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Voorwoord

Onderzoek naarnieuwe netwerk-aIChiteeturen za1 altijd noodzakelijk blijven omdat de klant nieuwe
diensten wenst die em steeds grotere en meer uit.eenlopende capaciteit zullen vragen van em
netwerk. Bovendien za] oak. het aantal gebruikers en bet geografiscbe gebied alsmaar toenemen. Bij
dit ondeJZOek kunnen systemen. die bet vinden van een optimale aIChitectuur oodersteunen. em
nuUig hulpmiddel zijn.

Oit rapport is bedoeld voor medewerkers van PIT Research, die actief zijn op bet gebied van
ondeJZOek naar nieuwe netwerk-aIChiteeturen en die interesse bebben in object-geori~teerd

ootweIpen en programmeren in het algemeen.

De eXterne stage die ik bij P'IT Resean:h van 20 juni tot en met 20 september 1994 gedaan heb is
een he1e nuUige ervaring voor mij geweest Door de omgang met medewerkers, afstudeerders en
stagiars krijg je meer inzicht in het soort werk dat een beginnend ingenieur kan verwachten bij PTT
ReseaICh. Daamaast zijn er talloze mogelijkheden om praktische vaardigheden op te doen, hetgeen
noodzakelijk is voor een goed ingenieur. Ik kan medestudenten dan oak van harte aanbevelen an
een exteme stage te doen bij PI1 ReseaICh.

Bij deze wi1 ik mijn stagementor ir. M.S. Misser bedanken voor zijn goede ondersteuning en
begeleiding. Verder wi! ik mijn TU-stagementor prof.ir. J. de Stigler, die mij bij P'IT ReseaICh
geihtroduceerd heeft, bedanken. Tenslotte wens ik de vele medewerkers, afstudeerders en stagiars,
die mij geholpen hebben bij bet ootwerp en implementatie van bet pakket NACC, vee! succes bij
hun verdere loopbaan.
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Samenvatting

Op de afdeling Communication Architecture & open Systems (CAS) van PIT Research worth onder
andere ondenoek gedaan naar toekomstige netwerk-architecturen. Op de lange tennijn zal een vemieuwd
telecommunicatie-netwerk noodzakelijk zijn om in de steeds groeiende communicatiebehoefte te voorzien.

Ben communicatienetweck met een bepaalde 'end-to-end' capaciteit Jean op vele manieren gerealiseerd
worden. Zo kan er gelc:ozen worden voor relatief veel ttansmissiefaciliteiten en weinig schakelfaciliteiten
en aIle andere tussenvormen. Ret is dus erg handig als een ontwerper bij het bepa1en van een
(sub)optimale netwerk-architectuur een beslissingsondersreunend systeem ter beschikking heeft. In het
PIT Research rapport 'Transmission versus switching' [1] wordt een methode, Visioen genaamd,
beschreven die de kosten van een netwerk-architectuur kan modelleren, afhankelijk van de
kostprijsverhoudingen van de gebruikte netwerk-resources (schakel- en transmissiefaciliteiten). Mijn
stage-opdracht bestaat uit het ontwerpen en realiseren van zo'n beslissingsondersteunend systeem,
gebaseerd op de Visioen methode.

De Visioen-methode werkt voor eenvoudige netwerk-architeeturen, waarbij de berekeningen nog te
overzien zijn. Voor complexere netwerk-architecturen zal er gebmik gemaakt worden van een personal
computer met een nog te ontwikkelen applicatie die de berelc:eningen volgens de Visioon-methode laat
uitvooren.

Ret systeem, Network Architecture Cost Calculator (NACC) genaamd, moot een gebruikersvriendelijke
interface c~ren zodat netwerk-architecturen eenvoudig ingevoord, gewijzigd en bewaard kunnen
worden. Daamaast mooten de kosten van een ingevoerd netwerk zodanig gepresenteenl worden, zodat een
keuze gemaakt kan worden uit verschillende netwerk-architecturen met dezelfde end-to-end capaciteil

NACC is ontwikkeld met behulp van een object-geori~nteerde ontwerpmethodologie, Object Modeling
Technique (OMT) genaamd. Ret doel van deze methodologie is het verkrijgen van een beter begrip van de
eisen, een schoner ontwerp en makkelijkere te onderhouden systemen. OMT heeft drie fasen die oak
doorlopen zijn voor de ontwikkeling van NACC: analyse, ontwerp en implementatie. Elke fase heeft drie
modellen die het probleem vanuit een andere invalshoek modelleren: het object model, dynamisch model
en functioneel model. Aan de hand van de aard en complexiteit van het probleem kan de nadruk gelegd
worden op het dynamisch, functioneel model of object model. Ret object model is echter altijd het meest
essentieel.

Tijdens de analyse zijn de eisen van NACC vertaald naar een object model en een dynamisch model. In de
ontwerpfase is het object model verder verfijnd en in de implementatie is dit model uiteindelijk vertaald
naar C++ programmacode. Ret dynamisch model maakt gebmik van speciale datastructuren van het
object model en manifesteert zich in de gebmikersinterface. NACC is dus opgebouwd uit twee lagen: de
onderste laag is de implementatie van het object model en levert de functionaliteiten voor aIle uit te voeren
operaties. De bovenste laag maakt gebruik van deze functionaliteiten en regelt de dialoog met de
gebruiker.

Ret pakket NACC levert een manier om een keuze te maken tossen verschillende complexe netwerk
architecturen met dezelfde end-to-end capaciteit, op grond van de ontwikkeling in de kostprijs-verhouding
van de gebruikte netwerkelementen. Bovendien is NACC zo gebruikersvriendelijk mogelijk ontworpen
omdat bet muis-gestuurd is, een on line helpfunctie heeft en omdat het aIle gegevens met behulp van
tabellen presenteert waardoor de gebruiker het overzicht kan bewaren.
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1. Inleiding

Binnen P'IT Research te Leidschendam wordt op de afdeling Communication Architecture & open
Systems (CAS), waar ik 3 maanden stage heb gelopen, o.a. onderroek gedaan naar toekomstige
netwerk-architeeturen. Op de lange termijn zal een vemieuwd telecommunicatienetwerk
noodzakelijk zijn om in de steeds groeiende communicatiebehoefte wat beU'eft capaciteit en aantal
gebruikers te voorzien. ZO'n toekomstig netweIk heeft bepaalde eisen met beU'ekking tot de
capaciteit, connectiviteit en betrouwbaarheid en tan op vele manieren gerealiseerd worden. ZO lean
een netwerk-architectuur bestaande uit knooppunten (schakelcentrales) en verbindingen
(ttansmissielijnen) een gedistribueerde stnlctuur hebben met relatief kone transmissielijnen en vee!
lokale en transit centrales waarbij de dure ttansmissielijnen gedeeld worden met vele gebruikers.
Het andere uiterste is een gecentraliseerde stnlctuur met lange transmissielijnen naar een paar
centraal gelegen centrales waarbij juist de dure centrales gedeeld worden met vele gebruikers.
Welke architectuur tan met relatief weinig mOOte gerealiseerd worden terwijl toeh aan de
(veranderende) eisen wat betreft capaciteit, connectiviteit en betrouwbaarheid woldt voldaan?

Deze vraag dient beantwoord te worden door de ontwerper(s) van netwerk-architecturen. Oit is
echter een zeer complex vraagstuk is vanwege de vele (dynamische) invloeden 1.Oals bijvoorbeeld
innovatie van transmissie- en schakelfaciliteiten, nieuwe netwerkdiensten, kostenontwikkelingen
van netwerkresources, netwerkbeheer etc. Het is dus erg handig als de ontwerper bij het bepalen
van een (sub)optimale architectuur een beslissingsondersteunend systeem ter beschikking heeft.

Een beslissingsondersteunend systeem mOO de kosten ~e hoeveelheid mOOte die nodig is om een
bepaald netwerk te realiseren- van diverse door de ontwerper bedachte netwerk-architeeturen met
elkaar kunnen vergelijken bij verschillende invloeden. Bij verandering van de architectuur moet de
ontwerper direct kunnen zien wat voor een effect dit heeft op de kosten. Omdat 1.O'n systeem zeer
complex zal zijn ofmisschien wei niet eens te realiseren is, is het verstandig om voorlopig alleen de
invloed van veranderingen in de kosten van netweikresources te beschouwen.

In het P'IT Research rappon 'Transmission versus switching' [I] wordt een methode, Visioen
genaamd, beschreven die netwerkresources verdeelt in 3 eategorieen: transmissie resources,
schakelresources en hulpresources. De hoeveelheid van elk type resource kan vervolgens bepaald
worden. Zodra er realistische getallen voor de kosten beschikbaar zijn van elke eenheid van een
bepaalde resource kan de methode gebruikt worden om resources in de architectuur tegen elkaar uit
te wisselen zodat duurdere resources efficienter gebruikt lrunnen worden. Er lean dan, afhankelijk
van de verhouding tussen de kostprijzen van de netwerkresources, een (sub)optimaal netwerk
architectuur gevonden worden.

De Visioen-methode werkt voor zeer eenvoudige netwerken 1.Oals een ring, een ster en een z.g.n.
mesh met ieder 4 knooppunten. De berek.eningen die dan uitgevoerd moeten worden zijn bij 4
knooppunten nog vrij eenvoudig. Kan deze methode oak gedemonstreerd worden bij realistischere
netwerk-architecturen bestaande uit bijvoorbeeld 100 knooppunten of zelfs vee! meer1 Om dit te
onderzoeken zal er hulp nodig zijn van een computer met software die de berek.eningen volgens de
Visioen-methode laat uitvoeren. Deze software moet bovendien een gebruikersvriendelijke interface
creeren zodat netwerk-architecturen eenvoudig ingevoerd en gewijzigd kunnen worden. Daarnaast
moeten de kosten van een ingevoerd netwerk duidelijk gepresenteerd worden.
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Het ontweIpeD, schrijven en testen van dele software met behulp van de beschikbare middelen is
een opdracht waar ik me hoofdzakelijk mee bezig heb gehouden tijdens mijn stage bij PTT
Research. Oit verslag gaat dan ook voomameli,ik over de ontwikkeling van deze software, Networlc.
Architecture Cost Calculator (NACC) genaamd.

1.1 Het ontwikkelen van software

Voordat een concrete aanpak voor het probleem gemaakt kon worden (zie paragraaf 1.2), is eerst
bet vakgebied van de software engineering bestudeerd. Deze paragraaf geeft hierover een beknopte
inleiding met in het bijzonder de levenscyclus van programmatuur en diverse ontwerpmethodieken.

