor het testen van nodes en trails is funktionaliteit beschikbaar, die
het mogelijk maakt eventuele fouten in trails en nodes te detekteren
voordat deze in dienst worden genomen.
De N-Hanager beschikt over de mogelijkheid een aantal standaard
test-programma's op te slaan. De THN-gebruiker, mits geautoriseerd, kan
deze test-programMa's editen.
Rapportage van de test-resultaten door de ondergeschikte Agents gebeurt
op een door de N-Hanager (c.q. THN-gebruiker) te definieren tijdstip.

2.4. CONFIGURATION MANAGEMENT

2.4.1. Status &Control

Voor Status-beheer en Controlling van het netwerk is funktionalteit
beschikbaar in relatie met (D-)trails en nodes. Deze funktionaliteit
ondersteunt minimaal de volgende taken:
- Het up-to-date houden van de netwerk-database m.b.t. de status van

nodes en (D-)trails.
- Het aanleveren van Status-surveys van (D-)trails en nodes inklusief

historical data.
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- Het besturen (Controllen) van de status van nodes en (D-)trails.
- Het uitvoeren van herrouteringen (rerouting) van bepaalde (D-)trails.
- Het uitvoeren van een optimalisatie van de logische netstruktuur op de

HO- en LO-path layers, mede op basis van de uit het Traffic
Management verkregen gegevens.

2.4.2. Provisioning

Voor de bewaking van de fysieke/logische konfiguratie van het
SDH-netwerk is funktionaliteit beschikbaar die ondersteuning biedt bij
de uitvoer van de volgende taken:
- Het in en uit gebruik nemen van (D-)trail en nodes.
- Het up-to-dat houden van de netwerk-database m.b.t. de

fysieke/logische netwerkstruktuur.
- Het aanleveren van Provisioned Entities-surveys van nodes (inklusief

historical data en planned entities), gebruikmakend van NEM
informatie.

- Het 'editen' van de Provisioned Entities-survey
- Het aanleveren van selektieve surveys m.b.t. (D-)trails en nodes.
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APPLICATION LAYER

- Fault Management Module

- Performance Management Module

- Configuration Management Module

- Security Management Module

- Account Management Module

ANNEX D

Diverse opties:

datum: 16-5-1991
versie 2

Voorbeeld: CAT

I
} Transvu II

I

- Transmission Mgt. Application Interface: C++
FTS
Cobol

SOPTVARE SUPPORT LAYER

SOL
X.OPEN

- Operating system:

- Database Management system:

- Communication Protocol system:

- User I/F system:

D.3

VMS
SUN OS
MVS
MS-DOS
OS/2

DBMS
RDBMS
Oracle

Ox, Q3, X, F, G
X.25
X.400
TCP/IP
VT 100
RS 232 C

UNIX system V

Informix

IEEE 802.3
G.2 (pres. lay.)

X/VINDOVS
OSF Motif
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HARDVARE LAYER

- Computer System Hardware:

- Database System Hardware:

- Peripheral System Hardware:

- Communication System Hardware:

ANNEX 0

DEC VAX
IBM
Olivetti
3B2 (AT&T)
SUN workstation
PC

Tape unit
Disk uni t

Printer
Console
Terminal

DECxspress
X.25 Packetswitch
SUN Sparc Server

0.4
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HP 9000 / 6000
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ANNEX B:

AFSTUDBBR OPDRACBT

Datum: 3 mei 1990.
Aanvangsdatum: september 1990.
Status: Startomschrijving.

Afstudeeropdracht Bart Mulckhuijse

In het Nederlandse net zal in de nabije toekomst gebruik
gemaakt worden van een transmissie systeem dat bekend staat
onder de naam 'Synchronous Digital Hierarchy, SOH'.

De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een
beheersysteem ten behoeve van het toepassen van SOH.

Hierbij zal moeten worden gerapporteerd over
. de structuur en werking van SOH;
. het gebruik van de beheerfunctiej

de inpassing van SOH in de bestaande systemen voor
beheer.

De opdracht zal worden ui tgevoerd bij het NetWerkBedrij f
(NWB) van PTT onder dagelij kse begeleiding van ir. A. de
Kooter.

De afstudeerhoogleraar

/!;Jojj/
(" ;/

pr~: ir. J. de Stigter.
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