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Samenvatting

Deze afstudeeropdracht maakt deel uit van een project dat het
ontwikkelen van methoden om hiërarchische beschrijvingen van
digitale systemen af te beelden op een optimale processor
architectuur voor de probleemstelling omvat. De ontwerper
beschrijft zijn ontwerp met behulp van een algoritmische taal,
nadat eerder de systeem specificatie is vastgelegd. Om de
vrijheidsgraden eenvoudig te kunnen bepalen is een bestaande
hardware beschrijvingstaal VHSIC Hardware Description
Language(VHDL) uitgebreid met speciale synchronisatie en
communicatie primitieven (Task Level(TL) VHDL).
Deze TL beschrijving kan met een programma omgezet worden in
een EXSPECT beschrijving, dit levert een gekleurd Petri net op
dat geanalyseerd kan worden met betrekking tot performance.
Dit programma is tot nog toe alleen getest met kleinere
ontwerpen, daarom wordt in deze afstudeeropdracht een groter
ontwerp, de transportlaag (verbindingsgerichte variant) uit
het OSI-model, genomen.

Hiertoe wordt de beschrijving van de transport laag zoals
vastgelegd in de CCITT aanbevelingen X.200, X.214 en X.224
(alleen verplichte onderdelen) omgezet in een model dat
geschikt is om direct te worden omgezet in TL VEDL. Hierbij
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid die VHDL biedt om
parallelle processen te beschrijven, met name X.224 is
daarvoor volledig opnieuw gemodelleerd, terwijl de modellen
uit X.200 en X.214 volledig zijn overgenomen. Aanname hierbij
is dat zowel sessie-, transport- als netwerklaag zich binnen
één systeem bevinden.

De modellen zijn vervolgens omgezet in een TL VHDL
beschrijving, met als uitgangspunt een systeem dat maximaal
drie transportverbindingen tot stand kan brengen over maximaal
twee netwerkverbindingen; en waarbij zoveel mogelijk gebruikt
wordt gemaakt van zowel parallelle als gedeelde processen.
Hierbij is aangegeven waar er nog verbeteringen van TL VHDL
mogelijk zijn, zoals in: de hoeveelheid extra instructies die
nodig zijn bij omzetting van sequentiële naar parallelle
procesuitvoering, het case statement in de type declaratie, de
absolute tijd en het gebruik van een lijst in het send
statement.

Doordat het programma dat de vertaling naar EXSPECT regelt een
aantal door mij veelvuldig gebruikte mogelijkheden van TL
VHDL, zoals access type, physical type, subprogram body en dot
in de use clause, nog niet kan vertalen is de analysefase niet
in dit verslag opgenomen. Wel is aangegeven welke delen van
het vertaalprogramma nog dienen te worden geïmplementeerd om
deze analyse wel mogelijk te maken.
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1 Inleiding

Het project, waarvan deze opdracht deel uit maakt, omvat het
ontwikkelen van methoden om hiërarchische beschrijvingen van
digitale systemen af te beelden op een optimale processor
architectuur voor de probleemstelling. De ontwerper beschrijft
zijn ontwerp met behulp van een algoritmische taal, nadat
eerder de systeem specificatie is vastgelegd. Om de vrijheids
graden eenvoudig te kunnen bepalen is een bestaande hardware
beschrijvingstaal VHSIC Hardware Description Language(VHDL)
uitgebreid met speciale synchronisatie en communicatie primi
tieven (Task Level(TL) VHDL).

De taal VHDL wordt gebruikt om een schakeling te beschrijven.
Deze beschrijving legt vast wat de schakeling moet doen en
wordt gesimuleerd om te kijken of de output waarden overeen
komen met wat men verwacht. De kracht van VHDL is dat een
aantal operaties parallel kunnen worden uitgevoerd, waardoor
de taal uitermate geschikt is om hardware te beschrijven. TL
VHDL is ontwikkeld om de nadruk te leggen op de communicatie
tussen de verschillende (parallel werkende) eenheden in het
ontwerp. De TL beschrijving kan met een programma omgezet
worden in een EXSPECT beschrijving, dit levert een gekleurd
Petri net op dat geanalyseerd kan worden. Dit programma is tot
nog toe alleen getest met kleine voorbeelden.

Deze afstudeeropdracht betreft het beschrijven en analyseren
van een groter voorbeeld. Hiertoe is de transport laag (verbin
dingsgerichte variant) uit het OSI-model gekozen.

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 zal hiertoe de
transportlaagbeschrijving zoals die is vastgelegd in
verschillende aanbevelingen ([0], [1) en [2]) worden
gemodelleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijk
heid tot het parallel uitvoeren van processen door TL VHDL.

In hoofdstukken 7 tot en met 10 zal deze modellering worden
omgezet in een TL VHDL-beschrijving en vervolgens worden
geanalyseerd met behulp van EXSPECT.

In de hoofdstukken 11 en 12 zal daarna nog een overzicht
worden gegeven van de tekortkomingen in TL VHDL en de
problemen bij de omzetting naar EXSPECT.
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2 Modellering

Om tot een beschrijving van de transport laag in TL VHDL te
komen zal allereerst een modellering moeten plaatsvinden van
de procedurebeschrijvingen zoals die zijn vastgelegd in (0],
[1] en [2]. Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen de model
lering van de transportverbinding zoals hij er naar buiten toe
uitziet, dat wil zeggen twee Transport Service Access Points
(TSAP's) met daartussen een verbinding waar aan beide zijden
T-primitieven kunnen worden aangeboden en/of verwacht [1]; en
de interne afhandeling van de T-primitieven in de transport
laag [2]. Natuurlijk wordt ook naar de interface met de bui
tenwereld gekeken [0].

In [1] en [2] is een modellering aangebracht die geschikt is
voor omzetting in TL VHDL. Daarvan is de modellering in [1] in
zijn geheel bruikbaar, omdat zich bij de modellering van de
transportverbinding geen mogelijkheden voordoen om parallelle
processen af te splitsen. De modellering die in [2] is
uitgevoerd is voor een beschrijving met behulp van TL VHDL
echter onbruikbaar als we gebruik willen maken van parallelle
processen.
Er is wel modellering beschikbaar met uitgewerkte tabellen in
[2], maar hier is geen aanwijzing gegeven wat parallel mag
worden uitgevoerd en wat niet en ook wordt voor de echt
lastige gedeelten weer verwezen naar de procedurebeschrijving
zelf. Er zal dus een nieuw model dienen te worden gemaakt
daarbij rekening houdend met de parallelle procesmogelijkheden
van TL VHDL

In de volgende hoofdstukken zal achtereenvolgens van de
interface, de transportverbinding als geheel en de interne
processen binnen de transportlaag een modellering worden ge
geven. Hierbij zullen de modellen uit [0] en [1] worden
overgenomen en zal die uit [2] worden bewerkt.
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De modellering van de interface is af te leiden uit [0). De
interface is wat we kunnen zien aan de buitenkant van de
transportlaag. Aan de ene kant de TSAP('s), waarlangs diensten
worden aangeboden aan de sessielaag en aan de ander kant de
Network Service Access Point(s) (NSAP's), waarlangs diensten
gevraagd kunnen worden aan de netwerklaag. Tussen deze twee
punten zit de transportlaagentiteit.

Een overzicht hiervan is te vinden in figuur 3.1.

Om deze interface te modelleren dient te worden uitgegaan van
twee situaties. Deze zijn:

a. De verschillende lagen bevinden zich binnen één systeem
en hebben zodoende alle toegang tot bijvoorbeeld een
systeemgeheugen. De interface kan dan worden gemodelleerd
als het overdragen van een verwijzing naar een deel van
het systeemgeheugen dat de over te dragen informatie tus
sen de twee lagen bevat.

b. De verschillende lagen bevinden zich niet binnen één
systeem. In dit geval zal het totaal aan informatie moe
ten worden overgedragen.

Ik ga uit van de eerste situatie om de situatie niet nodeloos
ingewikkelder te maken.
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sessieloog

i
ITSAP I

I
transportlaag

1
INSAPI

I
netwerklaag

Fig. 3.1
Transportlaaq met
interfaces
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4 Modellering transportverbinding

Zoals al in de hoofdstuk 2 is aangegeven is de modellering van
de transportverbinding in [1] al op een dusdanige manier uit
gevoerd dat deze zonder meer is te beschrijven in TL VHDL. Ik
verwijs voor een volledige beschrijving hiervan dan ook naar
[ 1 ] .

In het kort samengevat komt het neer op het uitbeelden van de
transportverbinding als een paar wachtrijen (zie figuur 4.1),
waaraan T-primitieven kunnen worden toegevoegd en waaruit ze
ook weer kunnen worden verwijderd. Van belang hierbij is dat
er tussen de primitieven een verschil in prioriteit bestaat
voor wat betreft de positie die zij krijgen in de wachtrij bij
toevoeging daaraan.

transportdienst transportdienst
gebruiker gebruiker

X y

Wachtrij van X naar Y

Wachtrij van Y naar X

transportdienstleverancier

Fig. 4.1 Transportverbinding als wacht
rijen



8

Ook de volgorde waarin de primitieven mogen voorkomen is van
belang, dit is sameng.evat ;i.n he.t toestandsdiagram in figuur
4.2.

T-DISCONNECT
request

T-DISCONNECT
IndicatIon

T-CONNECT
conflrmatlon

T-DISCONNECT
Indicatlon

T-CONNECT
response

T-DATA
Indlcatlon
of request

Fig. 4.2 Toestandsdiaqram wachtrij
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5 Modellering protocolelementen

Aangezien de modellering in (2) niet bruikbaar is, doordat de
uitwerking niet volledig is en niet op parallelle uitvoerende
acties is uitgesplitst, zal om een beschrijving in TL VHDL mo
gelijk te maken in dit hoofdstuk de hele modellering nog eens
over worden gedaan. Er wordt een korte beschrijving gegeven
van de protocolelementen (deelfuncties in de beschrijving van
de transport laag) zoals die zijn opgenomen in [2]. De proto
colelementen of delen ervan die in geen enkele protocolklasse
verplicht zijn, zijn niet in deze beschrijving opgenomen en
worden ook niet door mij geïmplementeerd. Van deze beschrij
ving zal een grafische representatie worden gegeven bestaande
uit een combinatie van Calculus of Communication Systems (CCS)
(3) en toestandsdiagrammen, die geschikt is voor verdere be
schrijving met behulp van TL VHDL. De gebruikte notatie wordt
verklaard in bijlage A.

Het belangrijkste verschil van deze modellering met die in [2]
zal zijn dat nu wel parallel uitvoerbare acties zijn aangege
ven.

5.1 Toewijzinq aan netwerkverbindinq

Dit protocolelement wordt gebruikt in alle protocolklassen en
behelst het volgende:

Elke transportverbinding wordt toegewezen aan een netwerkver
binding. De initiatiefnemer mag de transportverbinding toe
wijzen aan een bestaande netwerkverbinding waarvan hij eige
naar is, of aan een nieuwe die voor dit doel moet worden ge
creëerd (zie figuur 5.1).
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wijs
transportverbinding

toe aan
netwerkverbinding I

verzoek om
toewijzing

?
geen

netwerk
verbinding?

wijs
transportverbinding

toe aan
netwerkverbinding I

CR?

Fiq 5.1 Toewijzing aan
netwerkverbinding

De initiatiefnemer zal geen transportverbinding toewijzen aan
een bestaande netwerkverbinding als de voorgestelde klasse(n)
of de klasse in gebruik door de transportverbinding tegen
strijdig is met het huidige gebruik van de netwerkverbinding
(i.e. multiplexen) .

In de protocolelementen hersynchronisatie en hernieuwde toe
wijzing na netwerkverbreking mag een transportentiteit de
transportverbinding toewijzen aan een andere netwerkverbinding
met gelijke NSAP's vooropgesteld dat hij eigenaar is van de
netwerkverbinding en dat de transportverbinding slechts aan
maximaal één netwerkverbinding wordt toegewezen.

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de
transportverbinding te splitsen over meerdere netwerk
verbindingen dan mag de transportentiteit toewijzen aan elke
netwerkverbindingen met gelijke NSAP's vooropgesteld dat hij
eigenaar is van de netwerkverbinding en dat multipIexen moge
lijk is op de netwerkverbinding.