De levenscyclus van programmatuur bestaat uit 5 fasen:

• probleemanalyse met aIs resultaat de definitie van de eisen
• ontwerp met aIs resultaat de specificatie
• implementatie met als resultaat een programma
• testen met aIs resultaat een wedcend programma
• onderhoud met als resultaat een verbeterd!uitgebreid programma

De opeenvolgende fasen hebben in praktijk een interaetief karakter in de zin dat bij elke fase
beoordeeld moet worden of bet geiinplementeerde systeem voldOO aan de specifieatie, i.e. de
implementatie van de vorige fase. Oit wordt verificatie genoemd die al dan niet formeel (met behulp
van wiskundige teehnieken) uitgevoerd kan worden. Als de verificatie faalt mOO een nieuwe
iteratieslag uitgevoerd worden waarbij de opgedane kennis van de vorige iteratieslag gebruikt mOO
worden. Er moet tevens geverifieerd worden of wat men bouwt ook datgene is wat de gebmiker
wenst. Oit wordt validatie genoemd

In het algemeen wordt ongeveer 40% van de totale ontwerptijd in de probleemanalyse- en
ontwerpfase gestopt, 20% in de implementatiefase en 40% in de testfase gestopt. Dit wordt de 40
20-40 regel [2] genoemd

Programmatuur lean met behulp van verschillende methoden ontwoIpen worden Eke methode
heeft 1.0 zijn eigen voor- en nadelen. Om een geschikte te kunnen kiezen om het gestelde probleem
op te kunnen lossen heb ik me enigszins verdiept in bestaande ontwerpmethoden.
Enkele bekende OIltwerpmethoden [2] zijn:

• functionele decompositie
• ontwerp gebaseerd op dataflow
• ontwerp gebaseerd op datastructuren
• object-georil!nteerd ontwerpen

Bij functionele decompostitie wordt de beoogde functie opgesplitst in een aantal deelfuncties die elk
een onderdeel van bet probleem oplossen. Deze deelfuneties kunnen dan weer opgesplitst worden in
nog primitievere functies etc. Er wordt dus een verdeel-en-heers taetiek toegepast Daamaast kan
worden gekozen tussen de top-down benadering en de botturn-up benadering. Bij de top-down
benadering wordt uirgegaan van de specificatie van de hoofdfuncties (top) en wordt er door
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opslitsing in deelfuncties OOllaag (down) gewerkt. Bij de bottum-up benadering worden eerst een
verzameling basisfuncties gecreeerd die nodig worden geacht waannee weer nieuwe ftmcties
samengesteld lrunnen worden. Deze nieuwe funeties vonnen uiteindelijk bet systeem dat aan <k
eisen moo voldoen. De bottum-up of top-down funetionele decompositie is echter in zijn zuivere
vonn alleen te gebruiken in een ideaal ontwerpproces (een ontwerpproces zonder iteratieslagen).
Functionele decompositie is een ontwerpmethode dat nog erg veel gebruikt wordt. Ben groot
probleem van deze methode is echter dat niet direct duidelijk is ten opzichte van wat er gesplitst
wordt, ten opzichte van de tijd of ten opzichte van.bet groeperen van data?

Ben ontwerp gebaseerd op dataflow, oak wei 'composite design' of 'structured design' genoemd, is
simpel gezegd niets anders dan bet opsplitsen van bet systeem in funetionele modules met
betrekking tot de stroom van data. Ben module mOO hieringezien worden als een 'black box' dat een
stroom van invoergegevens omzet in stroom van uitvoergegevens. Oit omzetten wordt een proces
genoemd Deze ontwerpmethode maakt gebruik een dynamisch gedragsmodel bestaande uit
dataflow diagrammen en beschrijvingen van alle bijbehorende processen.

Bij een ontwerp gebaseerd op datastructuren wordt uitgegaan van de gegevens in rust. Het
basisidee van deze methode is dat een goed programma de strnctuur van zowel de invoer- als
uitvoerdata weerspiegelt De datastrncturen zijn dan gemakkelijk. te implementeren in de meeste
programmeenaIen. De methode venneldt echter niet hoe de gegevens georganiseerd moeten worden
en lijkt dan ook alleen maar geschikt voor niet al te grote problemen.

De trend is dat de kosten van programmatuur steeds meer gaan zitten in bet onderhoud Wil een
systeem gemakkelijk onderhouden kunnen worden dan moet de ontwerpmethode een belder ontwerp
en begrijpelijke programmacode opleveren die de eisen van de gebrniker direkt beschrijft.
Ontwerpen gemaakt m.b.v. functionele decompositie moeten massaal bergestrnetureerd worden
indien de eisen veranderen.
De object-georii:nteerde methodologie daarentegen is gebaseerd op bet applicatie domein zelf i.p.v.
de ad-hoc functionele eisen van een enkel (deel)probleem [3] en levert daardoor systemen die veel
minder gevoelig voor veranderende eisen zijn. De object-georii:nteerde methodologie is een relatief
nieuwe denkwijze (ongeveer 10 jaar oud) gebaseerd op bet modeleren van objecten uit <k
werkelijkheid. Met dit model van bestaande objecten wordt dan een ontwerp gemaakt dat
vervolgens in een object-geori~teerde, een niet object-georii:nteerde taal of in een relationele
database gei'mplementeerd kan worden. Het ontwerp is dus onafhankelijk van de implementatietaal.
Het doel van deze methodologie is bet verXrijgen van een beter begrip van de eiseo, een schoner
ontwerp en makkelijk.ere te onderhouden systemen.

Voor deze methodologie is er een taalonafhankelijke grafiscbe notatie ontwik.keld, Object Modeling
Technique (OMT) genaamd [3], dat gedurende aile fasen van de software ontwerpcyclus (analyse,
ontwerp en implemematie) gebruikt kan worden. De software ontwerper hoeft dus niet bij elk
ontwerpstadium notatievertalingen uit te voeren wat bij veel andere methodologieen wei bet geval
is. Bovendien bestaat er een ontwerppakket, OMfool genaamd, dat o.a op een X-windows
computersysteem uitgevoerd kan worden. Verder is een object-georienteerde aanpak geschikt voor
bijna elke applieatie [3].
Ben nadeel van de object-georienteenle methodologie is dat de implementatie uit iets meer
programmacode bestaat dan bij implementaties van niet object-georii:nteerde methodologieen.
Verder is bet een hele andere manier van ontwerpen dat vooral voor ervaren software designers een
drempel kan zijn om de nieuwe methodologie aan te leren.
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1.2 Indeling van dit verslag

Oit verslag is ingedeeld volgens de levenscyclus van programmatuur zoals die in paragraaf 1.1
beschreven staat In hoofdstuk. 2 wordt beschreven hoe tijdens de analyse oit de definitie van <k
eisen m.b.t. de programmatuur een object model tot stand gekomen is. Hoofdstuk 3 beschrijft me
het ontwerp van de programmatuur gemaakt is aan de hand van het object model oit de analyse en
hoofdstuk. 4 beschrijft hoe dit model oiteindelijk venaald is naar programmacode. Concrete
resultaten van mijn stage zullen in hoofdstuk. 5 beschreven worden. In hoofdstuk. 6 wordt getracht
een antwoord te geven op de vraag of met behulp van de ontwikkelde software de Visioen-methode
ook gedemonstreerd kan worden voor complexere netwerken. Bovendien zal er een beoordeling
gegeven worden over de gebruikte ontwerpmethodiek.

Oit verslag gaat oit van de methode voor object-georienteerde ontwikkeling van software zoals die
beschreven staat in het hoek 'Object-oriented modeling and design' [3] en van de methode voor de
berekening van de kosten van een netwerk zoals die beschreven staat in het PTf Research rappon
'Transmision versus switching' [1]. De Iezer wordt aangeraden om [1] en de eerste drie
hoofdstukken van [3] door te Iezen om een idee te krijgen van de Visioen-methode en van object
georienteerd ontwerpen in bet algemeen.. Paragraaf 1.4 geeft echter een inleiding over object
geori~nteerd ontwerpen en paragraaf4.4.3 beschrijft in het kon de Visioen-methode.

1.3 Werkwijze

Aan de hand van de probleemstelling en de bestudering van literatuur over software engineering is
er gekozen voor de volgende planning om de noodzake1iJKe software te kunnen ontwikkelen:

Fase: Hulpmiddelen: TIjd:

probleemanalyse -Gesprekken met ir. H.S. Misser, ir. M.Dirksen en ir. C.v.d. Wal 2 weken
-Literatuur: 'Transmission vs switching [1]'.
-'Software engineering [5]'

ontwerp

implementatie
en testen

-Literatuur: 'Object oriented modeling and design [3]'
-Software: OMTooi onder X-windows

-Literatuur. 'The C++ programming language [4]'
-Handleidingen Borland C++ versie 3.1
-diverse boeken over de programmeenaaI C++
-Software: Borland C++ 3.1 voor DOS
-Software: Turbo Vision Library

4weken

6weken

gebruikershancDeiding -Word 6.0 tekstverwerker, literatuur, aantekeningen etc. 1week

stagerappon -Word 6.0,literatuur, aantekeningen,ontwerpdocu's etc.

4

3weken



Roewel er eigenlijk geen vaste tijd vastgesteld kan worden waarin software ontwikkeld moet
worden voordat de probleemanalyse uitgevoerd is heb ik in de planning tech enigszins de '40-20
40' regel en de beschikbare tijd van 13 weken als lOtale ontwerptijd proberen aan te hooden. In
bovenstaande planning is tevens de tijd die nodig is voor de bestudering van de literatuur en bet
opdoen van programmeerervaring ingecalculeerd.

Er is gek.ozen voor een object-georienteerde ontwerpmethodie genaamd OMT [3] om de volgende
redenen:

• De methode levert een ontwerp op dat bij veranderende eisen gemakkelijk uit te breiden is
zonder dat er drastische SlrUcturele wijzigingen aangebracht hoeven te worden in bet
ontwerp en de programmacode.

• Het ontwerp kan gemakkelijk geiinplementeerd worden in een programmeenaal.
• Ret toepassen van deze methodiek op mijn·stage-opdracht is een uitstekende gelegenheid

om ervaring op te doen op dit gebied dat zeker in de nabije toekomst veel gebruikt gaat
worden door vele softwareproducenten.

• PTT Research heeft de noodzakelijke middelen beschikbaar die nodig zijn om een object
georienteerde analyse, ontwerp en implementatie uit te voeren. Met name het pakket
OMTooI werlcend op een X-tenninal en de bijbehorende literatuur [3] zal een krachtig
hulpmiddel blijken te zijn om software te ontwikkelen.

Als implemematietaal is er gekozen voor Borland C++ versie 3.1 om de volgende redenen:

• Ret is een van de weinige programmeertalen die de notatie van OMTooI direct ondersteuot
D.w.z. ontwerpen gemaakt in OMTooI laten zich relatief gemakkelijk vertalen in C++
programmacode.

• Borland C++ versie 3.1 was beschikbaar binnen PTT Research en compilatie, linking,
editing en debugging van deze Borland C++ code kan op een 386SX machine, die ik ter
beschikking had. met nog acceptabele wachttijden uitgevoerd worden

• Ondanks het vrij korte bestaan wordt C++ vanwege de genoemde voordelen al door vele
softwareproducenten gebruikt en de verwachting is dat deze taal de traditionele talen zoals
C en Pascal wat betreft bet schrijven van applicaties zal gaan vervangen Er zit dus
toekomst in C++.

• Borland C++ versie 3.1 heeft twee bibliotheken, de 'Object WIndows Library' (grafische
mode onder MS Windows) en de 'Turbo Vision Library' (karakter mode onder MS DOS),
waarmee een programmeur een gebruikersinterface voor zijn applicatie kan maken Omdat
bet gebruikersscherm van NACC niet grafisch hoeft te zijn en bet niet met andere
applicaties hoeft te communiceren beb ik gek.ozen voor de Turbo Visioo Library in plaats
van de Object Windows Library.

Andere programmeertalen zeals Visual C++, Borland C++ 4.0 of Visual Basic maken gebruik van
bet Microsoft Windows besturingssysteem. Met deze paketten kan na enige oefening een Wmdows
gestuurde en dus grafische gebruikersinterface gemaakt worden Voor een 386SX machine zijn
deze pakketten helaas Diet geschikt vanwege de snelheidsbepeddngen van dit type PC.
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1.4 Het object-georienteerd ontwikkelen van software

Zoals beschreven in paragraaf 1.2 is de object-geori~nteerde methodologie een relatief nieuwe
denkwijze op bet gebied van software-ontwikkeling. gebaseerd op bet modelleren van objecten uit
de werkelijkheid Met dit model van bestaande objecten wordt dan een ontwerp gemaakt dat
vervolgens in een object-geori~teerde, een niet object-georit!nteerde taal of in een relationele
database gefmplementeerd kart women Het ontwerp is dus onafhankelijk van de implementatietaal.
Het doel van deze methodologie is bet verlcrijgen van een beter begrip van de eisen, een scholler
ontwerp en makkelijker te onderbouden software.

Object-geori~nteerd betekent dat software gestruetureerd wordt als een verzameling discrete
objecten waarvan de datastruetuur en bet gedrag gecombineerd zijn in de vorm van attributen en
operaties. Er zijn 5 aspecten die onomstotelijk veIbonden zijn met de object-georienteerde aanpak:
identiteit, klassificatie, encapsulatie, polymorfisme en overerving (inheritance). Deze aspecten
worden hieronder kort uitgelegd

• Identiteit Oit houdt in dat data gekwantiseerd is in discrete en onderscheidbare entiteiten,
objecten genaamd Objecten kunnen conreet zijn -bijvoorbeeld een knooppunt
of een verbinding- of conceptueel -bijvoorbeeld een schedulingsalgoritme in een
multiprocessor operating systeem-. IOOer object heefl: een eigen identiteit Twee
objecten zijn dus verschillend, zelfs als ze dezelfde waarden voor hun attributen
-bijvoorbeeld naamgeving of afstand- hebben

• Klassificatie: Oit betekent dat objecten met dezelfde attributen en operaties gegroepeerd
worden in een zogenaamde klasse (class). Oit is een vorm van abstractie die re
belangrijkste eigenschappen van een applicatie beschrijfl: en de onbelangrijke
achterwege laat Elke klasse beschrijft een mogelijk oneindige verzameling van
individuele objecten Elk object is dan een zogenaamde instantie van re
bijbehorende klasse. Elke instantie (object) van een bepaalde klasse heefl: zijn
eigen waarden voor elk attribuut maar deelt de attribuutnamen en operaties met
aile andere instanties uit die klasse. Een pion en een toren zijn bijvoorbeeld
instanties van de klasse schaakstukken met aIs attributen de naam en de kleur
van bet schaakstuk en als operaties bijvoorbeeld verplaatsen en van bet bord
halen

• Encapsulatie: Oit houdt in dat de exteme aspeeten van een object, die toegankelijk zijn voor
andere objecten, gescheiden worden van interne implementatie details van bet
object, die juist afgescbermd worden van andere objecten Indien re
implementatie van een object veranderd woldt, bijvoorbeeld omdat men re
performance wi! veroeteren, heefl: dit geen effect op de applicaties die deze
gebruiken Encapsulatie voorkomt dus dat de programmatuur een 'instabiele'
stnlctuur krijgt; als een klein detail gewijzigd moot worden, moo een groot stuk
van de code of bet antwerp opnieuw beschreven women

• Polymorfisme: Oit betekent dat dezelfde operatie zich verschillend kan gedragen voor
verschillende klassen. De operatie 'verplaatsen' bijvoorbeeld wordt voor een
object uit de klasse 'schaakstukken' anders uitgevoord dan voor een object uit
de klasse 'window'. Hoowel ze semantisch gezien dezelfde betekenis hebben (en
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• Overerving:

deze1fde naam bebben) bebben ze ieder een eigen implementatie, een
zogenaamde methode.

Oit houdt in dat de gemeenschappe1ijke attributen en operaties van klassen
gegroepeerd worden in een zogenaamde basisklasse (Engels: base class). De
subldassen 'elVen' dan de eigenschappen (operaties en attributen) van de
basisklasse en voogen velVolgens hun eigen speci.fieke eigenschappen toe.
Hierdoor hooven de gemeenschappelijke eigenschappen Diet voor elke subklasse
opnieuw beschreven te worden. Bovendien lamnen eenvoudig nieuwe
subklassen afgeleid worden van reeds bestaande klassen zodat een oud OIltwerp
bergebruikt kan worden. OverelVing (Engels: inheritance) leidt dus tot minder
bertlaling in bet huidige en toekomstige OIltwerp en code en is ~ van <E
grootste voordelen van een object-geori~nteerd systeem.

De bovenstaande object-geori~nteerde aspecten identiteit, klassificatie, encapsulatie, polymorfisme
en overerving kunnen elk afzonderlijk toegepast worden maar blijken samen extra veel voordelen te
bebben omdat deze aspecten elkaar uitstekend aan blijken te vullen [3]. Een dergelijk verschijnsel
wordt synergie genoemd.

De object-georienteerde methodologie die gebruikt is voor bet ontwikkelen van mijn software is <E
'Object Modeling Technique' (OMT). Volgens deze ontwerpmethode kan een systeem gemodelleerd
worden met drie modellen:

• bet object model
• bet dynamisch model
• bet functioneel model.

Het object model beschrijft de statische struetuur van objecten in een systeem en hun onderlinge
relatie. Het object model bestaat uit~ of meer objectdiagrammen. Een objectdiagram is een graaf
bestaande uit objectklassen (nodes) en hun onderlinge relaties (edges). Het dynamisch model
beschrijft die aspeeten van een systeem die veranderen in de tijd en bestaat uit
toestandsdiagrammen. Een toestandsdiagram is een graaf bestaande uit toestanden (nodes) en
overgangen (edges). Het functionele model beschrijft de transformatie van getallen in een systeem.
en bestaat uit data flow diagrammen. Een data flow diagram is een graaf bestaande uit processen
(nodes) en datasttomen (edges). De drie modellen staan 100drecht' op elkaar in die zin dat ze bet
systeem vanuit een ander gezichtsveld beschrijven. Zij geven samen de totale beschrijving van een
systeem, zie figuur 1.

Verschillende problemen leggen de nadruk op verschillende modellen. Bij een rekenintensieve
applicatie zoals een compiler zal het accent op bet functionele model gelegd moeten worden. Bij bet
ontwerp van een zeer interactieve applicatie roals een CAD-applicatie zal de nadruk op bet
dynamisch model gelegd moeten worden.

Het object model daarentegen is altijd essentieel en bet meest fundamenteel Oit komt omdat bet
noodzakelijk is om eerst te beschrijven wat er veranderd en getransfonneerd wordt voordat er
beschreven wordt wanneer en hoe iets veranden. De modellen worden ieder gebruikt gedurende bet
bele ontwerptraject. Dit traject bestaat uit 3 fasen: analyse, object- en systeemontwerp en
implementatie, zie figuur 1.
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Specificatie

Analyse

Ontwerp

Implementatie

Programmacode

Figuur 1: Fasen van de OMT methodiek

Tijdens de analyse wordt vanuit de probleemdefinitie een model van de bestaande situatie gemaakl
Er wordt dan precies vastgesteld wat bet te ontwerpen systeem moo gaan doen. echter niet hoe dit
moet gebeuren.

Bij bet systeemontwerp neemt de ontwerper bigh-Ievel' bes1issingen op bet gebied van de totale
architeetuur van bet te ontwerpen systeem zoals bet opdelen van het systeem in subsystemen en bet
kiezen van de maniervan implementeren van de controle in de software.

Tijdens bet objectontwerp wordt er een model gemaakt van het systeem gebaseerd op bet model
van de analyse. De nadmk ligt op de datastructuren en algoritmen die nodig zijn om de klassen uit
het model van de analyse te implementeren.

De object klassen en hun onderlinge relaties uit het objectomwerp worden tijdens <k implementatie
vertaald naar een bepaalde programmeeertaal, database ofhardware.
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Het grote voordeel van OMT is dat de notatie tijdens bet hele ontwerptraject, van analyse tot en
met implementatie, gebruikt kan worden Er worden alleen verfijningen aangebracht aan de
modellen en eventueel nieuwe klassen toegevoegd

Omdat er geIrozen is an de OMT ontwerpmethodiek te gebruiken vom de ontwikke1ing van bet
programma NACC is dit verslag ook ingedeeld volgens de 3 fasen van deze ontwerpmethodiek. Het
volgende hoofdstuk. gaat dan ook over de eerste fase van de OMT methodiek: de probleemanalyse
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2. Probleemanalyse

TIjdens de analyse meet er gemodelleerd worden wat er moo gebeuren om bet probleem op Ie

lossen. Aan de hand van bet probleem, oveIieg met de gebruiker(s), ervaring en kemtis van de
ontwerper(s) en beschikbare tools wordt er ceo model opgesteld die in bet objectontwerp gebruikt
gaat worden.

2.1 Eisen

Het probleem is om een systeem Ie ontwikkelen met de beschikbare middelen en tijd die de Visioen
methode [1] lean demonstreren op netwerken bestaande uit vele knooppunlen en verbindingen. De
eisen die gesteld zijn aan de te ontwikkelen software voor dit systeem zijn samengesteld op grond
van gesprekken met ir. H. Sewberath Misser en ir. C.J. van der Wal, bet rapport 'Transmission vs
switching [1]' en mijn persoonlijke ervaring en kennis. Hieronder staan deze eisen puntsgewijs
gedefinieerd:

• Eenvoudig invoeren en WlJZlgen van ceo netwerk.-architeetuur bestaande uit mogelijk
honderden knooppunten en verbindingen.

• Er moet gekozen kunnen worden uit drie knooppunttypen: Switch, Crossconnect, Terminal, en
twee verbindingstypen: Optical en Non-optical.