De antwoordende partij wordt zich bewust van de toewijzing
door ontvangst van:

a. een Connection Request(CR) Transport Protocol Data
Unit (TPDU) tijdens de creatie van een verbinding (zie
figuur 5.1); of

b. een Reject(RJ) TPDU of een opnieuw uitgezonden CR of
Disconnect Request(DR) TPDU gedurende hersynchronisatie
en hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking (zie figuur
5.2); of



herhaalde
CR?

herhaalde
DR?

wIJs
1Tansportverblndlng

opnieuw toe aan
netwerkverbinding I
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Fig. 5.2 Hernieuwde toewijzing

c. elke TPDU als het protocolelement 'gebruik van meerdere
netwerkverbindingen' wordt gebruikt (zie figuur 5.3).

wIJs
transportverbinding
opnieuw toe aan

netwerkverbinding I

elke
TPDU?

Fig. 5.3 splitsing

Een netwerkverbinding waaraan geen transportverbinding is
toegewezen mag worden opgeheven door de eigenaar. Het wordt
aangeraden dat hij niet onmiddellijk ~ordt opgeheven na het
zenden van de laatste TPOU op de transportverbinding, hetzij
een OR TPOU als antwoord op een CR TPDU dan wel een Disconnect
confirm(DC) TPDU als antwoord op een DR TPDU.
Mijn implementatie: Kijk na bij opheffen van een transport
verbinding of de netwerkverbinding vrij is en als het zo is
hef hem dan na tijd TS op (zie figuur 5.4).

opheffing
transport
verbinding

?

start
timer

TS I

hef
af! netwerk-

open verbinding
TS? op I

Fig. 5.4 TS
opheffingstimer
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5. 2 Transfer van TPDU'_s

Transfer van TPDU's wordt gebruikt in alle protocolklassen.
De transportentiteit zal TPDU's zenden en ontvangen als net
werkdienstleverancier-gebruikersdata parameter van de N-DATA
primitieven (zie figuur 5.5).

TPDU te N-DATAreq
verzenden? I• •

N-DATAlnd haal TPDU
? eruit I

~ .
Fig S.S TPDU transfer

TPDU's mogen worden geconcateneerd (zie paragraaf 5.4).

S.3 splitsing (en opnieuw samenvoegen) van lange berichten in
TPDU's

Dit protocolelement wordt in alle protocolklassen gebruikt om
de Transport Service Data unit's (TSOU's) af te beelden op
TPDU's (zie figuur 5.6).

De transportentiteit beeld een TSDU af op een geordende reeks
van een of meer Data(DT) TPDU's. Deze reeks zal niet worden
onderbroken door andere TPDU's op dezelfde transportverbin
ding.

Alle DT TPDU's, behalve de laatste in een reeks OT TPDU's gro
ter dan één, moeten een dataveld hebben met een lengte groter
dan één.

De End of TSDU(EOT) van een DT TPDU geeft aan of er nog DT
TPDU's volgen in de reeks.
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Dl? EOT=l? T-DAIAlnd I

.... .... .... .... .... .... -- ...- - --
Fig. 5.6 splitsen/samenvoegen TPDU's

5.4 Aaneenschakeling van TPDU's

Dit protocolelement wordt niet gebruikt in protocolklasse 0 en
wordt gebruikt om meerdere TPDU's te transporteren in één
Network Service Data Unit(NSDU).

De transportentiteit mag TPDU's samenvoegen van dezelfde of
verschillende transportverbindingen daarbij tevens rekening
houdend met de volgorde van de TPDU's op een gegeven
transportverbinding (zie figuur 5.7).

eventueel
concateneren

I

geen CR, DR, CC of Dl ?

nog meer
op andere

verbinding?

concateneer
ze I
----~

geen
AK, RJ,

ERofDC
te verzenden

?

AK, RJ,
RJ of ER

te verzenden
?

Fig. 5.7 Concatenatie TPDU's
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Een geldige set van aaneengeschakelde TPDU's mag bestaan uit:

a. elk aantal TPDU's van de volgende-lijst: Data
Acknowledgement(AK), RJ, Error (ER) of De TPDU's als deze
TPDU's van verschillende transportverbindingen zijn; en

b. Niet meer dan één van de volgende TPDU's: CR, DR, CC of
OT TPDU's en als er één aanwezig is dan alleen als laat
ste TPDU in de aaneengeschakelde reeks.

TPDU's
N-DATAlnd schelden

? I
~ ~

Figuur S.8

separatie. (zie
figuur 5.8)

De TPDU's binnen een reeks van TPDU's (binnen één N-DATA
indication) kunnen worden onderscheiden door de lengte-indica
tor.
Het einde van een TPDU die data bevat wordt bereikt aan het
einde van de Network Service Data Unit (NSDU) •

5.5 crea~ie van een verbinding

Dit is natuurlijk nodig in alle protocolklassen. De transport
verbinding wordt gecreëerd doordat de ene entiteit (de
initiatiefnemer) een CR TPDU zend (zie figuur 5.9) naar de
andere (de beantwoorder), die met een cc TPDU antwoordt (zie
figuur 5.10).

• kIOSSS/:\jstart- --
? timer

TS1 I

creatie
geslaagd

CC? I

creêer wijs toe
transport- aan netwerk
verbinding verbinding

? I CRI

Fig. 5.9 crea~ie verbinding
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Voor het zenden van de CR TPDU dient de initiatiefnemer de
transportverbinding toe te wijzen aan één (of meer) netwerk
verbinding (en) . Via deze set van netwerkverbindingen zullen de
TPDU's worden verzonden.

Alle CR TPDU's (indien herhaald) of DR TPDU's met Destination
Reference(DST-REF) parameter op nul, die worden verzonden voor
de ontvangst van een CC TPDU, moeten worden verzonden via één
netwerkverbinding, tenzij een N-DISCONNECT wordt ontvangen.

transport
verbinding
accepteer-

CR? baar? CC I

Fig. 5.10 Creatie beantwoorden

Tijdens deze uitwisseling van TPDU's worden alle parameters en
de informatie welke nodig zijn bij de transportentiteiten
uitgewisseld of onderhandeld.

Behalve in protocolklasse 4, wordt het aangeraden om een timer
TS1 te starten als de CR TPDU wordt verzonden. De timer wordt
gestopt als de transportverbinding tot stand komt of wordt
geweigerd. Als de timer afloopt dan zal de initiatiefnemer het
netwerk resetten of verbreken en in de protocolklassen 1 en 3
de naam bevriezen (zie paragraaf 4.18) (zie figuur 5.11). Voor
alle andere transportverbindingen die op dezelfde netwerkver
binding zijn gemultiplexed dienen de protocolelementen voor
reset of verbreking te worden gevolgd.

TSl
loopt
af?

klasse
lof 3

?

Fig. 5.11 Timer TBl

T-DISC
Ind I
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Als een onverwacht duplicaat van een CR TPDU wordt ontvangen,
met protocolklasse-4 als voorkeur dan zal deze worden gene
geerd in de protocolklassen 0 tot en met 3 en beantwoord wor
den met een CC TPDU in protocolklasse 4 (zie figuur 5.12).

duplicaat
CR

met claSS=4 klasse/=4
? ?

5.12 Duplicaat CR

Na ontvangst van een CC TPDU zal voor de protocolklassen die
gebruik maken van het protocolelement opslag van TPDU's tot
bevestiging (5.13) de initiatiefnemer de CC TPDU bevestigen.

De volgende informatie wordt uitgewisseld:

Referentie.
TSAP waarmee bij bron en/of doel node verbinding moet
worden gemaakt.
Tegoed.
Gebruikersdata.
Maximale vertraging voordat een TPDU wordt bevestigd.
Controlesom.
Protectieparameter.

De volgende onderhandeling vinden plaats:

Protocolklasse.
TPDU-grootte.
Normaal of Uitgebreid formaat.
Wel/niet controlesom gebruiken.
Dienstkwaliteit.
Wel/niet expliciete stroombeheersing
Wel/niet gebruik maken van 'netwerk expedited data' en/of
'receipt confirmation'.
Wel/niet Expedited data transfer.
Versienummer.
Hernieuwde toewijzingstijd.

5.5.1 Aanvullende eisen protocolklasse o.

De CR en CC TPDU's mogen geen ander parameters hebben dan die
voor maximum TPDU-grootte en TSAP node informatie.

De CR and CC TPDU's mogen geen data veld bevatten.
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5.5.2 Aanvullende eisen protocolklasse 4

Deze zijn:

a. een verbinding wordt beschouwd als tot stand gebracht,
indien er een succesvolle drie-weg TPDU uitwisseling
heeft plaatsgevonden. De zender van een CR TPDU moet op
de ontvangst van de bijbehorende CC TPDU onmiddellijk
reageren met een DT, DR of AR TPDU (zie figuur 5.13);

CC?
DT. DR
of AKI

CCI
DT,DR
ofAK?

Fig. S.13 Creatie klasse 4

b. als gevolg van meervoudige verzending of hertransmissie
kan er een CR TPDU worden ontvangen die een bron-referen
tie heeft die al in gebruik is bij de zendende transport
entiteit. Als de ontvangende transportentiteit al in het
data transfer stadium is, dus al een 3-weg TPDU uitwis
seling achter de rug heeft, of aan het wachten is op een
T-CONNECT response van de transportdienstgebruiker, dan
zal de ontvangende transportentiteit de TPDU weggooien;
als dit niet het geval is dan zal een CC TPDU worden ver
zonden (zie figuur 5.14);

Fig. 5.14 Duplicaat CR klasse 4
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c. als gevolg van meervoudige. verzending of hertransmissie
kan er een CC TPDU worden ontvangen met een referentie-
paar dat al in gebruik is. De ontvangende transportenti
teit zal deze alleen beantwoorden volgens a. (zie figuur
5.13);

d. er kan een CC TPDU worden ontvangen met een referentie
die nog in bevroren toestand is. De reactie hierop zal
een DR TPDU zijn (zie figuur 5.15);

CC met
bevroren
referentie

?

Fig. 5.15

DRI

e. de hertransmissie-protocolelementen (5.19) worden ook
gebruikt voor CR TPDU en CC TPDU.

5.6 weigering van een verbinding

Dit komt in alle protocolklassen voorkomen, indien een
transportentiteit de verbinding weigert na ontvangst van een
CR TPDU.

Als een transportverbinding niet kan worden geaccepteerd zal
als antwoord op een CR TPDU een OR TPDU worden gezonden. De
Source-Reference(SRC-REF) parameter in de DT TPDU zal echter
op nul worden gezet om aan te geven dat er geen toewijzing van
een referentie heeft plaatsgevonden (zie figuur 5.16).

Fig. 5.16 weigering CR



19

Als een OR TPDU wordt ontvangen zal de initiatiefnemer de
verbinding als geweigerd beschouwen (zie figuur 5.17).

T-DISC
DR? Ind I

Fig. 5.17 Weigering verbinding

De beantwoorder zal in reactie op een ongeldige CR TPDU een DR
of ER TPDU zenden (Ik implementeer de DR variant, omdat
hierbij meer informatie kan worden overgedragen). Als een ER
TPOU wordt ontvangen als antwoord op een CR TPDU dan zal de
initiatiefnemer de transportverbinding beschouwen als opgehe
ven.

Als de optionele timer TS1 was gestart voor deze transportver
binding dan moet de initiatiefnemer deze stoppen na ontvangst
van de OR of ER TPOU.

5.7 Normale opheffing

Het protocolelement voor normale opheffing is er in twee vari
anten: de impliciete voor protocolklasse 0 en de expliciete
voor de overige protocolklassen.

5.7.1 Impliciete normale opheffing.

In de impliciete variant kunnen beide transportentiteiten de
transportverbindingen verbreken door de netwerkverbinding
waaraan zij zijn toegewezen te verbreken. Als een transport
entiteit een N-DISCONNECT indication ontvangt zal dit worden
beschouwd als het opheffen van een transportverbinding.

De levensduur van de transportverbinding is direct gerelateerd
aan de levensduur van de netwerkverbinding (zie figuur 5.18).
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hef
trgnsport- _N-DISC
verbinding req I

op?
~ . - - -

N-DISC
lnd?