• Een netwerk. moet permanent bewaard kunnen worden.
• Een netwerk. moet als subnetwerk. in een ander netwerk. ingevoerd kunnen worden.
• Er moet ceo nieuw type knooppunt/linktype toegevoegd kunnen worden. Oit hoeft Diet per se

'run-time', tijdens de uitvoering van de applicatie, maar wel eenvoudig 'compile-time', i.e.
tijdens het onderhouden van de applicatie.

• De lOtale dichtheid van elk element moet berekend kunnen worden waarbij elk element ceo
eigen dichtsheidsdefinitie lean hebben.

• Elk element heeft ceo aantal parameters (capaciteit, naam etc..) dat eenvoudig 'compile-time'
uitgebreid moet kunnen worden.

• De dichtheidsfunctie per element moet aangepast kunnen kunnen worden. Oit hoeft Diet 'run
time' maar wel'compile-tirne' plaats kunnen vinden.

• Het systeem moet de kosten van verschillende netwerk.-architeeturen met elkaar kunnen
vergelijken afhankelijk van de verhouding wssen de kostprijzen van elk element.

• De applicatie ffioet ceo duidelijke interface naar de gebruiker (user-interface) hebben:
gegevens moeten overzichtelijk gepresenteerd worden en eenvoudig ingevoerd kunnen worden.
De user-interface zal dus een sterk. interactief karakter moeten bebben

De eerste stap bij bet analyseren van deze eisen is bet maken van een object model. Deze beschrijft
de object klassen uit bet applicatie domein (dus g~ implementatie-objeeten zoals borneo, arays,
hash tables etc.) en hun ondeIiinge relaties (associaties). Het object model is met bet pakket
OMTool op een X-station ontwikkeld.
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2.2 Klassendefinities

Vit de eisen van paragraaf 2.1 kunnen een aantal belangrijk.e objecten gedefinieerd worden. In het
algemeen zijn objecten de zelfstandige naamwoorden in de eisen. De belangrijkste objecten zijn:
netwert. verbinding. knooppunt, Terminal, Switch, Crossconnect, Optical link en Non optical link.
Hieronder wordt in het kolt beschreven wat de eigenschappen zijn van zo'n object.

Network:
Een netwerlt is bet centrale object waar aIles om draait. Voor elk netwerltobject moeten de Jrosten
per netwerltelement berekend kunnen worden. Bovendien moet een netwerltobject naar een file
geschreven kunnen worden en opgevraagd kunnen worden. Daamaast moo een netwerlrobject
dynamisch aangepast kunnen worden, d.w.z. er moeten netwerltelementen zoals switches,
crossconnects, tenninals. optische en niet optische verbindingen toegevoegd en verwijderd kwmen
worden.

Switch:
Een mogelijk blokkerend knooppWlt dat aangesloten kan zijn op een Optical- of een Non-optical
link (verbinding).

Crossconnect:
Een niet-blokkerend knooppunt zoals bijvoorbeeld een multiplexer, eventueel aangesloten op een
link.

Terminal:
Een knooppunt bestaande uit een groep netwerltabonnee-eindknooppunten. Een eindknooppunten is
bet punt waar de abonnee is aangesloten op bet netwerlc. Het is voor de gebruiker van bet te
creeren systeem te omslachtig om alle eindpunten (dit kunnen er miljoenen zijn) in te voeren.
Daarom worden de eindknooppunten gegroepeerd in superltnooppunten (Tenninals) bestaande uit
bijvoorbeeld 100 eindknooppunten.

Optical:
Een optische verbinding tussen 2 knooppunten met een bepaalde lengre en capaciteil

Non optical:
Een niet optiscbe verbinding tussen 2 knooppunten, zoals bijvoorbeeld een kaperen aderpaar.

Node:
De klassen Switch, Crossconnect en Terminal hebben alle gemeen dat ze knooppunten zijn.
Daarom worden alle gemeenschappeIijke eigenschappen zoals naam, dichtheid etc. in een abstracte
klasse 'Node' geplaatst. De klasse Node is abstract omdat er geen directe instanties van kunnen
bestaan. Er kunnen weI directe instanties (objecten) aangemaakt worden van de subklassen SwitCh,
Crossconnect en Terminal. Deze subklassen eIVen aIle eigenschappen van de abstracte basisklasse
Node (inheritance). Oit zijn eigenschappen die de subklassen Switch, Crossconnect, Terminal en
nieuwe knooppunttypen met elkaar gemeen bebben.
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Unk:
Zo bebben de klassen Optical en Non optical met elkaar gemeen dat ze beide verbindingen zijn.
Daarom is ook bier~ abstracte basisklasse 'Link' gecn*rd waarvan de subklassen Optical en
Non Optical alle eigenschappen erven.

Een netweIk object bestaat <Ius uit knooppunten -Node-objecten- en verbindingen -Link-objecten-.
Omdat de kosten van een knooppunt afhangt van bet aantal poorten [1] zou er DOg een object
gedefinieerd kunnen worden: de Pon-object Omdat een knooppunt honderden poonen kan bevatten
waardoor bet overzicht verloren kan gaan voor de gebruiker indien zij allen weergeven worden is er
een ander object gedefinieerd: de section-objeet Oit is een verzameling poorten die aangesloten
zitten op betzelfde Unk-object en daardoor oak allemaal met hetzelfde Node-object Omdat een
verbinding unidirectioneel kan zijn is bet section-object in twee nieuwe objecten uiteen geval1en:
Het Outputsection-object en bet Inputseetion-object bebben de volgende eigenschappen.

Outputsection:
Een Node-object heeft een aantal uitgangspoorten, Outputsection-objecten genaamd Zo'n
Outputsection-object kan aangesloten worden op een link. De andere kant van zo'n link kan dan
weer verbonden zijn met een ingangspoon (lnputsection-object) van een ander Node-objeet

Inputsection:
Een ingangspoort van een Node-object

Voor al deze objecten is een klasse gedefinieerd. Deze klassen zijn weergegeven als rechthoeken in
figuur 2. Uit zo'n klasse kunnen in theorie oneindig vee1 objecten gernstantieerd worden. In
praktijk za1 het bepeIkte geheugen van een computersysteem dit Diet toelaten.

2.3 Associaties

Nu de belangrijkste klassen vastgelegd zijn moeten de associaties tussen deze klassen vastgelegd
worden. De volgende associaties heb ik uit de eisen kunnen halen:

• Een NetwoIk-object is opgebouwd uit een (dynamisch) aantal Node-objecten en Link
objecten. Deze vorm van associatie wordt aggregatie genoemd

• De Node-klasse is een basisklasse voor de subklassen Switch, Crossconnect en Tenninal.
Deze vonn van associatie wordt overerving of 'inheritance' genoemd

• De Link-klasse is een basisklasse voor de subklassen Optical en Non Optical.
• Elk Node-object heeft een aantal Inputsection-objecten en Outputsection-objecten.
• Een Unk-object heeft een bepaalde richting en heeft altijd een associatie met precies ~

Inputsection-object en ~n Outputsection-object De richting gaat van het Outputseetion-object
naar bet Inputsection-objeet

Deze associaties zijn weergegeven in figuur 2 a1s lijnen wssen de diverse klassen.
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2.4 Attributen en operaties

Na bet vastleggen van de ldassen (en hun ondedinge relaties) zijn hun attributen en operaties
bepaald. Oit is gedaan ah.v. de eisen en bet P'IT Research rapport 'Transmission vs Switching'
[1]. Het resultaat staat hieronder beschreven Er is uitgegaan van de operaties die op em Network
object uitgevoerd moetel1 kunnen worden Oit zijn onder andere bet wijzigen van de architeetuur,
bet berekenen van de kosten per netwerkelement en het permanent bewaren van het Network-object
Vit deze operaties volgen dan de operaties van de ldassen Node en Unk en hun,subldassen. ~
operaties van e1ke klasse leggen de interface vast voor de andere ldassen. Zo kwmnen de operaties
van de klasse Link. en Node door operaties in de klasse Network aangeroepen worden

Ben bijzondere interface wordt bepaald door de operaties van de ldasse Network. ~ze kmmen
door de gebruiker aangeroepen worden door middel van een stuk software uit een hogere laag die
de muis- en toetsenbordacties van de gebruiker vertaald naar de uitvoering van deze operaties. ~
beschrijving van bet systeemmodel in paragraaf 2.7 zal hierover meer vertellen

De attributen van alle klassen worden bepaald door alle eigenschappen van w'n ldasse.
Eigenschappen van een Network-object zijn: bet aantal knooppunten, bet aantal verbindingen, a:
verzameling gebnrlkte netwerkresources en de kosten per networkresource.

De klasse Network beeft dus de volgende attributen en operaties:

Klasse: Network

Attributen:

nodecount
linkcount
costtable

Element

Operaties:

Aantal knooppunten in bet network-object
Aantal verbindingen in bet network-object
Ben verzameling x-y coordinaten waarbij de x-waarde de verhouding
tussen de kostprijs van 2 typen netwerkelementen is en de y-waarde de
totale kosten van het Network-object
Ben verzameling van netwerkelementen. Bij elk element kan o.a aange
geven worden wat zijn naam en totale dichtheid is.

Add_node/link
Delete_node/link
EdiCnodellink
Save/Retrieve_network
Calc_costtable
SavelRetrieve_costtable
New_network

Het toevoegen van em knooppunt/Verbinding
Het verwijderen van een knooppunt/Verbinding
Het aanpassen van een knooppunt/Verbinding
Het opslaan/inlezen van een netwerk
Het berekenen van de kostentabel
Het opslaan/inlezen van een kostentabel
Het aanmaken van een nieuw network-object

Eigenschappen van een Node-object zijn: naam, aantal Inputsection-objeeten, aantal Outputseetion
objecten, dichtheid en een basis complexiteit Aan een Node-object moeten Input- en
Outputseetion-objeeten toegevoegd en verwijderd kunnen worden. Bovendien moet de dichtheid van
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elk Node-ooject berekend kwmen worden. De klasse Node beeft dus de volgende attributen en
operaties:

Klasse: Node

Attributen:

nodenr De expliciete naam van bet knooppWll
iscount Het aantal biJbehorende Inputseetion-objecten
oscount Het aantal bijbehorende Outputseetion-objecten
density De totale dichtheid van het Node-object
basiccomplexity De constante dichtheid van het Node-ooject

Operaties:

AddlDelete_inputseetion
AddlDelete_outputsection
Calc_density

Gecname

Het toevoegen/verwijderen van een ingangspoort.
Het toevoegen/Verwijderen van eenuitgangspoon.
Het berekenen van de totale dichtheid van het Node-object
Deze operatie is abstract (virtual): een Terminal-, Switch- en
Crossconnect-object hebben elk hun eigen methode
'Calc_density' voor de berekening van de totale dichtheid
Bij een 'Calc_density' operatie op een zeker Node-ooject wordt
dan impliciet de juiste methode gekozen.
Het ophalen van de naam van bet Node-object

Eigenschappen van een link-object zijn: capaciteit, lengle, naam, dichtheid en basis complexiteit
Dok van een Link-object moet de dichteid berekend kunnen worden. De klasse Link. beeft dus <k
volgende atbibuten en operaties:

Klasse: Link

Attributen:

linknr
capacity
length
basiccomplexity
density

Operaties:

De expliciete naam van de verbinding.
De capaciteit in kbit/s van de verbinding.
De relatieve lengte van de veIbinding.
De constante dichtheid van de veIbinding.
De totale dichtheid van de veIbinding.