Fig. 5.18 Impliciete opheffinq

5.7.2 Expliciete normale opheffinq.

Als de opheffing van een transportverbinding moet worden
geïnitieerd, dan zal de transportentiteit:

a. Als ze voorheen een CC TPDU heeft ontvangen of gezonden
dan zal ze (zie figuur 5.19):

een OR TPOU zenden;

alle ontvangen TPOU's, anders dan OR of DC TPDU,
weggooien;

de transportverbinding als opgeheven beschouwen na
ontvangst van een OR of De TPDU;

hef
transport
verbindIng

op?

klasse/=4
?

DRI

Átort
timer
1521

transport-
verbinding
opgeheve~

t----....- - ~ - --0
Fig. 5.19 Expliciete opheffinq 1

b. Als dit niet van toepassing is, dan zal ze wachten op de
bevestiging van de uitstaande CR TPDU en zal als er een
cc TPDU wordt ontvangen de hiervoor genoemde procedure
volgen (zie figuur 5.20).
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hef
transport
verbInding

op? CC?

hef
transport
verbinding

opl

Fig. 5.20 Expliciete opheffing 2

Een transportentiteit die een DR TPDU ontvangt zal:

a. Als ze voorheen een DR TPDU heeft gezonden op dezelfde
transportverbinding dan wordt deze als opgeheven be
schouwen (zie figuur 5.21);

klasse
10f3

?

transport
stop timer verbinding

152 opgeheven
IDR?

Fig. 5.21 Expliciete opheffing 3

b. Als ze voorheen een CR TPDU heeft gezonden die nog niet
bevestigd is met een CC TPDU dan wordt de verbinding als
geweigerd beschouwd (zie figuur 5.22).

Als de SRC-REF parameter niet nul is zal een DC TPDU wor
den verzonden waarbij de DST-REF parameter gelijk wordt
aan de ontvangen SRC-REF parameter.

Del

bron
referentie

I=O?

DR?

transport
verbinding
opgeheven

Fig. 5.22 Expliciete opheffinq 4
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c. Als het hiervoor genoemde niet van toepassing is dan
wordt eenDC TPDQ verzonden en de transportverbinding als
opgeheven beschouwd. Als de ontvangen OR TPDU een DST-REF
parameter gelijk aan nul heeft dan wordt een DC TPDU ge
zonden met SRC-REF parameter gelijk aan nul. In dit geval
zal de transportverbinding ook niet als opgeheven worden
beschouwd (zie figuur 5.23).

doel
referentie

=07

Fiq. 5.23 Expliciete opheffinq 5

Als de verbinding is opgeheven dan dient de lokale referentie
te worden bevroren of geschikt te worden gemaakt voor herge
bruik.

Na opheffing van een transportverbinding mag de netwerkverbin
ding worden opgeheven of bewaard voor hergebruik.

Behalve in protocolklasse 4 wordt het aanbevolen om als een
transportentiteit geen bevestiging krijgt van de DR TPDU bin
nen tijd TS2, de netwerkverbinding op te heffen of te resetten
en de referenties te bevriezen (indien noodzakelijk). Voor
alle andere transportentiteiten welke op dezelfde netwerkver
bindingen zijn gemultiplexed dienen de protocolelementen voor
netwerk-reset of verbreking te worden gevolgd (zie figuur
5.24) .
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doel
referentie

=O?

Fig. 5.24 Expliciete opheffing 6

Als een netwerkverbinding wordt gereset of verbroken terwijl
de transportentiteit nog wacht op een CC TPDU (voordat hij de
OR TPOU kan zenden), dan zal de transportverbinding worden be
schouwd als opgeheven en de referentie worden bevroren in de
protocolklassen 1, 3, en 4.

5.8 Opheffing fouten

Dit protocolelement wordt uitsluitend gebruikt in de protocol
klassen 0 en 2 en zorgt ervoor dat als er op de netwerkverbin
ding die wordt gebruikt door de transportverbinding een N
OISCONNECT of N-RESET indication wordt ontvangen de transport
dienstgebruiker wordt geïnformeerd en de transportverbinding
beëindigd. Dit wordt weergegeven in onderstaande figuur 5.25.

N-DISC
Ind?

N-RESET
Ind?

T-DISind I

---8
Fig. 5.25 Opheffen fouten
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5.9 Koppelinq van TPDU'saan e~n verbindin9'

Dit protocolelement wordt in alle protocolklassen gebruikt om
de ontvangen NSDU te interpreteren als TPDU('s) en indien
mogelijk te koppelen aan een transportverbinding.

5.9.1 Identificatie van TPDU's

Als de ontvangen NSDU niet kan worden gedecodeerd dan zal de
transportentiteit (zie figuur 5.26):

a. als de netwerkverbinding waarop de fout wordt gedetec
teerd toegewezen is aan een transportverbinding met een
protocolklasse 0 of 1, dan zal dit worden beschouwd als
een protocolfout (zie paragraaf 5.22) voor die transport
verbinding;

b. anders: Als de NSDU niet kan worden gedecodeerd dan dient
een N-RESET (of N-DISCONNECT) request voor de betreffende
netwerkverbinding te worden gegeven en dient voor even
tuele andere transportverbindingen op deze netwerkverbin
ding de protocolelementen die zich bezig houden met net
werk-reset (zie paragraaf 5.12) en verbreking (zie para
graaf 5.14) te worden opgestart.

Als de NSDU kan worden gedecodeerd dan zal de transport
entiteit:

a. als de netwerkverbinding waarop de NSDU wordt ontvan~en

gekoppeld zit aan een transportverbinding van protocol
klasse 0 dan wordt de NSDU beschouw als één TPDU en wordt
de TPDU gekoppeld met de transportverbinding;

b. anders wordt het scheidingsprotocolelement toegepast en
zal voor iedere individuele TPDU, in de volgorde waarin
ze in de NSDU voorkomen, de TPDU gekoppeld worden aan de
transportverbinding volgens paragraaf 5.9.2.
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N-DATA
reql

NSDU
niet

decodeerbaar
?

Individuele
koppeling

I
koppel aan

transportverbinding
I

klasse
oof 1

?

kJasse=/O of 1 ? de-
codeerbaar ?

klasse=/O of 1 ?NSDU
decodeerbaar

?

NSDU
niet

decodeerbaar
N-DATA of niet correct
Ind? ?

Fiq. 5.26 Identificatie TPDU's

5.9.2 Koppelinq van individuele TPDU's aan transportverbin
dinqen

Als de ontvangen TPDU een CR TPDU is, dan zal hij als het du
plicaat is worden gekoppeld aan de transportverbinding die ge
creëerd is door de oorspronkelijke CR TPDUi zo niet dan zal de
CR TPDU worden gezien als het verzoek om een nieuwe transport
verbinding te creëren (zie figuur 5.27).

CR ? dUPl~caat

koppel aan
transport
verbinding

I

~;>; :geen
duplicaat , ---.

?
creêer
nieuwe

transport
verbinding

I

Fiq. 5.27 Koppeling CR

Als de ontvangen TPDU een DT TPDU is en de netwerkverbinding
is toegewezen aan een transportverbinding met protocolklasse 0
of 1, of een AK TPDU is met een transportverbinding met pro
tocolklasse 1, dan zal de TPDU worden gekoppeld aan de trans
portverbinding (zie figuur 5.28).
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CR?

klasse
Oof-l

?

koppel aan
transport
verbinding

I

__A_K_?--l:~hl
Fig. 5.28 AK of DT 0/1

In alle andere gevallen zal de DST-REF parameter van de TPDU
gebruikt worden om de transportverbinding te identificeren. De
volgende gevallen zijn te onderscheiden:

a. Als de DST-REF niet is toegewezen aan een transportver
binding, dan zal de transportentiteit op dezelfde net
werkverbinding reageren met een DR TPDU als de TPDU een
CC TPDU, en met een De TPDU als de TPDU een DR TPDU is en
zal andere TPDU's weggooien (zie figuur 5.29).

andere gooi
DST ref TPDU's weg

niet gekOppeld? f
aan transport

verbinding
?

DRmet
SRC_ref/=O

?

Fig. 5.29 DST_REF/=bron

Als de OR TPDU een SRC-REF parameter gelijk aan nul heeft
dan zal geen DC TPDU worden verzonden.

b. Als de OST-REF parameter wel is toegewezen aan een trans
portverbinding maar de TPDU wordt ontvangen op een net
werkverbinding waaraan geen transportverbinding is toe
gewezen dan zijn er de volgende drie gevallen te onder
scheiden (zie figuur 5.30):

als het transportverbinding betreft met protocol
klasse 4 en als de TPOU wordt ontvangen op een net
werkverbinding met hetzelfde paar NSAP's als die van
de CR TPDU, dan zal de TPDU worden gekoppeld aan
deze transportverbinding en worden beschouwd als
toegewezen aan de netwerkverbinding;
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als de transportverbinding niet is toegewezen aan
enige netwerkverbinding (wacht op hernieuwde toe
wijzing na netwerkverbreking) en als de TPDU wordt
ontvangen op een netwerkverbinding met hetzelfde
paar NSAP's als die van de CR TPDU, dan zal de kop
peling met die transportverbinding plaatsvinden,
behalve als de TPDU een DC, OR of CC TPDU is (zie
hiervoor c, d en e)i

in alle andere gevallen zal de TPDU worden beschouwd
als een TPDU met DST-REF parameter niet toegewezen
aan een transportverbinding.

gooi weg I

DRmet
SRC_ref/=O

?

koppel
TPDU

transport- wachtende aanop geen
verbinding h I d DR DC transport

niet em euw e f 'CC verbinding
toegewez.en toewijzing o? I

DST_re1 aan ? _---.----+
gekoppeld netwerk

aan transport- verbinding
verbinding ?

?

klasse=4
en NSAPpaar

geliJk aan
CR

NSAPpaar
?

koppelTPDU
aan transport
verbinding en

wijs toe
I

Fig. 5.30 DST_REF=bron

c. Als de TPDU een DC TPDU is, dan zal hij gekoppeld worden
aan de transportverbinding waaraan de DST-REF parameter
is gekoppeld, tenzij de SRC-REF parameter een niet ver
wachte is, dan zal de TPDU worden weggegooid (zie figuur
5.31).
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OC?

8RC_ret
verwacht
-7

koppel aan
transport
verbinding

I

5RC_ret
niet verwacht

?
gooi weg

I

Fig. 5.31 Koppelen De

d. Als de TPDU een DR TPDU is zijn er vier gevallen te on
derscheiden (zie figuur 5.32):

SRCJef
niet

verwacht
OR? ? OC I

CR
koppel aan
transport

onbevestigd verbinding
? vla DST_ref I

anders
?

CC
onbevestigd

ot
wacht

op T-CONresp
en 08T_re1=O
en k1asse=4

?

koppel aan
transport
verbinding

vla D5Lref I

koppel aan
fransport
verbinding

vla SRC_ref I

Fig. 5.32 Koppelen DR

als de SRC-REF parameter niet verwacht wordt, dan
zal een DC TPDU met OST-REF parameter gelijk aan de
SRC-REF parameter van de DR TPDU worden verzonden en
wordt geen koppeling gemaakt;
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als er nog een CR TPOU onbeantwoord is dan zal de OR
TPOU worden gekoppeld aan de transportverbinding
onafhankelijk van de waarde van de SRC-REF parame
ter;

als de transportentiteit protocolklasse 4 implemen
teert en als de OST-REF parameter gelijk is aan nul
en er is een onbevestigde CC TPOU of er wordt een T
CONNECT response verwacht, dan zal de OR TPDU gekop
peld worden aan de transportverbinding en wordt de
SRC-REF parameter gebruikt als bestemmingsreferen
tie.

in alle andere gevallen zal de OR TPOU worden gekop
peld aan de transportverbinding zoals die wordt geï
dentificeerd met de OST-REF parameter.

e. Als de TPOU een CC TPOU is waarvan de OST-REF parameter
een open transportverbinding (i.e. waarop al een CC TPOU
is ontvangen) identificeert, en de SRC-REF parameter in
de CC TPOU komt overeen met de bestemmingsreferentie, dan
zal een OR TPOU worden verzonden met een OST-REF gelijk
aan de SRC-REF van de ontvangen CC TPOU en wordt er geen
koppeling gemaakt (zie figuur 5.33).