Calc_density Het berekenen van de totale dichtheid van het Unk-ooject Deze operatie is
abstract (virtual): een Optical- en Non optical-object hebben elk hun eigen
methode 'Calc_density' voor de berekening van de totale dichtheid

Gecname Het ophalen van de naam (Optical of Non optical) van het Link.-object

De belangrijkste eigenschappen van de klassen Inputseetion en Outputsection zijn capaciteit en
aantal poorten. De waarden van deze atbibuten moeten gewijzigd en weergegeven kunnen worden.
Daarvoor zijn er operaties a1s Set en Get gedefinieerd
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Klasse: Inputsection

Attributen:

incapacity
nrinputports

Operaties:

Set/GeCincapacity
Set/Gecnrinputports

Klasse: OUlputsection

Attributen:

outcapacity
nroutputports

Operaties:

Set/Gecoutcapacity
Set/Gecnroutputports

De ingangscapaciteit van de Inputseetion
Het aantal fysieke poorten van ~n Inputseetion

Het aanpassen/ophalen van de ingangscapaciteit
Het aanpassen/ophalen van bet aantal poorten van de betreffende
Inputseetion

De outgangscapaciteit van de Outputsection
Het aantal fysieke poorten van ~n Outputseetion

Het aanpassen/ophalen van de uitgangscapaciteit
Het aanpassen/ophalen van bet aantal poorten van de betreffende
Outputseetion

Omdat alle objecten uit de subklassen van de klassen Node en Unk een unieke berekening van ~
dichtheid moeten hebben. hebben de subklassen ieder een eigen methode Calc_density:

Klasse: Terminal, Switch, Crossconnect, Optical en Non-optical

Attributen:

name

Operaties:

De naam van de klasse

calc_density Methode voor het berekenen van de dichtheid.
Gecname Methode voor het ophalen van de naam van de klasse

De benodigde Idassen en associaties zijn met het pakket OMfool vastgelegd. Klassen met hun
attributen en operaties en hun associaties kunnen met dit pakket in een grafisch model weergegeven
worden. Oit model, bet object model genaamd, is weergegeven in figuur 2. Het geeft een overzicht
van de resultaten van de analyse van paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4.
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2.5 Ret object model

Het object model is een statisch model van het te bouwen systeem en is weergegeven in figuur 2.
Oit model moo op de volgende wijze geiilterpreteerd worden:

Zolas beschreven in paragraaf 2.2 zijn NetwoIX, Node, Link. Inputseetion, Outputsection,
Terminal, Switch, Crossconnect, Optical en Non_Optical allen ldassen. Oit woldt weergegeven
met een rechthoek. Ben lijnstuk tussen 2ldassen betekem dat de 2ldassen een bepaalde associatie
hebben. De belangrijkste associaties zijn beschreven in paragraaf 2.3. Zo betekem een driehoek
tussen 2 lijnstukken overerving. De subldassen Terminal, Switch en Crossconneet erven dus aile
eigenschappen van de basisklasse Node. Evenzo erven de subldassen Optical en Non optical aile
eigenschappen van de basisklasse Link.

Een object oit~ bepaalde ldasse lean een associatie hebben met 0,1 of meeldere objecten oit een
andere klasse. Zo'n een-naar-meer associatie woldt weergeven met een gesloten bolletje aan bet
einde van een lijnstuk. Een Node-object kan dus meerdere Inputsection-objeeten en meerdere
Outputseetion-objecten bevatten. Ben associatie met aan bet einde een open bol zou betekenen dat
het ene object een relatie met 0 of 1 ander object kan hebben. Zo kan een Link-object aangesloten
zijn op tenhoogste Un Inputsection-objeet en tenhoogste Un Outpulsection-object

Een associatie met een halve bol aan een bepaalde klasse betekent dat de ldasse als link atribuut
fungeen. Een Link-object heeft dus een associatie met 0 of Un Input- en Outputsection-objeet.

Ben associatie met aan het einde een rechthoek met daarin een attribuut betekem dat dit attribuut
dienst doet als 'qualifier'. Een qualifier is een unieke naam in de context van de ldasse die hij
kwalificeert. Een NetwoIX-object in combinatie met een nodenr qualifier resp. linknr qualifier
identificeert een uniek Node- resp. Link-object ZD'n Network-object bestaat oit meerdere Node
objecten en Unk-objecten, elk met een wneke 113810 (nodenr en linknr). Het voordeel van deze
qualifiers is dat de multipliciteit gereduceerd woldt van Un-naar-meer woldt tot Un-naar-Un. Bij
een Network-object in combinatie van een nodenr hoon nog maar Un Node-object
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nodennnt Network linknr:int

consists of -nodecount:int
-linkcount:int

consists of

Node +NetworkO

-iscountint I+Element[ j:NETWORK_ELT"

-oscountint +costtable[ jPOtnt'

#density:double +Calculate_totalnodedensitiesO

#basiccomplexity:double +Calculate_totallinkdensitiesO
+Add_nodeO

+GeCname{):virtual char' +Delete_nodeO
+Calc_densitYO:virtual double +Edit_node()
+Addjnputsection() +Add_link()
+Delete_inputsectionO +Delete-'ink()
+Add_outputsectionO +EdiUink(nr:int)
+Delete_outputsectionO +Save_networkO

+Retrieve_networkO
+CostOdouble
+Calc_costtablell
+Save30stTableO
+Retneve_costtable{)
+$New_networkO
+-NetworkO

Inputsection

-incapacity:double ""
_ -nrinputports:int

~

+Set_incapacityOhas
+Set_nrinputportsO Link
+GeUncapacltyO :int #capacity.int
+Get_nri nputportsO Int r.... #Iength :double

#basiccomplexity:double
~ #density:double

Outputsection

has -outcapacity:double
+Calc_densitYO:virtual double

"" +Gecname():virtual char'
-nroutputportsJnt ~

+Set_outcapacity()
+GecoutcapacitYO:double
+Set_nroutputportsO
+Get_nroutpuportsO .Int

1\ 1\
I II I I

Terminal Switch CrossConnect Optical Non_Optical

-name[ j:char -name[ j :char -name[ j:char -name[ 1:char -name[ ]:char

+Calc_densityO +Calc_densityO +Calc_densityO +Calc_densityO +Calc_densityO
+Get_nameO :char' +Get_name() char' +Ge,-nameOchar' +Get_name():char' +Get_name{):char'

Figuur 2: Het object model
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Met dit schema kunnen netwerk.en met bijvoorbeeld de volgende architeetuur gemodelleeId worden:

4

2 Mbit/s, 200 lines SOO MInt/s, 1 IiDe

SOO Mbit/s, 1 line

2 Mbit/s, 200 lincs

SOO Mbit/s, 1 line

6

2 Mbit/s, 200 lines SOO Mbit/s, 1 line 2 Mbit/s, 200 lines

Figuur 3: Een netwerk-architectuur van een ring in NACC

Een 10- resp. Outputseetion-object is hierin weergegeven als een driehoek verbonden aan een
Switch- (8) of aan een Tenninal-objeet (1). Een section is een bundel van poorten met dezelfde
capaciteit en die allemaal op ~n link aangesloten zullen worden. Hierdoor is het mogelijk om in ~n
keer meerdere (bijvoorbeeld 200) links aan te sluiten op een andere sectie van een ander knooppunl
Iodien dit Diet mogelijk. zoo zijn is er erg veel simpel invoerwerk nodig om bijvoorbeeld een netwerk
bestaande uit 200 bidirectionele abonneelijnen van 200 abmmees met een capaciteitc naar een
lokale centrale in te voeren Nu is het daarentegen mogelijk. om deze 200 abonnees als~ Terminal
knooppunt te zien Oit Tenninal-object bezit dan ~ Inputsection-object en een Outputsection
object met 200 lijnen en een capaciteit c

Een Network-object kan aangemaakt, bewerkt en bewaard worden Bovendien kan er een
kostencalculatie uitgevoerd worden De kostencalculatie staat uitvoerig beschreven in de PTT
Research rapporten 'Network Architecture Cost Calculator' (2) en 'Transmission vs switching' [I].
Het ontwerp van de bewerkings-operaties en de file-operaties wolden in beschreven in het volgende
hoofdstuk.
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2.6 Het dynamisch model

Het dynamisch model beschrijft die aspeeten van bet systeem die te maken bebben met tijd en <k
volgorde van operaties die kmmen optreden en bestaat uit toestandsdiagrammen. Op bet hoogste
niveau is er een toestandsdiagram dat de controle van bet systeem beschrijft. De
toestandsovergangen (events) worden hierin veroorzaakt door commando's afgekort an (muis- of
toetsenbordacties) van de gebnriker. Zo'n actie correspondeert met operaties van de klasse Network
die de gebruiker wil1aten uitvoeren. Het onderstaande model beschrijft de volgorde van mogelijke
operaties die kunnen optreden:

"""'" __._ _ _ _ -.

Figuur4: Het dynamisch model
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Na het opstarten van bet programma k<XDt de gebruiker terecht in het hoofdmenu en heeft hij ~
keuze uit 3 mogelijkheden: bet programma weer verlaten (cmExit), het creeren van een nieuw
Network-object (cmNew) of het inladen van een Network-object vanaf een disk (anRetrieve). Oit
inladen gaat als voigt: AIs eerste wordt er een meuw Network-object geinstantieerd waaIbij de data
van dit Network-object van disk wordt gehaald Vervolgens worden de biJbehorende Node- en
Input- en Outputseetion-objecten toegevoegd waarbij de data van disk wordt gehaald en als laatste
worden de Link.-objecten toegevoegd met de data die op disk staal

Als er eenmaal een Network-object geihstantieerd is door een anNew of cmRetrieve rommando
worden er 3 menu's op het scherm weergegeven: Het knooppuntenmenu (Node menu), bet
veJbindingenmenu (Link menu) en het kosterunenu (Cost menu). De gebruiker moo eenvoudig
kunnen ovenipringen tussen deze menu's, vandaar dal deze 3 toestanden volledig verbonden zijn in
het toestandsdiagram. Vanuit dele 3 toestanden tan bet programma worden verlaten met bet
commando cmExit of kan het huidige Network-object bewaard worden op disk met het commando
cmSave.

Vanuit het knooppuntenmenu kunnen er knooppunten van het type Terminal, Switch of
Crosscoooect toegevoegd en verwijderd worden. Wit de gebruiker van hieruit een bepaald
knooppunt wijzigen dan tan dit via een commando cmEditNode. Er wordt dan een knooppunt edit
menu (Node Edit menu) geopend waarin de gebruiker kan aangeven welke Input- en Outputsection
objecten toegevoegd en/ofverwijderd moeten worden.