CC?

fransport
verbinding

OPEN
?

SRC_ref
niet

verwacht
? DRI

Fig. 5.33 Koppelen CC

f. Als geen van de bovenstaande situaties van toepassing is
dan zal de TPOU worden gekoppeld aan de transportverbin
ding welke wordt geïdentificeerd door zijn OST-REF para
meter (zie figuur 5.34).

andere
TPDU's?

koppel aan
fransport
verbinding
vla DSTJef

I

Fig. 5.34
Restkoppelinq
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.5.10 Nummering v.an. de DT TPDU's

Het nummeren van DT TPOU's gebeurt niet in protocolklasse 0 en
in protocolklasse 2 als de optie niet-gebruiken van de stroom
beheersing is geselecteerd.

Dit gaat als volgt:

Een transportentiteit zal het nummer 0 toekennen aan de TPDU
NR parameter van de eerste DT TPDU die wordt verzonden over
een transportverbinding. Voor iedere volgende OT TPDU die
wordt verzonden over dezelfde transportverbinding zal de
transportentiteit een nummer toekennen één hoger dan de
vorige.

Er zijn twee verschillende rekenmethodes te weten modulo 27 als
normaal formaat is geselecteerd en module 231 in het andere
geval. Aangezien de laatste mogelijkheid optioneel is, wordt
hij door mij niet geïmplementeerd.

actie die
zenden

van OT TPOU
veroorzaakt ?

DTTPDUnr:=
DTTPDUnr+1

modulo
128 I

DTI

Fig. 5.35 DT TPDU nummering

Indien hertransmissie van een DT TPDU plaatsvindt dan zal de
TPDU-NR parameter gelijk zijn aan die bij de eerste verzen
ding.

actie die
hertransmlssle
van OT TPDU

veroorzaakt ?

coplevan
orglnele OT I

FigS.36 Herzending DT
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5.10.1 Aanvullende eisen protocolklasse 2

Als in de variant met DT TPDU nummeren een DT TPDU wordt ont
vangen die uit volgorde is dan zal dit worden gezien als een
protocolfout (zie paragraaf 5.22) (zie figuur 5.37).

TPDUnr
uit-volgorde protocol-

DT? ? fout I

Fig 5.37 uitvolgorde DT

5.10.2 Aanvullende eisen protocolklasse 3

Na de ontvangst van een RJ TPDU kan het voorkomen dat de
eerstvolgende te verzenden DT TPDU een TPDU-NR waarde heeft
die niet de vorige plus één is.

Een ontvangen DT TPDU zal worden beschouwd als protocolfout
(zie 5.22) als zijn TPDU-NR meer dan één hoger is dan die van
enige reeds ontvangen DT TPDU (zie figuur 5.38).

TPDUnr>=
TPDUnr+1 protocol-

Dl? ? fout I

Figuur 5.38

5.11 Transfer van expedited data

Dit protocolelement wordt niet geïmplementeerd omdat hij in
alle gevallen optioneel is.

5.12 Hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking

Het hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking protocolelement
wordt uitsluitend in de protocolklassen 1, 3 en 4 gebruikt en
wel om herstel van de transportverbinding te bewerkstelligen
als de netwerkdienstleverancier een N-DISCONNECT indication
genereert. Voor de protocolklassen 1 en 3; en voor protocol
klasse 4 geldt een afwijkende procedure.
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5.12.1 Protocolklassen 1 @p 3

Gebruikte timers:

a. TTR: De tijd gedurende welke de hernieuwde toewijzing
c.q. hersynchronisatie wordt geprobeerd.

b. TWR: De tijd gedurende welke gewacht wordt op hernieuwde
toewijzing c.q. hersynchronisatie.

De TTR timer wordt gebruikt door de initiatiefnemer. Zijn
waarde mag de twee minuten verminderd met de som van de maxim
ale verbrekingspropagatievertragingstijd en de maximale
transit vertragingstijd niet overschrijden. Deze waarde kan
worden meegegeven in de CR TPDU.

De TWR timer wordt gebruikt door de beantwoorder. Als de TTR
tijd wordt meegegeven in de CR TPDU, dan zal de TWR tijd gro
ter zijn dan het totaal van TTR tijd, de maximale verbrekings
propagatievertragingstijd en de maximale transit vertraging
van de netwerkverbindingen.

~e volgen procedure

Als een N-DISCONNECT indication wordt ontvangen op een net
werkverbinding met daaraan toegewezen een transportverbinding,
dan zal de initiatiefnemer van die verbinding een van de vol
gende alternatieven uitvoeren:

a. als de TTR timer nog niet is afgelopen en er geen kopie
van een DR TPDU wordt bewaard, dan:

dient de transportverbinding te worden toegewezen
aan een ander netwerkverbinding (zie 5.1) en zal de
TTR timer worden gestart als hij al niet gestart is
(zie figuur 5.39),

N-DISC
Ind?

wijs toe
aan

TIR niet neiwerl<-
afgelopen verbinding

? I

start TIR
timer
Indien

niet-lopend
I

~
acht
op

- - - toewijzing

Fig. 5.39 Hertoewijzing geen DR bewaard



33

zal indien tijdens het wachten op een toewijzing een
N-DISCONNECT indication wordt ontvangen de procedure
onder a. herhalen en als de TTR timer afloopt de
procedure onder b. beginnen;

als de hernieuwde toewijzing afgerond is, beginnen
met hersynchronisatie (zie paragraaf 5.14) en:

als een geldige TPDU wordt ontvangen als resul
taat van de hersynchronisatie dan zal de TTR
timer worden gestopt (zie figuur 5.40), of

her
toewijzing synchronisatie

? I

Fig. 5.40 Toewijzing

als de TTR timer afloopt, wachten op de volgen
de gebeurtenis, of

als een N-DISCONNECT wordt ontvangen, opnieuw
beginnen met a. of b. opstarten afhankelijk van
de TTR timer;

b. als de TTR timer afloopt, dan dient de transportverbin
ding als opgeheven te worden beschouwd en zal de referen
tie worden bevroren (zie paragraaf 5.18) (zie figuur
5.41) ;

ITR of TWR transport-
loopt verbinding
a opgeheven <:? I

Fig. 5.41 Aflopen TWR of TTR

c. als er een kopie van een DR TPDU wordt bewaard en de TTR
timer is nog niet afgelopen, dan dient de actie onder a.
of b. te worden gevolgd (zie figuur 5.42).
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t-I_n_d_?_.......~__-._ _ _ _ gesloten

bevries
referentie

I

Fig. 5.42 Bertoewijzing DR bewaard

De beantwoorder zal de TWR timer starten als die nog niet
loopt (zie figuur 5.43).

startlWR
timer

Indien niet
N-DISC lopend
Ind? I

Fig. 5.43 start TWR

De aankomst van de eerste geldige TPDU gerelateerd aan deze
transportverbinding (vanwege hersynchronisatie door de initia
tiefnemer) rond het hernieuwde toewijzingsprotocolelement af.
De TWR timer zal worden gestopt en de beantwoorder zal verder
gaan met het hersynchronisatieprotocolelement (zie paragraaf
5. 14) (z ie figuur 5.44).

Als de TWR timer afloopt dan zal de transportverbinding als
opgeheven worden beschouwd en de referentie worden bevroren
(zie 5.18).

TPOU
gekoppeld

aan
transport
~erblnding

?

stop
lWR
timer

I

hersynchronlsatle
I

Figuur 5.44
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Als de optionele timers TS1 en TS2 worden gebruikt dan wordt
aangeraden:

a. deze te stoppen, als ze lopen, als TTR of TWR gestart
wordt;

b. TS1 of TS2 te herstarten, indien noodzakelijk, als de
corresponderende TPOU (CR TPOU of OR TPOU) opnieuw wordt
verzonden;

c. de tijden TS1 en TS2 groter te kiezen dan die van de TTR
timer.

5.12.2 Protocolklasse 4

Als een netwerkverbinding waaraan een transportverbinding is
toegewezen wordt opgeheven (i.e. een N-DISCONNECT indication
wordt ontvangen) dan:

a. als de CR TPDU nog niet is bevestigd dan zal de initia
tiefnemer een nieuwe toewijzing doen in overeenstemming
met de gevraagde dienstkwaliteit en het hertransmis
sie-protocolelement (i.e. niet meer da N x Tl keer de CR
TPDU zenden);

b. als er tenminste nog een andere netwerkverbinding waaraan
de transportverbinding is toegewezen dan mag deze ge
bruikt worden of mag er alsnog een toewijzing gedaan wor
den;

c. als de transportverbinding aan geen enkele netwerkverbin
ding meer is toegewezen dan wachten totdat Tl afloopt dan
vindt er automatisch een toewijzing plaats.

5.13 Opslag van TPDU's tot bevestiging

Dit protocolelement wordt gebruikt in de protocolklassen 1, 3
en 4. Er wordt in mijn geval uitsluitend gebruik gemaakt van
de verplichte AK variant.

Kopieën van de volgende TPDU's dienen te worden opgeslagen
als ze worden verzonden om een latere herhaalde transmissie
mogelijk te maken: CR, CC, OR en OT TPDU's, behalve dan dat in
het geval dat er een OR TPDU wordt verzonden als reactie op
een CR TPOU er geen noodzaak bestaat om een kopie van de OR
TPDU te bewaren (zie figuur 5.45).
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Fiq. 5.45
Kopie bewaren

Elke kopie zal worden opgeslagen totdat:

a. de transportverbinding wordt opgeheven; of

b. hij wordt beantwoord zoal gespecificeerd in de volgende
tabel.

Opqeslaqen TPDU Opqeslaqen totdat bevestiqinq volqt door

CR CC, OR of ER TPOU.

OR OC of OR TPOU.

CC RJ, OT of AI< TPOU.

OT AK of RJ TPOU met een YR-TU-NR parameter
groter dan de TPOU-NR parameter in de OT
TPDU.
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5.13.1 Aanvullende eisen protocolklasse 1.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van AK TPDU's om opgeslagen
kopieën van de OT TPDU's te bevestigen. De tegoed parameter
van de AK TPDU is niet significant en zal altijd op 1111
(binair) gezet worden.

5.14 Bersynchronisatie

Dit protocolelement wordt gebruikt in de protocolklassen 1 en
3 om de transportverbinding te herstellen na een reset of
hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking (zie paragraaf
5.12) •

Een transportentiteit die een N-RE8ET indication ontvangt of
die hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking conform para
graaf 5.12 volgt zal het actieve hersynchronisatie protocol
element (zie paragraaf 5.14.1) uitvoeren, tenzij het volgende
geldt (zie figuur 5.46):

a. de transportentiteit is de beantwoorder. In dit geval zal
het passieve hersynchronisatieprotocolelement (zie para
graaf 5.14.2) worden gevolgd;

b. de transportentiteit heeft verkozen niet opnieuw toe te
wijzen In dat geval vindt er geen hersynchronisatie
plaats.

actieve
her

synchronisatie
I

startlWR
timer
Indien

niet-lopend
I

Initiatief
nemer

?

N-RESETind
of passieve

hersynchronisatle ba- her- {j
na toewijzing antwoorder synchronisatie wacht

? ? I op
------1.......---......--- - - - geldige

TPDU

Fig. 5.46 Hersynchronisatie
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5.14.1 Aotieve hersynchronis.tie

De transportentiteit zal één van de volgende acties uitvoeren:

a. als de TTR timer is gestart en afgelopen (i.e. er is geen
geldige TPDU ontvangen), dan zal de transportverbinding
als opgeheven worden beschouwd en zal de referentie wor
den bevroren (zie paragraaf 5.18) (zie figuur 5.47) i

actfeve
her

synchronisatie
?

TIR transport-
tfmer verbinding

afgelopen opgeheven ~
? I

Fig. 5.47 Actieve hersynchronisatie

b. anders, zal de TTR timer worden gestart, als hij nog niet
loopt, en zal de eerst mogelijke van de volgende acties
worden uitgevoerd (zie figuur 5.48):

als er een CR TPOU onbevestigd is, dan zal de
transportentiteit deze opnieuw verzenden;

als er een OR TPDU onbevestigd is, dan zal de
transportentiteit deze opnieuw verzenden;

anders, dan zal het transportentiteit de data her
synchronisatie protocolelement uitvoeren (zie para
graaf 5.14.3).

De TTR timer zal worden gestopt als er een geldige TPDU wordt
ontvangen.
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sychronlsatle

startTTR
timer
Indien

niet-lopend
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actieve
her- herzend

synchronisatie DR ~
...-__?_..... I -._ _ _ _ ~a~~:_

sychronlsatle

start TIR
timer
Indien

niet-lopend
I

actieve dcrto
her- her-

synchronisatie synchronlscrtle
? I

Fig. 5.48 Actieve hersynchronisatie

5.14.2 Passieve hersynchronisatie

De transportentiteit zal geen TPDU's verzenden voordat een
TPDU wordt ontvangen. De transportentiteit zal haar TWR timer
starten als die niet al loopt. Als de TWR timer afloopt dan
zal de transportverbinding als opgeheven worden beschouwd en
de referentie worden bevroren (zie paragraaf 5.18).

Als een geldige TPDU wordt ontvangen dan zal de transporten
titeit de TWR timer stoppen en de van toepassing zijnde actie
uit het onderstaande rijtje uitvoeren. Deze actie hangt af van
de ontvangen TPDU en is:

a. als het een DR TPDU is, dan zal de transportentiteit een
De TPDU zenden (zie figuur paragraaf 5.49);
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De?DR?.wachtVp
geldige .r----.....~--- ......~

TPDU

Fig. 5.49 Actie na DR

b. als het een herhaalde CR TPOU is, dan zal de transporten
titeit één van de volgende acties uitvoeren (zie figuur
5.50:

als er al een CC TPOU is verzonden en bevestigd, dan
dient dit als een protocolfout (zie paragraaf 5.22)
te worden behandeld;

als er een OR TPDU onbevestigd is, dan dient deze
opnieuw te worden verzonden maar dan met de SRC-REF
parameter op nul gezet;

als er nog geen T-CONNECT response is ontvangen, dan
geen actie uitvoeren;

overige gevallen: zend de CC TPOU nogmaals uit ge
volgd door alle DT TPDU die nog niet zijn bevestigd;

c. als het een RJ TPDU is, dan dient één van de volgende
acties te worden uitgevoerd (zie figuur 5.51):

als er OR TPDU onbevestigd is, dan dient de trans
portentiteit deze opnieuw verzenden;

als er een CC TPDU onbevestigd is, dan zal de RJ
TPDU worden beschouwd als bevestiging van de CC TPDU
en zal de transportentiteit verder gaan met het data
hersynchronisatie protocolelement (zie paragraaf
5.14.3) ;

als er nog nooit een CC TPDU is verzonden, dan moet
de RJ TPDU worden beschouwd als een protocol fout
(zie paragraaf 5.22);

andere gevallen: de transportentiteit zal verder
gaan met het data hersynchronisatie protocolelement
(zie paragraaf 5.14.3).
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herhaalde herzend herzend
wacht op geldIge CR? CC I DT('s) I

TPDU en
andere

Fiq. 5.50 Actie na CR
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protocol

fout I

data her
RJ? synchronisatie'

Fig. 5.51 Actie na RJ

5.14.3 Data hersynchronisatie protocolelement

De transportentiteit zal de volgende acties achtereenvolgens
uitvoeren (zie figuur 5.52):

a. zend een RJ TPDU met YR-TU-NR parameter gelijk aan het
TPDU-NR van de eerstvolgende te verwachten OT TPOU;

b. wacht op de volgende TPDU van de andere transportenti
teit, tenzij die al is ontvangen. Als het een:

DR TPDU is, dan zal de transportentiteit een De TPDU
zenden, de referentie bevriezen (zie paragraaf
5.18), de transportdienstgebruiker informeren over
het opheffen van de transportverbinding en deze pro
cedure niet verder volgen;

RJ TPDU is, dan verder gaan met c.;

c. zend (eventueel opnieuw) alle OT TPDu's uit die nog niet
bevestigd zijn, rekening houdend met het stroombeheer
singsprotocolelement, een RJ TPDU kan namelijk het tegoed
hebben gereduceerd.
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Fig. 5.52 Data hersynchronisatie

5.14.4 Aanvullende eisen protocolklasse 1.

Het gebruik van een RJ TPDU gedurende hersynchronisatie kan
hertransmissie veroorzaken, zodoende is het mogelijk dat du
plicaat DT TPDU's worden ontvangen; deze zullen worden wegge
gooid.

5.15 Multiplexen/Demultiplexen

Het multiplex en demultiplex protocolelement worden in de
protocolklassen 2, 3 en 4.

De transportentiteit heeft de mogelijkheid om op één netwerk
verbinding TPDU's behorende tot verschillende transportverbin
dingen te zetten.

Demultiplexen maakt gebruik van het protocolelement uit para
graaf 5.9 om te bepalen bij welke transportverbinding een TPDU
behoort.

MultipIexen staat het aaneenschakelen van TPDU's behorende tot
verschillende transportverbindingen toe om te worden verzonden
in dezelfde N-DATA primitieve (zie paragraaf 5.4)



44

5.16 stroombeheersinq door transportlaaq

Dit protocolelement wordt gebruikt in de protocolklassen 2, 3
en 4 om de stroom DT TPDU's te reguleren onafhankelijk van de
stroombeheersing door andere lagen en is per protocolklasse
verschillend.

5.16.1 Protocolklasse 2

De transport entiteiten zullen een initieel tegoed (mag nul
zijn) zenden in de tegoed parameter van de CR en CC TPDU's.
Dit tegoed stelt de initiële waarde voor van de bovengrens van
het zendvenster gekoppeld aan de gelijkwaardige entiteit.

De transportentiteit die een CR of CC TPDU ontvangt zal haar
ondergrens van het zendvenster gelijk maken aan nul en de
bovengrens gelijk aan de waard van de waarde van de tegoed
parameter in de ontvangen TPOU.

Om verzending van de DT TPOU's door zlJn gelijke toe te staan
mag een transportentiteit op ieder moment een AK TPDU verzen
den, waarbij de volgende beperkingen gelden:

a. de YR-TU-NR parameter zal op zijn hoogst een groter zijn
dan het TPDU-NR parameter van de laatst ontvangen DT TPDU
of zal nul zijn als nog geen enkele DT TPDU is ontvangen;

b. als er voorheen al een AK TPDU is verzonden, dan zal de
waarde van de YR-TU-NR parameter niet lager zijn dan die
van enige reeds verzonden AK TPDU;

c. de som van YR-TU-NR en credit(CDT} parameters zal niet
lager zijn dan de bovengrens van het zendvenster gekop
peld aan de andere entiteit (i.e. tegoedreductie is niet
toegestaan) .

Een transportentiteit die een AK TPDU ontvangt (zie figuur
5.53) zal zijn YR-TU-NR parameter beschouwen als de nieuwe
ondergrens van het zendvenster en de som van YR-TU-NR en CDT
parameter als de nieuwe bovengrens. Als één van deze twee
waarden kleiner is dan de vorige of als de ondergrens van het
venster meer dan één groter wordt dan het TPDU-NR van de laat
ste verzonden OT TPDU, dan zal dit worden beschouwd als een
protocolfout (zie paragraaf 5.22).

AK?
wijzig

venster I

Fig. 5.53 Alt ?
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Een transportentiteit zal geen OT TPDU verzenden met een TPDU
NR buiten het zendvenster.

5.16.2 Protocolklasse 3

De aanvullende procedures zijn gelijk aan die van protocol
klasse 2 met als extra:

a. een reductie van het tegoed kan leiden tot de ontvangst
van een OT TPDU met een TPDU-NR parameter waarvan de
waarde niet kleiner is dan de bovengrens van het venster
maar dat wel zou zijn geweest als er geen reductie van
het tegoed had plaatsgevonden. Dit is geen protocolfout;

b. ontvangst van een AK TPDU die de ondergrens van het ven
ster meer dan één groter maakt dan het TPDU-NR van de
laatst verzonden OT TPDU zal niet worden beschouwd als
protocolfout indien alle OT TPDU's die voorheen zijn ver
zonden reeds zijn bevestigd.

Het gebruik van de RJ TPDU.

Een transportentiteit mag op ieder moment een RJ TPDU verzen
den om hertransmissie te bewerkstelligen of om de bovengrens
van het venster gekoppeld aan de gelijkwaardige entiteit te
verminderen (Dit alles naast het gebruik voor hersynchronisa
tie (zie 5.14) en hernieuwde toewijzing na netwerkverbreking
(zie 5.12».

Als een te verzenden RJ TPDU worden de volgende beperkingen
opgelegd:

a. de YR-TU-NR parameter zal op zijn hoogst één groter zijn
dan de grootste waarde van het TPDU-NR in enige ontvangen
OT TPDU, of zal nul zijn als nog geen enkele OT TPDU is
ontvangen;

b. als er al een AK of RJ TPDU is verzonden, dan zal de YR
TU-NR parameter niet kleiner zijn dan die in deze AK of
RJ TPDU.

Als een transport entiteit een RJ TPDU ontvangt (zie figuur
5.54):

a. zal het TPDU-NR van de volgende OT TPDU die verzonden
wordt, of herzonden, gelijk zijn aan die van de YR-TU-NR
parameter van de RJ TPDU;

b. de som van de waarde van de YR-TU-NR en CDT parameters
van de RJ TPOU wordt de bovengrens van het venster.



46

RJ?
wijzig

venster I

5.16.3 Protocolklasse 4

(her)zend
DTmet

VR-TU-NR I

Fig. 5.54

De transportentiteiten zullen een initieel tegoed zenden,dat
nul mag zijn, in de COT parameter van de CR TPDU of CC TPOU.
Dit tegoed geeft de initiële waarde van de bovengrens van het
venster van de gelijkwaardige entiteit.

De transportentiteit die een CR of CC TPDU ontvangt zal de
ondergrens van het venster als nul en de bovengrens als de
waarde van de CDT parameter beschouwen.

Om transmissie van DT TPDU's door zijn gelijke mogelijk te
maken, mag een transportentiteit op ieder moment een AK TPDU
zenden.

Het volgnummer van de AK TPDU zal niet groter z1Jn dan het
verwachte volgnummer van de eerstvolgende OT TPOU. (i.e. zal
niet hoger zijn dan het hoogste ontvangen OT TPDU volgnummer
plus één).

Een transportentiteit mag een duplicaat zenden van een AK
TPDU.

Een transportentiteit mag de bovengrens van het venster op
ieder moment verhogen of verlagen.

Een transportentiteit die een AK TPOU ontvangt zal de waarde
van de YR-TU-NR parameter als de nieuwe ondergrens van het
venster beschouwen, en de som van de YR-TU-NR en COT parameter
als de nieuwe bovengrens van het venster, daarbij rekening
houdend met de procedures met betrekking tot de volgorde van
de AR TPOU's (zie paragraaf 5.16.3). Een transportentiteit mag
geen OT TPDU's zenden of opnieuw zenden als het volgnummer
buiten het zendvenster ligt.

volgorde ontvangen AR TPDU's.

Om het voor de ontvangende transportentiteit mogelijk te maken
een correcte reeks van AK TPOU's te verzenden, die alle het
zelfde volgnummer bevatten en daarbij een correcte waarde van
de CDT parameter bevatten, wordt gebruik gemaakt van een volg
parameter. Indien deze niet aanwezig is zal de waarde van deze
parameter als nul worden beschouwd.
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Een AR TPDU's is 'op volgorde', als het volgende geldt:

a. het volgnummer is groter dan enige vorige ontvangen AR
TPDU, of

b. het volgordenummer is gelijk aan het hoogste tot nu toe
ontvangen volgnummer, en de volgparameter heeft een waar
de groter dan in enige voorgaande AK TPDU, waarvan de YR
TU-NR parameter gelijk is aan het huidige volgnummer, of

c. het volgnummer en de volgparameter zijn beide gelijk aan
de hoogste tot nu ontvangen AK TPDU waarden, en de CDT
parameter is groter dan of gelijk aan die in die voor
gaande AI< TPDU.

Als de ontvangende entiteit een AI< TPDU ontvangt die niet 'op
volgorde' is dan zal deze worden weggegooid.

Verzendinq van AR TPDU's.