Vanuit het verbindingenmenu kunnen er verbingen van bet type Optical of Non optical toegevoegd
en verwijderd worden. De gebruiker kan aIleen een verbinding toevoegen indien er 2 knooppunten
zijn met een gemeenschappelijke Input- resp. Outputsection, d.w.z. bet Outputseetion-objeet van
het ene knooppunt moo dezelfde waarden voor zijn attributen (capaciteit- en aantallink.s) hebben
als bet Inputseetion-object van het andere knooppunl

Bij bet openen van bet kostenrnenu wordt automatisch berekend wat de totale dichtheid is voor elk.
netwerkelemenl In dit menu tan de gebruiker de kostenberekening samenstellen en kan er een
kostentabel genereerd worden. Eventueel moet deze label op disk opgeslagen kunnen worden in een
formaat dat door de meeste spreadsheetpakketten ingelezen kan worden. Ben uitvoerige vergelijking
tussen de kosten van ven;chillende netwerk-architeeturen tan dan gedaan worden met behulp van
bijvoorbeeld Microsoft Excel.

Het systeem moet aIle events kunnen deteeteren, identificeren en afhandelen. Deze controle van bet
systeem tan op venichillende manieren geiinplementeerd worden. Het vinden van een geschikte
manier is een taak tijdens het systeemmodelleren.

2.7 Het systeem model

Uiteindelijk za1 het t.oestandsdiagram van bet dynamisch model, dat weergegeven is in figuur 4,
uitgevoerd worden in een zogenaamde 'user dialog control' module. Hierin worden muis- en
toetsenbordacties van de gebruiker (events) afgebeeld naar het uitvoeren van de biJbehorende
operaties in de klasse Network. Het aanklikken van een menu-item 'Save' in een File-menu za1
bijvoorbeeld moeten leiden tot het uitvoeren van de operatie 'Save_network'. Deze atbeelding van
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events naar een programmaconsttuetie lean het gemakkelijkste geiinplementeerd worden a1s een
event~ven sequentiee1 systeem. De controle van het systeem blijft dan in een mgenaamde 'event
handler'. De event-handler wacht op een event, identificeen bet event als het aankomt en roept ~
juiste operatie aan van het juiste object. Het object krijgt tijdelijk de controle en geeft deze weer aan
de event-handler terug zodra de operatie uitgevoerd is. De controle lean slechts aan ~ object
tegelijkenijd afgedragen worden Twee tegelijk optredende events worden dus sequentieel
uitgevoerd.

Het voordeel van een 'event~ven' systeem t.o.v. bet meer conventionele 'procedure-driven'
systeem is dat de code die nodig is voor de controle van het programma en de code die nodig is
voor de uitvoering van alle operaties gescheiden zijn De user-interface lean makkelijk.er gewijzigd
worden zonder dat dit een grote impact beeft op de rest van het systeem. Het systeem wordt dus
opgedeeld in een uitvoeringslaag -basic object module genaamd- die de programma interface
definieen en een conuolelaag -user dialog control module genaamd- dat de gebrnikersinterface
definieen. Het bele systeem lean dus a1s voigt in een aantallagen gepanitioneerd worden:

USER

display-info mouselkeyboard-actions
1t ~

.... ...... -+user interface

user dialog control module
-+program interface

basic object module

MS-DOS operating system

PC hardware

Figuur 5: Het systeemmodel

De gebrniker geeft commando's aan de user dialog control module en deze laatste leven weer
feedback aan de gebruiker over de toestand van het systeem. De user dialog control module za1
geiinplementeerd worden a1s een event-<lriven systeem vanwege flexibiliteitsredenen (zie hoven) en
omdat de te gebrniken programmeenaal, Borland C++ 3.1, een bibliotheek heeft, Turbo Vision
genaamd, voor het maken van event-driven user-interface systemen Deze user dialog control
module maakt gebruik van de diensten (operaties op een Network.-object) die de basic object
module (implementatie van bet object design) aanbiedt. Het ontwerp en implementatie van de user
dialog control module in Turbo Vision is dan ook gebeurd na het ontwerp en implementatie van ~
basic object module.

Omdat er voor een gedetailleerd ontwerp van de user dialog control module geen tijd meer
beschikbaar was, had ik. besloten om een eenvoudige gebrnikersinterface vast te leggen die met
behulp van Turbo Vision programmeerd kon worden Paragraaf 4.4 geeft een uitvoerige
beschrijving van de functinaliteiten van de user dialog control module.
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2.8 Conclusie

De ei.sen zijn in de analysefase venaald in een object model en een dynamisch model die gebruikt
zullen worden in de antwerpfase. In praktijk is bet object model vele maIeo aangepast en
uiteindelijk geevolueenl tot bet model dat in bet volgende hoofdstuk beschreven zal worden. Oit
verslag gaat hoofdzakelijk over bet ontwerp van de 'basic object module', gebaseerd op bet object
model. Het antwerp van de user dialog control module, gebaseerd op bet dynamsich model, heeft
echter minder de nadruk. Ben uitvoerige beschrijving over de functianaliteiten van de user dialog
control module (de user-interface) zal beschreven worden in paragraaf4.4.
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3. Bet Object-ontwerp

Oit hoofdstuk laat lien hoe bet model van de analyse omgezet wordt in een gedetailleerd model dat
uiteindelijk eenvoudig geiinplementeerd kan worden in een object-georii:!nteerde programmeenaal
zoals C++. Om een object ontwerp te krijgen moeten o.a de volgende stappen genomen worden:

• Het uitwerlcen van de associaties in bet object model
• Het nader specificeren van alle operaties
• Het definii:!ren van hulpobjecten, -attributen en -operaties.

3.1 Associaties

De ~n-naar-meer associatie Network-Node is gcilnplementeerd als een verzameling pointers naar
Node-objecten. Deze verzameling kan gezien worden als een speciaal attribuut van het object
NetwOlK. Zo'n verzameling kan geiinplementeerd worden als een array, een gelinkte lijst of
dictionary waarin de elementen pointers zijn naar Node-objecten. Een Network-object weet precies
uit welke Node-objecten hij bestaat omdat elke (Diet nul) pointer in de verzameling een uniek Node
object identificeen. Een node-object moet echter ook een expliciete identificatie in de vonn van een
attribuut (naam) bebben. Een Netwm-object zal namelijk als een lijst van knooppunten en een lijst
van veIbindingen ingevoerd moeten worden omdat een netwerk oit honderden knooppunten kan
bestaan.

Om de architectuur vast te kunnen leggen wordt aan elk knooppunt en verbinding een naam
gegeven. Een andere mogelijkheid is om een netwerk-architeetuur grafisch m.b.v. de muis in te
voeren. De architectuUT wordt dan gedefinieerd door de positie op bet beeldschenn waarop de
knooppunten en verbindingen geplaatst zijn. Oit vraagt echter om aanzienlijk meer functionaliteit in
de user control dialog module.

Door een integer als unieke naam te gebruiken en een array als implementatie van de Network
Node associatie kan deze integer gebrnikt worden als index van dit array. Het grote voordeel
hiervan is dat de naam van een Node-object direct toegang geeft tot bet Node-object zelf. De
programmaconstructies om Node-objecten te manipuleren, toe te voegen en te verwijderen zullen
dan relatief eenvoudig zijn. Het nadeel van arrays is dat ze een beperkte statische grootte hebben.
Gelukkig geeft Borland C++ vanaf versie 3.1 de mogelijkheid om dynamische arrays te gebruiken.
Het array wordt dan tijdens bet programmaverloop automatisch uitgebreid indien bet array vol
dreigt te raken.

Het bovenstaande verhaal geldt ook voor de Network-link, de Node-Inputseetion en de Node
Outputsection associatie. Inputseetion- en Outputseetion-objeeten hebben echter geen expliciete
naam (integer) orndat de gebruiker hierin Diet geinteresseerd is: twee Inputsection-objecten
(ingangspoorten) behorend bij een bepaald Node-object zijn voor de gebruiker alleen verschillend
als ze verschillende waarden voor hun attributen hebben (capaciteit of aantal poorten).
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De optionele bidirectionele associatie Link-Inputsection/Outputseetion heeft a1s linkattribuut 00
Idasse link. Als er dus een associatie bestaat tussen een Inputseetion-object en een Outputseetion
object hoort daar ook een Unk-object bij. Deze associatie kan als voIgt gefmplemenreerd worden:

• Elk Inputseetion-object en Outputsection-object krijgt een pointer attribuut 'linkptr' dat naar een
Link-object kan wijzen.

• Elk Unk-object krijgt een pointer 'isptr' dat naar een Inputseetion-object en een 'osptr' pointer
dat naar een Outputseetion-object kan wijzen.

Als er een Inputseetion/OutpUtsection niet vertonden is mOO de pointer 1inkptr' de speciale waarde
'Null' krijgen. Bij bet verwijderen van een link-object moeten de 1inkptr' pointers van 00
geassocieerde Inputsection- en Outputsection-objeeten weer op de waarde 'Null' gezet worden.

Overervingsassociaties tussen bijvoorbeeld de basisklasse Node en de subldassen Temtinal, Switch
en Crossconnect worden direct door C++ ondersteunt. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

3.2 Verfijning van operaties en attributen

De belangrijkste operaties zijn die van een Network.-object omdat de meeste daarvan rechtstreeks
door de gebruiker aangeroepen kunnen worden. De meest complexe operaties hiervan zijn:

• Add_node
• Add_link
• Save_networK
• ReUieve_networK
• Calculate_totalnodedensities
• Calculate_totallinkdensities

De operatie 'Add_node' voegt een knooppunt toe aan de lijst van knooppunten. Aangezien er
gekozen is voor een dynamische array a1s implementatie van de associatie NetworK-Node heeft
deze operatie een indexnummer (naam van het knooppunt) nodig waarop bet knooppunt toegevoegd
lean worden in bet knooppunten array. Tevens heeft deze operatie informatie nodig dat aangeeft
welk type knooppunt (Terminal, Switch of Crossconnect) er toegevoegd moet worden. Als bet
indexnurnmer en knooppunttype bekend zijn wordt er een nieuw Node-objeet geiilstantieerd en
toegevoegd aan bet array op bet indexnummer indien deze plaats nog niet bezet is door een ander
knooppunt

Het toevoegen van een Link-object gebeurt m.b.v. de operatie Add_link. Deze operatie heeft 00
namen (mdexnummers) van de twee knooppunten waartussen een verbinding gelegd mOO worden.
Net als bij de operatie Add_node heeft deze operatie een indexnummer en informatie nodig dat
aangeeft om welk type verbinding (Optical of Non optical) bet gaat. Daamaast moet aangegeven
worden wat de Iengte van de verbinding is, om welk aantal fysieke lijnen bet gaat en wat 00
capaciteit van elke fysieke lijn is. Na bet instantieren van bet Unk-object wordt bet object
toegevoegd aan bet linkarray en worden aan de attributen van dit object de juiste waarden
toegekend. De operatie Save_networK en ReUieve_networK hebben allebei een filenaam (eventueel
met pad) nodig. Save_networK bewaart bet Network-object in bet fonnaat roals die weergegeven is
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in figuur 6. De waarden van de Node-, Link-,lnputseetion- en Outputseetion-attributen wOlden in
oplopende indexnummer bewaard.