Een 'op volgorde' DT TPDU zal worden bevestigd, binnen tijd All
door verzending van een AK TPDU waarvan de YR-TU-NR gelijk is
aan de laatste OT TPOU volgnummer plus één (zie figuur 5.55).

AKmet
VR-TU-NR >=

op volgorde TPOUnr + 1
OT? I

~

Fiq. 5.55
Op volqorde DT

Een AR TPDU zal worden verzonden met de nieuwste vensterinfor
matie als (zie figuur 5.56):

a. een OT TPDU is ontvangen waarvan het volgordenummer klei
ner is dan de onderste grens van het venster, maar groter
is dan of gelijk aan de ondergrens min het hoogste tegoed
dat ooit is gegeven voor deze transportverbinding, of

b. een DT TPDU is ontvangen met een volgordenummer dat boven
de huidige bovengrens van het venster ligt maar volgt op
een reductie van het tegoed, en anders dus ook binnen het
venster zou zijn geweest.
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AKmet
Juiste w1ndow

uit volgorde Informatie
OT? I

~ ~

Fiq. 5.56
DT uitvolqorde

Een transportentiteit zal regelmatig een AR TPDU verzenden.
Als er geen OT TPDU te bevestigen is dan zal dit gebeuren door
de laatst verzonden AR TPDU te zenden met vernieuwde venster
informatie (zie figuur 5.57).

(her) start
venster

AKI timer I
~ •

venster (her) zend
tImer loopt laatste

at? AKI
~ ~

Fig. 5.57
Venster timer

Om ervoor te zorgen dat de ontvangende transportentiteit de AR
TPDU's in de juiste volgorde krijgt aangeboden is het noodza
kelijk om een volgparameter toe te voegen als er sprake is van
reductie van het tegoed. Als de te verzenden waarde nul is dan
hoeft hij niet te worden toegevoegd.

De waarde van de volgparameter, indien gebruikt, zal nul zijn
als het volgordenummer groter is dan de parameter in de vorige
verzonden AR TPDU's op deze transportverbinding.

Als het volgordenummer gelijk is aan dat van de vorige AK TPDU
en de eDT parameter is gelijk of groter dan de eDT parameter
in de vorige AR TPDU, dan zal de volgparameter, indien ge
bruikt, gelijk zijn aan die in de vorige AK TPDU.

Als het volgordenummer gelijk is aan dat van de vorige AK TPDU
en de eDT parameter is kleiner dan die in de vorige AK TPDU,
dan zal de volgparameter één groter zijn dan de vorige.

Het gebruik van de stroombeheersingsbevestiging parameter.

Op ieder moment mag er een AK TPDU worden verzonden die een
stroombeheersingsbevestiging parameter bevat. De ondergrens,
de volgparameter en de CDT parameters zullen gelijk zijn aan
die in de parameters van de laatst ontvangen AK TPOU.
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Een AK TPDU met een stroombeheersingsbevestiging parameter
dient te worden verzonden als:

a. een duplicaat AK TPDU wordt ontvangen, met YR-TU-NR, CDT
en volgparameter gelijk aan die van de vorige AK TPDU,
maar die zelf geen stroombeheersingsbevestiging parameter
bevat;

b. een AK TPDU wordt ontvangen die de bovengrens van het
venster verhoogt maar de ondergrens niet, en de waarvan
de bovengrens voorheen gelijk was aan de ondergrens; of

c. een AK TPDU wordt vervangen die de bovengrens van het
venster verhoogt maar niet de ondergrens, en waarvan de
ondergrens kleiner is dan kleiner is dan de hoogste bo
vengrens ooit ontvangen en gebruikt.

5.17 Controlesom van transportlaaq

Dit protocolelement wordt alleen gebruikt door protocolklasse
4 en is optioneel dus niet geïmplementeerd.

5.18 Bevroren namen

Dit protocolelement wordt gebruikt in de protocolklassen 1, 3
en 4.

Als een transportentiteit constateert dat een bepaalde trans
portverbinding wordt opgeheven, dan zal het zijn referentie
welke was gekoppeld aan de transportverbinding bevriezen ge
durende een tijd die per protocolklasse verschillend is. Ge
durende deze tijd mag deze referentie niet opnieuw gebruikt
worden (zie figuur 5.58).

bevries start tlmer
referentie bevries

? I
~ ~

afloop geef
timer referentie

bevries? vrij I
~ ~

Fig. 5.58
Bevroren naam
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5.19 Herhaalde transmissie als timer e.f~oopt

Dit protocolelement wordt alleen in protocolklasse 4 gebruikt
om problemen met het niet gesignaleerde verlies van de TPDU's
door de netwerkdienstleverancier op te lossen. Als een trans
portentiteit uitstaande TPDU's heeft die op bevestiging wach
ten, dan mag er geen interval Tl verstrijken zonder dat een
TPDU aankomt die op zijn minst één van deze TPDU's bevestigd.
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Fiq. 5.59 Herhaalde transmissie

Als de timer afloopt, dan zal de eerste TPDU die wacht op
bevestiging opnieuw worden verzonden, tenzij het een OT TPOU
is die door reductie van het tegoed buiten het zendvenster is
komen te vallen, en wordt de timer opnieuw gestart. Na N
transmissies (is N-l hertransmissies), wordt aangenomen dan er
geen zinvolle twee-weg communicatie mogelijk is en wordt het
opheffingsprotocolelement opgestart en de transportdienstge
bruiker geïnformeerd (zie figuur 5.59).
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5.20 Op volgorde zetten van TPDU's

Dit protocolelement wordt alleen in protocolklasse 4 gebruikt
en verzorgt het weer op volgorde zetten van TPDU's die door de
netwerkdienstleverancier niet in de juiste volgorde worden
aangeboden (zie figuur 5.60).

De ontvangende transportentiteit zal alle OT TPOU's naar de
transportdienstgebruiker zenden in de volgorde aangegeven door
de TPOU-NR parameter.

OT TPOU's die worden ontvangen en die niet opeenvolgend zijn
maar wel binnen het zendvenster vallen zullen niet worden
doorgestuurd naar de transportdienstgebruiker totdat OT TPOU's
worden ontvangen die wel opeenvolgend zijn. OT TPOU's die
buiten het zendvenster vallen zullen worden weggegooid, maar
kunnen de verzending van een AK TPDU tot gevolg hebben met de
nieuwste venster informatie (zie paragraaf 5.16.3).

... .... ... ... ...

bewaarde
DTTPDU's

op volgorde?

OT?
TPDU-NR

nIet
op volgorde?

bulten
zendvenster ?

~,
....

....

..... ....
.....

- ......... _... /

Fig. 5.60 DT TPDU's op volgorde zetten
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Duplicaat TPDU's moeten beantwoord worden met een AK TPDU,
maar de data die zij bevatten zal worden weggegooid (zie fi
guur 5.61).

Dl weggooien I

,
I
I

\ I
, I

........ I

..... .... I

"'... /.......... __ ....-/

Fig. 5.61 Duplicaat DT TPDU

5.21 Timer voor interactieve perioden

Dit protocolelement wordt alleen gebruikt in protocolklasse 4
en lost de problemen op met betrekking tot niet gesignaleerde
verbrekingen van de netwerkverbinding.

Als het interval van de timer I afloopt zonder ontvangst van
enige TPDU, dan zal de transportentiteit het opheffingsproto
colelement initiëren (zie figuur 5.62). Om aflopen van de
timer te voorkomen zal de andere transportentiteit als er geen
data te verzenden is, met passende regelmaat AK TPDU's zenden.
De venster synchronisatie procedures (zie paragraaf 5.16.3)
zorgen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

afloop
tlmer!

?

hef
transport
verbinding

opl

Fig. 5.62
Timer I
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5.22 Afhande~inq van-protocolfQuten

Dit protocolelement wordt door alle protocolklassen gebruikt
en verzorgt de afhandeling van ongeldige TPDU's.

Een transportentiteit die een TPDU ontvangt die kan worden
gekoppeld aan een transportverbinding en ongeldig is of een
protocolfout veroorzaakt zal één van de volgende acties nemen:

a. verzenden van een ER TPDUi of

b. resetten of verbreken van de netwerkverbinding; of

c. aanroepen van het opheffingsprotocolelement behorende bij
de protocolklasse.

Ik implementeer de laatste keuze (zie figuur 5.63), omdat dit
de meest nette manier van verbreken is en ook de meeste moge
lijkheden biedt om informatie over te dragen met betrekking
tot de protocolfout.

In het algemeen hoeft de ontvanger van een ER TPDU geen ver
dere actie te ondernemen, maar het wordt aangeraden om het
opheffingsprotocolelement van de protocolklasse aan te roepen.

hef
transport-

protocol- verbinding
fout? opl

~ ~

Figuur 5.63
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5.23 Gebruik van meerdere netwerkverbindinqen

Dit protocolelement wordt alleen in protocolklasse 4 gebruikt
om gebruik van meerdere netwerkverbindingen door één trans
portverbinding mogelijk te maken.

Als dit protocolelement wordt gebruikt, dan mag de transport
verbinding worden toegewezen aan meerder netwerkverbindingen
(zie 5.1). TPDU's voor deze transportverbinding mogen over elk
van deze netwerkverbindingen worden verzonden.

Als het gebruik van protocolklasse 4 niet wordt geaccepteerd
door de ontvanger van de CR TPDU, dan mag alleen de netwerk
verbinding waarover de CR TPDU verzonden is worden gebruikt.
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6 Totalisering

In het voorgaande hoofdstuk z1Jn alle protocolelementen uit de
protocolbeschrijving uiteengerafeld in afzonderlijke inkomende
en uitgaande acties met daarbij een aantal verschillende toe
standen. Hierbij lag de nadruk op het uitsplitsen naar paral
lelle uitgaande acties. Dat wil dan ook zeggen dat het totaal
aan toestanden, protocolklassen en inkomende gebeurtenissen
gelijk is aan die van het model in [2].

Dat wil dus zeggen:

5 protocolklassen: 0 tot en met 4

16 inkomende gebeurtenissen:

T-CONNECT request, T-CONNECT response,
T-DISCONNECT request, T-DATA request,

N-DISCONNECT indication, N-CONNECT confirrn,
N-RESET indication,

CR TPDU, CC TPDU, OR TPDU, DC TPDU, AK TPDU,
OT TPDU, ER TPDU, RJ TPDU,

aflopen timers.

22 toestanden: zie tabel, waarbij de gebruikte afkorting
de benaming in de TL VHDL beschrijving voorstelt.

Dus totaal 5 x 16 x 22 = 5280 uit te voeren acties na aanlei
ding van een combinatie van toestand, protocolklasse en ge
beurtenis.

Het geheel kan gezien overeenkomst in uitvoerende acties het
best worden onderverdeeld op inkomende acties, daarna op toe
stand en vervolgens op protocolklasse.
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Toestandsafkortinq Beschrijvinq

WFNC wacht op netwerkverbinding

WFCC wacht op CC TPDU

WBCL wacht op CC TPDU voor opstarten op-
heffing

OPEN transportverbinding is open

CLOSING aan het opheffen

WFTRESP wacht op T-CONNECT response

CLOSED transportverbinding is gesloten

WFNC-R als WFNC en bezig met hertoewijzing

WFCC-R als WFCC en bezig met hertoewijzing

WBCL-R als WBCL en bezig met hertoewijzing

OPEN-R als OPEN en bezig met hertoewijzing

OPEN-WR als OPEN en wachtend op hertoewij-
zing

CLOSING-R als CLOSING en bezig met her-
toewijzing

CLOSING-WR als CLOSING en wachtend op hertoe-
wijzing

WFTRESP-WR als WFTRESP en wachtend op hertoe-
wijzing

WBCL-WR als WBCL en wachtend op hertoewi j - -
zing

WBOC wacht op bevestiging van CC TPDU

WBOC-WR als WBOC en wachtend op hertoewij-
zing

CLOSING BOC combinatie van CLOSING en WBOC

CLOSING BOC-WR combinatie van CLOSING-WR en WBOC-WR

AKWAlT wacht op beantwoording van CC TPDU

REFWAIT wacht op aflopen bevroren referen-
tietimer
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7 Implementatie met TL VHDL

De implementatie met behulp van TL VHDL (voor de gebruikte
begrippen en statements uit TL VHDL dient [4) te worden
geraadpleegd) volgt in grote lijnen de opbouw van de hiervoor
uitgevoerde modelleringen, dus: eerst de interface naar zowel
sessie- als netwerklaag, vervolgens de transportverbinding als
wachtrij en daarna de interne verwerking van de primitieven en
daaruit af te leiden TPDU's. Bij mijn beschrijving ben ik
uitgegaan van een transport laag die maximaal drie transport
verbindingen, via drie verschillende TSAP's, tot stand kan
brengen en aansluiting heeft op twee verschillende NSAP's.

Uitgangspunten hierbij zullen zijn:

a. zoveel mogelijk gebruik maken van parallelle processen;

b. zoveel mogelijk gebruik maken van sbared processing.

De achtergronden bij deze uitgangspunten zijn:

a. het gebruik van parallelle processen zal de snelheid van
de daadwerkelijke hardware-implementatie ten goede komen;

b. sbared processing zal de totale hoeveelheid hardware van
de daadwerkelijke implementatie verminderen;

c. na het beschrijven met behulp van TL VHDL zal deze uit
voering nog worden geanalyseerd met behulp van EXSPECT,
waarna de knelpunten naar boven komen, binnen de gevolgde
wijze van beschrijven. Dat wil zeggen:

i. welke parallelle processen kosten zoveel tijd, door
de overhead bij omzetting van sequentieel naar
parallel, dat ze beter sequentieel kunnen worden
uitgevoerd;

ii. welke shared processes worden zo vaak gebruikt dat
ze een vertragende factor vormen in de uitvoering.

Er volgt daarna een tweede implementatieronde met behulp
van TL VHDL waarbij deze knelpunten worden opgeheven.
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8 TL VHDL interface-implementatie

8.1 Interface met sessie- en netwerklaag (SAP)

De interface met de buitenwereld bestaat, zoals we hebben
gezien bij de modellering, uit SAP's. Deze SAP's zijn met TL
VHDL goed te beschrijven met behulp van me data objecten.
Dit heeft als voordeel boven het gebruik van com data objec
ten, via bijvoorbeeld de send en receive statements, dat beide
zijden volledige invloed blijven houden op het object.
Dat wil zeggen dat de aanbieder van bijvoorbeeld een primi
tieve vanuit de ene laag naar de andere laag, deze ook zelf
kan verwijderen indien daartoe de noodzaak bestaat.

Dit ziet er dan voor één SAP als volgt uit (figuur 8.1):

laa~X
ent elt

•,
cluslon, ultwlss
lease , gege

..
me-data object

met
SAP

•,
cluslon, uItwIss
lease , gege

•
laa~Y
ent elt

walt_ex ellng
en re vens

SAP

walt_ex ellng
en re vens

SAP

Fig. 8.1 SAP
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Vanuit de transportlaag die ik beschrijf, dus met drie TSAP's
en twee NS~P's krijgen we dan het volgende plaatje (figuur
8.2): . . ..

entiteit
sessielaag

TSAP
1

NSAP
1

TSAP
2

entiteit
transportlaag

entiteit
netwerklaag

TSAP me-data
3 objecten.

NSAP me-data
2 objecten.

Fig. 8.2 Transportlaaq
met interfaces
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De volledige beschrijving van deze entiteit in TL VHDL is te
vinden in bijlage c.

8.2 Type declaraties

Daarnaast moet het type van het me data object nog bepaald
worden. Aangezien in de type declaratie geen ease statement
mag voorkomen is deze door mij zelf op een primitieve wijze
geïmplementeerd. Dat wil zegen het type dat ik gedeclareerd
heb is van het type aceess en verwijst naar een record met
daarin in het eerste veld aangegeven om welk type primitieve
het gaat en vervolgens voor ieder type primitieve één element
binnen dit record. Van deze elementen, die ook van het access
type zijn, zal er op elk moment slechts één ook een daad
werkelijke verwijzing bevatten, dit afhankelijk van het type
primitieve in het eerste veld van dit record; de overige ver
wijzingen zullen null zijn.
De verwijzing binnen het record zijn ieder van een ander type
en bevatten de elementen zoals aan gegeven in [2).

De declaratie is te vinden in bijlage B onder type sap_ptr.

8.3 De transportlaaq

Bij de beschrijving van de interface in de vorige paragraaf is
de topstructuur van de TL VHDL beschrijving al blootgelegd.
Die bestaat uit drie entiteiten, te weten: de sessie-,
transport- en netwerklaag.

Op de netwerklaag en sessielaag ga ik hier verder niet in,
deze is verder ook geen inhoud gegeven. Ze zijn beiden te
vinden in bijlage D onder respectievelijk de namen test down
en test up, en zijn later in te vullen als de respectievelijke
lagen of als testeenheden. De derde entiteit de transportlaag
zal hier verder worden beschreven.
Allereerst natuurlijk een verdeling in entiteiten. Dit wordt
gedaan aan de hand van de modellering. Dus na de interface aan
beide zijden een entiteit die de inkomende en uitgaande primi
tieven respectievelijk ontvangt en verzendt. Aan de zijde van
de TSAP's zijn de entiteiten die het wachtrijmodel beschrijven
en aan de NSAP-zijde entiteiten die de verwerking van de
primitieven naar en van de NSAP coördineren.

Daartussen vinden we de entiteiten die de wachtrij verder
afhandelen. Dit zijn layermanagement, layeroperation en
comrnunication-entiteiten. Daarnaast bevindt zich hier ook een
wachtrij met timers, die door de verschillende onderliggende
entiteiten worden gemanipuleerd.

Een en ander wordt in onderstaande figuur 8.3 weergegeven.
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..

naor/Van
TSAP's

wachtrljen
van/naar

TSAP's

~Il-

, r

afhandellnf:-
me-data objecten
met gegevens over

componen en transportverbindingen

~~

.,r
wachtrljen
van/naar

NSAP's

naar/van
NSAP's

Fiq. 8.3 Transportlaaqentiteit

De getoonde tussenliggende entiteiten worden achtereenvolgens
in de volgende hoofdstukken verder verklaard en uitgewerkt.

De complete TL VHDL beschrijving is te vinden in bijlage E.
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9 TL VHDL wachtrij-implementatie

9.1 Opbouw wachtrij

Voor de opbouw van de wachtrijen is het belangrijkste dat
dient te worden geïmplementeerd de ontvangst van de T
primitieven uit de sessielaag en, afhankelijk van het type
primitieve, het toekennen van een plaats op grond van de
prioriteit in de wachtrij.

De opbouw van de wachtrij-entiteit is weergegeven in onder
staande figuur 9.1 en geeft de situatie weer in het geval er
gebruik wordt gemaakt van drie TSAP's. We kunnen de volgende
componenten onderscheiden:

a. een component die de primitieve uit de TSAP haalt en hem
afhankelijk van de prioriteit een plaatsje geef in de
wachtrij. Dit kan zijn aan het begin, aan het eind of aan
het eind van een reeks primitieven met gelijke priori
teit;

b. de wachtrij zelf. Deze bestaat uit een me data object,
bestaande uit een keten van wijzers naar-primitieven, en
mag worden begrensd in lengte, maar is door mij geïm
plementeerd als onbegrensd. uitgangspunt is dan de hoe
veelheid te gebruiken geheugen onbeperkt is. Indien dit
niet het geval is dan dient een lengte-indicator aan de
lijst te worden toegevoegd;

c. een component die de primitieven uit de wachtrij haalt en
ter verwerking aanbiedt aan de interne afhandelings
processen. Hierbij wordt rekening gehouden met het toe
standsdiagram zoals dat is vastgelegd in de modellering
van de wachtrij (zie figuur 4.2), dat wil zeggen dat
alleen de primitieven die verwacht kunnen worden in de op
dat moment geldende toestand van het systeem zullen
worden verwerkt. Alle overige zullen worden weggegooid
(indien van toepassing). Verwijdering van de primitieve
uit de wachtrij geschiedt na afloop van de interne ver
werking. De aanroep van de interne processen geschiedt
met behulp van het aanroepen van shared processes. Deze
processen worden door alle drie de TSAP's gedeeld.
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Voor de uitgaande kant, dus richting TSAP, is soortgelijke
implementatie gemaakt. Doch hier is het prioriteitsprobleem
niet van belang, omdat alle primitieven vanuit de interne
verwerkingsprocessen in de juiste volgorde worden aangeboden.

De implementatie van deze eenheid aan de NSAP-zijde ziet er
soortgelijk uit, doch ook hier is geen sprake van prioriteiten
en zal de wachtrij lengte in principe nul zijn, immers de
wachtrij bevindt zich in de netwerklaag.

De TL VHDL beschrijving is te vinden in bijlage Fonder:

a. upperinterface (drie wachtrij-entiteiten aan de TSAP
zijde) ;

b. lowerinterface (twee wachtrij-entiteiten aan de NSAP
zijde);

c. TSAP handler (wachtrij-entiteit aan TSAP-zijde); en

d. NSAP handIer (wachtrij-entiteit aan NSAP-zijde) .
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10 Afltandeling primitieven en TPDU's

10.1 verwerking primitieven en TPDU's

De in het vorige hoofdstuk aangeboden primitieven en indirect
ook de TPDU's, via het uitwerken van de N-DATA indication
parameters, dienen nu te worden afgehandeld. Hiervoor zijn in
dit deel een aantal entiteiten geïmplementeerd. Deze zijn:

a. layeroperation-entiteit,

b. layermanagement-entiteit,

c. communication-entiteit,

d. timers en

e. concentrators,

en worden in de volgend paragrafen behandeld. Hun onderlinge
samenhang is te zien in figuur 10.1.

10.1.1 Layeroperation entiteit

Hier vindt de afhandeling plaats van alle primitieven en
TPDU's met uitzondering van de N-DATA primitieven, deze be
vinden zich in de communication entiteit. Deze keuze is zo
gemaakt, omdat de N-DATA indication primitieve de TPDU's pro
duceert die intern verwerkt moeten worden en in feite gezien
kan worden als een verlengstuk van de inkomende NSAP-wachtrij
met een verdere uitsplitsing van de primitieve naar TPDU.
Hetzelfde geldt voor de N-DATA request primitieve die moet
worden samengesteld uit de door de interne processen geprodu
ceerde TPDU's. Ook dit kan worden gezien als een verlengde van
de uitgaande NSAP-wachtrij, omdat hier ook samenstelling van
uitgaande boodschappen plaatsvindt.

De opdeling binnen de layeroperation-entiteit is als volgt:

a. Voor iedere type binnenkomende primitieve één entiteit,
die de voor die primitieve benodigde acties uitgevoerd
zoals vastgelegd in de modellering van X.224. Dit zijn:
T-CONNECT request, T-CONNECT response, T-DISCONNECT
request en T-DATA request voor de TSAP-zijde; en N
DISCONNECT indication, N-CONNECT indication, N-CONNECT
confirmation en N-RESET indication aan de NSAP-zijde;
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b. Voor iedere type binnenkomende TPDU, die uit een N-DATA
indication is af te leiden, één entiteit om de acties uit
te voeren zoals die zijn af te leiden uit de modellering
van [2]. Dit zijn: DT, AK, RJ, CR, CC, OR, ER en De TPDUi

c. Één entiteit die de aflopende timers afhandelt.

Het totaal is vastgelegd in figuur 10.2. en als TL VHDL be
schrijving weergegeven in bijlage H. Het commentaar in deze
beschrijving verwijst naar (2).

van/naar
~If> .. ~ ~

van/naarnaar naar
TSAP concentrator concentrator NSAP

wachtrljen naar NSAP's naar TSAP's wachtrIjen
,a,

~

één entiteit voor één entiteit voor
leder type Inkomende leder type Inkomende

T-prlmltleve N-prlmltleve

één entttelt voor één entiteit voor
aflopende timers leder type Inkomende

WOU

~ ~ ..
van/naar

naar
van/naarconcentrator

timer naar communicatIon communicatIon
wachtrij entiteit entiteiten, ,Ir ,,,

Fig. 10.2 Layeroperation entiteit

De onder a. en b. genoemde entiteiten zullen als shared
processes worden gebruikt, zodat niet voor van elk van de ver
bindingen (zowel gezien vanuit de transport- als de netwerk
verbinding) een eigen entiteit hoeft te worden gebruikt.