File identifier
name
nodeoount
linkcount

iscoWlt
OSCOlDlt
nodetype
nodenr
density
basiccomplexity

inputcapacity nodecountx
isCOWlt x

nrinputpons

outputcapacity
OSCOWlt x

nroutputpans

fromnodenr
tonodenr
linktype
linknr
density linkcount x
capacity
length
nroflines
maxcapacity
maxlength

Figuur 6: Opslagformaat van een Network-object

De operatie Retrieve_network lean dit fonnaat rechtstreeks inlezen bij bet terogwinnen van bet
originele Network-object door mieldel van de operaties Add_node (nodecount maal),
Add_inputsection (iscount maal), A<kCoutputsection (OSCOWlt maal) en de operatie Add_link
(linkcount maal).

De operaties Calc_totalnodedensities en Calc_lOtallinkdensities berekenen voor elk object in bet
node- en linkarray de lOtale dichtheid en identificeren bet type om velVolgens de berekende
dichtheid bij de lOtale dichtheid van bet geidentificeerde object toe te voegen. De attribuut nodetype
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identificeert expliciet bet type van bet object De abstracte operatie calc_density berekent <E
dichtheid van bet object impliciet a1hankelijk van bet type van bet Node- resp. Link~bject roept
deze operatie de operatie Calc_density aan van een van de subklassen Tenninal, Switch en
Crossconnect resp. Optical en Non optical.

3.3 net object ontwerp in OMTool

Het object model uit de analyse is verfijnd door middel van bet toevoegen van ingangs- en
uitgangsparameters aan alle operaties. Daamaast zijn er enkele extra attributen toegevoegd zoals
bijvoorbeeld de publielce statische array erronnsg in de klasse Network. waarin een foutmelding
wordt bewaard, de protected attributen tonodenr, fromnodenr. maxcapacity en maxlength in <E
klasse Link. Tevens zijn er enkele extra operaties gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld
Getnein(out)putsection dat een Diet verbonden (not connected) In(Out)putsection~bjectretoumeert
met de gewenste capaciteit en aamal poorten, mits zo'n In(Out)putsection~bjecttenminste bestaat
Uiteindelijk is het object model uit de analyse verfijnd tot bet model dat weergegeven is in figuur 7:
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~ d . linknr:int 10-__,no ennnt Network
consists of -nodecount:int consists of

-linkcount:lnt

+Network()
Node +Element(NRELEMENTS):NETW_ELT

-nodetype :int +costtable( ]:Point'

-nodenr:int +$errormsg[ ):char

-iscountint +Calculate_totalnodedensities()

-oscountint +Calculate_totallinkdensities()

#density:double +Add_node(nodetype:NE)

#basiccomplexity:double +Delete_node(nr:int)
+Edit_node(nr:int)

+NodeO +Add_link(fromnodenr:int,tonodenr:int)
+Get_nameO:virtual char· +Delete_link(nr:int) .
+Calc_density:virtual double +EdiUink(nr:int)
+Get_nodetype():int +Save_network(filename:c:har ')
+SeCnodetype(new_nodetype:NE) +Retrieve_network(filename:char')
+Add_inputsection(isnr:int,cap:double.nrip:int) +Cost(x:double) :double
+Delete_inputseetion(isnr:int) +Calc30sttableO
+Add_outpursection(osnr:int.cap:double.nrop:lnt) +Save_costTable(filename:char')
+Delete_outputsection~nr:int) +Retrieve_costtable(filename:char·)
+Getncinputsectlon(isnr:int,cap:double,nrrp:Inl) +$New_networkO
+Getncoutputsection(capacity:inl):Oulputsectlon' +-NetworkO

Link
Inputsection

has -incapacity:double
-linktype:int- -Iinknr:int

-nrinputports:int #Capacity:int

+lnputsectionO
#length :double

+Set_incapacity(new_capacity:double )
#maxcapacity:double
#maxlength :double

---tI +Sel_nrinputports(new_number:lnt) #density:double
+GeUncapacity:lnt .... #basiccomplexity:double
+Get_nrinputports:lnt

,.,I #fromnodenr:int
#tonodenr:inL

Outputsection
+Link()has

-outcapacity:double - +Calc_densIlYO:virtual double
-nroutputports:int

...,
+Get_nameO:virtual char·

- +Outputsection()
+GeUinktype:int
+SeUnktype(newJinktype:int)

+Set_outcapacity(new_capacity:double) +GeUinknrO:int
+Get_outcapacllyO:double +SeUinknr(newJinknr:int)
+Set_nroutputports(new_number:1nl)
+Gel_nroutpuportS():lnt A/\ I II I I

Terminal Switch CrossConnect Optical Non Optical

-name( ]:char -name( ) char -name( ):char -name( ):char - -namell:char

+TerminalO +SwitchO +CrossConnect() +Optical() +Non_OpticaIO
+Calc_density +Calc_denslly +Calc_denslty +Calc_densily +Calc_density
+Get_name() :char' +Get_nameOchar' +Get_nameO:char' +Get_name() .char' +Get_nameO :char'

Figuur 7: Her object model na de ontwerp/ase
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3.4 Conclusie

Het object model uit de analyse is verfijnd door het aanbrengen van ingangs- en
uitgangsparamete~ met hun typen en het toevoegen van extra operaties en attributen. Het object
model is gedetailleerd genoeg en rijp voor de implementatie.

Het funetionele model kan vanuit de beschrijvingen van alle operaties direct in C++ omgezet
worden. Oit moet echter niet lO'n groat probleem zijn want de meeste operaties zijn vrij eenvoudig
en de complexere zijn uitvoerig beschreven in de voorafgaande paragraven.

Het dynamisch model van de user dialog control module zal niet verder verfijnd worden en zal
rechtsreeks in C++ vertaald worden. De bijdrage van dit model voor de ontwerpfase is minder
relevant omdat de volgorde en het verloop van de meeste operaties bijna vanzelfsprekend zijn en
reeds grotendeels vastgelegd zijn tijdens de analyse. Oit model kan bovendien vrij eenvoudig
geiinplementeerd worden met behulp van de C++ bibliotheek Thrbo Vision.
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4. Implementatie in C++

Het objectontwerp van de basic object module uit de ontwerpfase en de user dialog coottol module
zijn geilnplementeerd met Borland C++ versie 3.1. Het hele softwarepakket heb ik. 'Network
Architecture Cost Calculator' (NACC) genoemd NACC bestaat dus wt de C++ implementatie van
de basic object module, nacc.c31 genaamd en de C++ implementatie van de user dialog cootrol
module, tnacc.c31 genaamd Deze source code bestanden en de executable tnacc.exe staan op ~
NACC diskette, en zijn samen met de gebruikershandleiding [2] vedaijgbaar bij ir. H.S. Misser.

Het gebruikte C++ programmeerpakket bestaat o.a. uit em editor, em compiler, em linker, een
debugger voor het deteeteren en corrigeren van fouten, diverse bibliotheken waaruit ~
programmeur vooraf gedefinieerde programmaconstructies kan gebruiken en em set van
handleidingen. Een bijzondere bibliotheek is Turbo VISion waarmee de 'user dialog conttor module
geiInplementeerd is. Turbo Vision onde~teunt de programmeur bij het maken van een event-driven
gebruike~interface. Het leven de programmeur o.a. een muisbesturing en diverse standaard 'views'
zoals bijvooIbeeld em dialoogbox (window), buttons, een menubalk. checkboxes, listviewe~ etc.
Een view is em rechthoekige groep karak.te~ op het schenn dat op em bepaalde manier kan
reageren op een muisaetie of toetsenbordactie d.m.v. een event-handler.

De user dialog conttol module definieen de gebruike~terface van NACC en is geprogrammeerd
in ongeveer 2000 regels C++ code. Voor een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten
van de user-interface wordt verwezen naar de gebnrikershandleiding van het pakket NACC [2].
Paragraaf 4.4 za1 echter de werking van deze user-interface kon uitleggen aan de hand van een
voorbeeld, namelijk het netwerk van figuur 3.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de basic object module geiinplementeerd is vanuit het object
model van figuur 7.

4.1 Klassen en overerving

De associatie basisklasse-subklasse(n), bijvoorbeeld Node-Switch, woldt in C++ als voIgt
weergegeven:

class Switch: public Node
{
private: char nameD;
public: void Calc_densityO {.. methode .. };
}

class Node
{
proteeted:double density;

public: virtual void Calc_densityO=O;
}
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Objecten uit de klasse Switch bebben toegang tot aile protected attributen, in C++ 'data members'
genaamd. uit de basisklasse Node. Een Switch-object kan het anribuut density <Ius vrijuit
manipuleren. Een abstracte operatie in een basisklasse, in C++ 'pure virtual member function'
genaamd. kan meerdere implementaties bebben. Zo'n implementatie beet in C++ een methode en
boon bij een bepaalde subklasse. Zo been, in bet bovenstaande voorbeeld. de virtuele member
function Calc_densityO in de basisklasse Node een methode in de subklasse Switch onder dezelfde
naam. Het grate voordeel van deze C++ constructie is dat een vinuele member function uit de
basisklasse, uitgevoerd Un worden op objecten uit verschillende basisklassen. De programmeur
hoeft dan niet meer expliciet aan te geven welke methode er gemmen moet worden omdat de
compiler dit al bijhoudt Daamaast is bet mogelijk om een nieuwe subklasse van een bestaande
basisklasse at te leiden, die aile eigenschappen van de basisklasse erft en een methode uit de
basisklasse eventueel kan overschrijven. Oet is dan eenvoudig om een bestaand programma te
wijzigen want er hoeft aileen een nieuwe subklasse afgeleid te worden met daarin nieuwe
eigenschappen. De bestaande software (lees objeet- model) hoeft dus niet weggegooid te worden
maar kan eenvoudig aangevuld en hergebruikt worden.

4.2 Det dynamisch creeren en verwijderen van objecten

Gedurende bet programmaverloop moeten er Node- en Link-objecten toegevoegd en veIWijderd
kwmen worden. Oit lean in c++ met behulp van de commando's 'new' en 'delete'. New maakt
geheugen vrij voor bet nieuwe object en retoumeen bet beginadres van dit object Met de volgende
consttuetie kan een object, als voorbeeld is een Node-object genomen, dynamisch geihstantieerd
worden: Node *nodeptt=new Switch;

nodeptr is van bet type 'pointer to Node'. De toekenning laat nodeptr wijzen naar een Switeh-object
(een specifiek Node-objeet) waarvoor geheugen gealloceerd is. Indien er geen voldoende geheugen
is, retourneen new de waarde O. Met bet commando 'delete' kan een object en zijn geheugenruimte
verwijderd worden. Oet is erg belangrijk om geinstantieerde objecten oak te verwijderen als ze Diet
meer gebruikt worden omdat anders na verloop van tijd bet vrije geheugen (heap memory) op lean
raken.