De entiteiten zelf worden geschreven door uit de modellen uit
Hoofdstuk 5 steeds de betreffende inkomende actie eruit te
filteren en deze dan via een uitgebreide case constructie door
de verschillende toestands- en protocolklassemogelijkheden te
leiden, om dan na afloop de eventueel toestandsveranderingen
en/of uitgaande acties te generen.
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Probleem bij het gebruik van shared processing is wel om de
informatie naar een ander p-~Qçes te verzenden dan het aan
roepende proces, omdat er in dit geval meerdere keuze moge
lijkheden zijn.

Bijvoorbeeld vanuit een van de netwerkverbindingen wordt een
N-primitieve via een shared process afgehandeld, maar door dit
proces wordt een T-primitieve geproduceerd die naar één van de
TSAP's gezonden moet worden. Er is dan echter geen mogelijk
heid om dat via een of ander TL VHDL statement rechtstreeks te
doen. Hierover meer bij de beschrijving van de entiteit
concentrator (zie 10.1.5).

De hiervoor genoemde shared processes hebben ieder ook nog
eens een kleine hoeveelheid componenten (entiteiten) beschik
baar om deelprocessen parallel uit te voeren, immers anders
zou de hele modellering in hoofdstuk 5 geen zin gehad hebben.
Hier komt het nut naar voren omdat nu duidelijk is welk deel
proces wel en welk deelproces niet parallel mag worden uitge
voerd. Ook deze worden allemaal op een shared process basis
aangeroepen. Ze worden beschreven in bijlage I.

Een afhandelingsentiteit ziet er dan uit als in figuur 10.3 en
ze worden op een primitieve/TPDU basis beschreven met behulp
van TL VHDL in bijlage H.

,
naar

concentrators

shared process dat de
aangeboden primitieve

naar/Van of TPDU afhandeld
T5AP-,
NSAP-

wachtrIjen ~~

me_data objectof
communcatlon met gegevens over

entiteit de transportverbinding

"
aantal entttelten met
deelprocessen voor

naar paraIIele uitvoering
tlmertlJst

Fig. 10.3 Afhandelingsentiteit voor primitieve of TPDU
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10.1.2 Layermanaqement-entiteit

Deze entiteit wordt gebruikt tijdens de initialisatie van de
transportverbindingen om informatie die wordt aangeboden via
het managementsysteem te verwerken in onderhandelingsmogelijk
heden. Daarnaast worden tellingen bijgehouden van al wat er
zoal gebeurt binnen het systeem. Dit bijhouden van de tel
lingen is door mij niet geïmplementeerd, omdat de standaard
hiervoor nog slechts in draft vorm aanwezig was; en omdat het
een vrij onoverzichtelijk geheel wordt als nu in deze nog niet
geanalyseerde beschrijving van het systeem er overal tellers
worden opgenomen. Aangezien niet bekend is in welke entiteiten
geteld zal gaan worden is deze interactie in figuur 10.1 nog
niet opgenomen. De TL VHDL beschrijving is opgenomen in bij
lage G.

10.1.3 Communication-entiteit

De N-DATA indication primitieve is eigenlijk een primitieve
die eerst grondig uit elkaar gehaald moet worden voordat er
verdere afhandelingsacties ondernomen kunnen worden. Één pri
mitieve kan namelijk in gebruik zijn bij zowel meerdere
transportverbindingen, als meerdere TPDU's voor één transport
verbinding bevatten. Deze TPDU's moeten daarna alsnog intern
worden afgehandeld. Mede hierdoor heb ik gekozen voor een im
plementatie waarbij er voor iedere NSAP een aparte entiteit
aanwezig is die de N-DATA indication primitieve uit elkaar
haalt en de TPDU's intern ter afhandeling aanbiedt.

Daarnaast zal deze entiteit ook gebruikt worden voor het om
gekeerde proces. Dat wil zeggen het samenstellen van de N-DATA
request primitieve.
Dit deel van de entiteit zal de TPDU's die binnenkomen vanuit
de layeroperation entiteit (via de concentrator), eerst uit
splitsen op transportverbinding en in aparte wachtrijen zet
ten. Dit wordt gedaan om te voldoen aan de eisen die worden
gesteld bij concatenatie van meerdere TPDU's op één netwerk
verbinding (zie paragraaf 5.4). Hierbij gelden bepaalde regels
over het aantal en type TPDU's per transportverbinding. Figuur
10.4 geeft een kijkje in de communication entiteit. De TL VHDL
beschrijving bevindt zich in bijlage G.
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Fiq. 10.4 Communication entiteit

10.1.4 Timers

Binnen de hiervoor behandelde entiteiten layeroperation en
communication-entity wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van
timers. Deze timers worden geïmplementeerd zoals beschreven in
(5), dat wil zeggen dat de lopende timers worden geplaatst in
een lijst waarbij de nog te lopen tijden relatief zijn ten
opzichte van elkaar, zodat uitsluitend de eerste timer in de
lijst hoeft te worden aangepast na iedere tik van de klok.

Daarnaast is een klok geïmplementeerd, doch deze geeft geen
absolute tijd weer omdat (TL) VHDL hier geen mogelijkheid toe
biedt.

Beschrijving in TL VHDL zlJn te vinden in bijlage G voor de
aflopende timers en in bijlage I voor de aanpassingen van de
timerlijsten.
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10.1.5 Concentrators

Het probleem zoals geschetst bij layeroperation moet nog op
gelost worden. De eenvoudigste oplossing zou zijn om
'broadcasting' toe te passen, dus het zenden van de primitieve
naar alle TSAP's tegelijkertijd en vervolgens aldaar te laten
onderzoeken of de betreffende primitieve inderdaad voor de
betreffende TSAP bestemd is. Deze mogelijkheid bevindt zich
echter niet in TL VHDL.

Een tweede methode is om iedere keer dat er vanuit een shared
process iets verzonden moet worden intern (binnen het shared
process) uit te zoeken naar welke TSAP de boodschap moet, maar
dit leidt tot een overmaat aan uitzoekwerk en een overmaat aan
channels vanuit de shared processes.

Een derde mogelijkheid die dit laatste nadeel oplost is een
aparte entiteit, één per uitgaande richting (T-primitieve, N
primitieve, TPDU's), die zelf als shared process dienst doet
voor alle shared processes binnen de layeroperation-entiteit.
Naar deze entiteit kunnen dan alle boodschappen, via een
shared channel, worden aangeboden. Zo vindt een concentratie
van channels plaats.

Binnen de concentrator wordt vervolgens gekeken, aan de hand
van meegestuurde informatie, waar het bericht daadwerkelijk
naar toe moet.

De TL VHDL beschrijvingen van deze entiteiten zijn te vinden
in bijlage G.
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11 Beperkingen TL VHDL

Bij het implementeren van de gemaakte modellen in TL VHDL ben
ik de volgende problemen tegengekomen:

a. shared processing: voor mijn implementatie heb ik nogal
veel gebruik gemaakt van shared processing in plaats van
procedures. Probleem hierbij was dat de variabelen die ik
nodig had bij aanroep allen binnen het aanroepende proces
beschikbaar waren, dus niet op een globaler niveau. De te
gebruiken variabelen in het aan te roepen shared process
moeten dan dus allemaal worden meegegeven in het start
statement. Een nadeel hierbij is dat het dan nodig is om
gebruik te maken van com data objecten, terwijl de over
te dragen gegevens dat nIet zijn, met als gevolg dat elke
gebruikte variabele omgezet moet worden naar een com data
object. Dit geeft vrij veel extra instructies. -
Een mogelijkheid om dit op te lossen zou kunnen zijn door
het mogelijk te maken andere objecten dan com data objec
ten te verzenden via channels, desnoods door het channel
zelf de gebruikte variabelen te laten omzetten naar een
oom_data object;

b. Een andere beperking is dat het (nog) niet toegestaan is
een lijst van oom data objecten mee te geven in het send
statement. Om meerdere variabelen over te dragen is het
nu noodzakelijk om meerdere send statements te gebruiken
of om een samengesteld object te maken en dit na ont
vangst weer uit elkaar te halen.

c. Ook het gemis van een case statement binnen de type de
claratie wordt als een tekortkoming beschouwd (zie par.
S. 2) •

d. Verder mis ik een mogelijk om een echte klok, dat wil
zeggen met een absolute tijd, in te bouwen in het systeem
(zie par. 10.1.4).
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12 Vertaling naar EXSPECT

Zoals de bestudeerder van de bijlagen wellicht al is opgeval
len, is er nergens een parallel proces vervangen door een
sequentieel en nergens een shared process vervangen door een
aantal gelijke processen. De oorzaak van dit alles is dat een
aantal veelvuldig door mij gebruikte (TL) VHDL statements noch
niet in de vertaler van TL VHDL naar EXSPECT zijn geïmplemen
teerd. Daardoor was het voor mij onmogelijk om de geschreven
TL VHDL implementatie te analyseren.

Een overzicht van de door mij wel gebruikte maar nog niet
geïmplementeerde (TL) VHDL statements:

a. access type definitie;

b. physica1 type definitie;

c. gebruik van meerdere objecten in de simp1e name list van
het shared processing statements;

d. de dot constructie in de use clause en dan met name .a11;

e. subprogram_body in de verschillende dec1arative items;

Op zich lijkt het niet veel maar voor mijn implementatie zijn
het nogal belangrijke onderdelen. Allereerst a. doordat bijna
elk object dat wordt overgedragen een access type is; b.
vanwege het vele gebruik van timers; c. omdat het makkelijker
is dan steeds objecten te combineren; d. maakt use eigenlijk
onbruikbaar; en tenslotte e. omdat dat het gebruik van proce
dures en functies onmogelijk maakt.

Vervelend is verder dat initialisatie in de port_c1ause nodig
is voor me data objecten.
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13 Conclusie

De beschrijving van een uitgebreide protocolbeschrijving zoals
de transportlaag met behulp van TL VHDL is op zich geen groot
probleem. De grootste hoeveelheid tijd gaat echter zitten in
een goede modellering van de te beschrijven hardware
implementatie. Helaas is de beschrijving niet af, omdat ik de
tweede fase, het analyseren met EXSPECT en het daarna verder
optimaliseren van de beschrijving niet heb kunnen uitvoeren.

Ondanks het feit dat het mogelijk was een beschrijving in TL
VHDL te realiseren, zou ik zeker overwegen de punten de punten
die ik genoemd heb onder tekortkomingen alsnog te
implementeren in TL VHDL.

Daarnaast is het zonder meer noodzakelijk de ontbrekende delen
in de vertaler van TL VHDL naar EXSPECT de implementeren en
dan met name het access type.
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Gebruikte afkortingen
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AI<

cc

CCITT

CCS

CDT

CR

DC

DR

DST-REF

DT

EOT

ER

NSAP

NSDU

OSI

QOS

RJ

SAP

SRC-REF

Tl

TL VHDL

TPDU

TPDU-NR

Data Acknowledgement

Connection Confirm

Comité Consultatif International Télégraphique et
Téléfonique

Calculus of Communicating Systems

Credit

Connection Request

Disconnect Confirm

Disconnect Request

Destination Reference

Data

End of TSDU mark

Error

Network Service Access Point

Network Service Data unit

Open Systems Interconnection

Quality of Service

Reject

Service Access Point

Source Reference

Local retransmission timer

Task Level Very High Speed Intergrated Circuits
Hardware Description Language

Transport Protocol Data unit

OT TPDU number



86

TSAP

TSOU

TTR

T~

YR-TU-NR

Transport Service Access Point

Transport Service Data unit

Time to try reassignmenttresynchronization

Time to wait for reassignment/resynchronization

Sequence number response



BULAGEA

verklaring notatie bi; modellering protocolelementen

- (Halve) cirkel voor of na pijl

Toestand waarin het systeem zich bevind.

- Geen (halve) cirkel voor of na pijl

Elke toestand die zinvol is.

- Pijl met x ?

Inkomende gebeurtenis of conditie x.

- Pijl met x !

uitgaande gebeurtenis of expressie x.

- Pijlen met gelijk beginpunt

Parallelle uitvoering van pijlen.

A-l



BIJLAGE B tot en met H

TL VBDL beschrijvingen

De TL VHDL beschrijvingen zijn ondergebracht op de bij dit
verslag behorende diskette.
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