4.3 Associaties en dynamische arrays

Zoals reeds beschreven bestaat een NetwoIt-object uit een lijst van knooppunten (Node-objecten)
en vetbindingen (Link-objeeten). Deze associaties zijn geiinplementeerd als twee dynamisclle
arrays, nodeptrarray en linkptrarray genaamd. bestaande uit pointers naar Node-objecten en
pointers naar Link-objecten. In de klasse Network staan dus nog 2 extra attributen nodeptrarray en
linkptrarray.

De naam van een Node- of Unk.-object is een integer (een geheel getal tussen 0 en 65535) en is
tevens de index in bet array. Indien het array bestaande uit initieellOO elementen vol is. wordt deze
tijdens bet verloop van bet programma uitgebreid met een hoeveelheid delta=lOO. Ret voordeel van
een dynamiscbe array is dat de toegangstijd erg kon is, teIWijl de grootte tijdens het verloop van het
programma automatisch aangepast wordt. De associaties Node-Inputsection en Node
Outputseetion zijn ook. geiinplementeerd als dynamische arrays, isptrarray en osptrarray genaamd
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4.4 De user-interface

Ret dynamisch model uit figuur 4 heeft drie belangrijke toestanden: Node menu, Unk. menu en
Cost menu De gebruiker lean hiertussen kiezen nadat hij temninste ~ netwerk-object geqJend
heeft. Oit model is geunplementeerd met behulp van de Borland bibliotheek 'Turbo Vision'
waannee een muisgestuurde user-interface gemaakt kan worden. 'h:J heeft Thrbo VISion standaard
'checkboxes', 'listboxes' en 'pushbuttons' en ondersteunt bet een event-driven
programmastruetuur. In combinatie met de C++ concept overerving kan een user-interface op maat
gemaakt worden.

Er is gekozen voor een cijfeImatige weergave van Node-objecten en Unk-objecten in een netwerk
in plaats van een grafische. Oit is gedaan omdat een grafiscbe weergave van een netwerk bestaande
uit honderden knooppunten moeilijk overzichtelijk weer te geven is. Oit lean voorkomen worden
door gebruik te maken van een grafische en hit!rarchiscbe weergave in combinatie met in- en
uitzoom functies. Ret is veel complexer om zo'n grafische weergave van een netwerk-architectuur
met bijbehorende functies te implementeren. Oit kan gedaan worden met behulp van Borland C++
4.0 of Visual C++ die functies van het besturingsprogramma MS Windows gebruiken. Omdat dit
Diet binnen een stageperiode van drie maanden gerealiseerd lean worden is er gekozen voor een
weerg~emetbehulpvan~be~n.

De menu's zullen aan de hand van het netwerk in figuur 3 beschreven worden in de volgende 3
paragraven.

4.4.1 Het Node menu en Edit node menu

Met behulp van bet Node menu kunnen Node-objecten van bet type Tenninal, Switch of
Crossconnect toegevoegd en verwijderd worden. Ret Node menu is als voIgt samengesteld:

\A: RING.NWA

List of nodes
nodetvne:

f nodetype (0) Terminal
0 Terminal ( ) Switch
1 Terminal ( ) Crossconnect
2 Terminal
3 Terminal
4 Switch
5 Switch I Add node -6 Switch
7 Switch

I Delete node ..9. <empty>
10 <empty>
11 <empty> I Edit node ..12 <empty>
13 <empty>
14 <emPty>

Figuur 8: Ret Node menu
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Met de knoppen 'Add node' en 'Delete node' kunnen knooppunten van bet type Tenninal, Switch
of Crossconnect naar wens toegevoegd en verwijderd worden Het ingevoerde netwerk heeft dus 4
Tenninals, genaamd 0 tot en met 3 en 4 Switches, genaamd 4 tot en met 7.

De weergave van figuur 8 is die van de netwerk-architeetuur van figuur 3. Indien de gebruiker een
Inputseetion- of Outputsection-object wi! toevoegen en/of verwijderen meet hij op 'Edit node'
drokken met de muis. Indien knooppunt nummer 0 (em Switch-object) geselecteerd is, krijgt ~
gebruiker bet menu te zien dat weergegeven is in figuur 9. Hierin is te zien dat knooppunt 0 (een
Tenninal-object)~ Inputseetion-object respectievelijk Outputsection-objeet van 2 Mbit/s en 200
poonen heeft en ~n Inputseetion-object respectievelijk Outputseetion-object van 500 Mbit/s en~
enkele poort

'ports
1

1 500000 1 1
2 <empty> capacity (kbit/s>I
3 <empty> 64
4 <empty>

Add inputsection ..
IDelete inputsection ..

500000 I Add outputsection ..1 1 1
2 <empty> IDelete outputsectionli3 <empty>
4 <empty>

Ok ..
Figuur 9: Het Edit Node menu
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4.4.2 Bet Link edit menu

Het toevoegen van verbindingen kan met bet link. edit menu, zie figuur 10, en gaat als voIgt:

• Voer de twee knoopunten in, 'from node' en 'to node' genaamd. waartussen een verbinding
gelegd meet worden

• Bepaal uit de lijst van gemeenschappelijke secties een verbinding met een bepaalde capaciteit en
aantallijnen

A: \RING .NWA ====;:=;=;======~~=~
linktype: (0) Optical

I 1 Non nnt-;,..
list of links

• ¥,..nmA 1:0' 1:vne 1 _ ...-+k .1 in.,

o 0 1 Optical 1 500000 1
1 1 2 Optical 1 500000 1
2 2 3 Optical 1 500000 1

~,:::,3."::::::=3:(~"<U,:::::::::~{:"Ql)t'i:ca1.:{{""::~]d'>"""'"'t'",:::,,;a,;(

4 4 0 Optical 0.2 2000 200
5 0 4 Optical 0.2 2000 200
6 4 0 Optical 0.2 2000 200
7 1 5 Optical 0.2 2000 200
8 5 1 Optical 0.2 2000 200
9 2 6 Optical 0.2 2000 200
10 6 2 Optical 0.2 2000 200
11 3 7 Optical 0.2 2000 200
12 7 3 Optical 0.2 2000 200
13 <empty>
14 <empty>
15 <empty>
16 <empty>

from nodet: 0
to nodet: 1

lenqth: 1

free common sections
t capacity tports

I<~ty> I
I Add link ..

I Delete link ..

leal. common sections"

Figuur 10: Het Link edit menu

Met gemeenschappelijke sectie (common section) wordt bedoeld: een outputsectie van de
fromnode' met dezelfde capaciteit en aantal lijnen als een inputsectie van de tonode'. Bij het
toevoegen van een link meet eerst een keuze gemaakt worden in de lijst van gemeenschappeIijke
secties. De lijst presenteert alle vrije gemeenschappelijke secties, d.w.z. alle combinaties van
input/outputsecties die beide Diet aangesloten zijn op een link. Om deze te berekenen moo op de
knop Calculate common sections' gedrukt worden Het symbool #' geeft aan hoeveel vrije
gemeenschappelijke secties er zijn met de beb'effende capaciteit en aantallijnen (= aantal poorten).
Als de Iijst leeg is of Diet de gewenste vrije gemeenschappelijke sectie bevat moet de gebruiker eerst
naar bet knooppunten window gaan en vervolgens de juiste secties toevoegen dm.v. de Edit node'
knop.

4.4.3 Bet Cost menu

Als de gebruiker het netwerk. ingevoerd of ingeladen beeft kan hij besluiten om een kostentabel te
berekenen Oit kan door middel van bet kosten menu, zie figuur 11. Hierin zijn de dichtheden en
kosten van bet netwerk. van figuur 3 weergegeven Als de gebruiker een kostenvergelijking tussen
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I Load costtable ..

Ica1c. costtable"

I Save costtab1e ..

120.86
5139.94
5159.02

5197.18
5216.26
5235.34
5254.42
5273.50
5292.58
5483.38

Element: Densit :

Cost settinq: Factor:
(0) Constant I 0
( ) Group 1
( ) Group 2

Te~nal 1 4
Switch 9040

Crossconnect 0
Optical 5101.78

Non optical 0

verschillende architeeturen wil maken moo van alle netwerlren een kostenfunctie samengesteld
worden. Deze betekenis van deze kostenfunctie zal in ondermaande alinea uitgelegd worden

r;============ A:\RING.NWA

CP 2 Cost

Figuurl1:HetCost~nu

Elk netwerkelement heeft een zogenaamde dichtheid (density). Deze staan linksboven weergegeven
in een lijst met alle netwerlrelementen met daarachter hun totale dichtheid Als bet netwerlc.
gewijzigd wordt, worden deze dichtheden automatisch aangepast. De dichtheid van een element is
een denkbeeldig getal dat aangeeft hoeveel mOOte bet kost om zo'n element te realiseren. Zo is ten
optical dichtheidseenheid gedefinieerd als een optiscbe vetbinding met een capaciteit van 64 kbit/s
en relatieve lengte 1. Als de lengte van deze link grater zou worden, wordt de dichtheid
vanzelfsprekend ook groter want er is meer moeite nodig om de tangere vezel te realiseren

Voor de berekening van de kostenfunctie •Cost, (zie de tabel in figuur 11) van een netwel'k zijn de
volgende begrippen definieerd [I]:

• De dichtheid LD van een transmissielink is afhank.elijk van de lengte I en de capaciteit c; LD(l,c).
Voor bet gemak zijn de dichtheden van de lengte en de capaciteit onafhankelijk van elkaar
verondersteld:

LD(I, c) = LD(I) *LD(c)

• De dichtheidsfunctie LD(l) wordt stuksgewijs lineair verondersteld met een zekere positieve
offset. Bij een toenemende afstand moet immers om de x meter een extra repeater gebruikt worden
Bovendien zal er voor communicatie altijd een zender en ontvanger nodig zijn

• De dichtheidsfunctie LD(c) stijgt stapgewijs bij toenemende capaciteit, in bet begin concaaf
omdat een hoge transmissielijn goedkoper per bit is, en vervolgens ineens exponentieel als de state~

of~the-an' capaciteit bereikt wordt. De precieze vorm van LD(l) en LD(c) is athankelijk van bet
type link (Optical! Non-optical).

• De dichtheid NO van een knooppunt is afhankelijk van bet bet aantal poonen, de capaciteit van
deze poonen en bet type knooppunt Elke poon met capaciteit c heeft een poondichtheid
(complexiteit) PD(c). PD(c) neemt stapgewijs toe omdat alleen poonen met een discrete capaciteit
beschikbaar zijn Bovendien is PD(c) concaaf omdat poonen met een grotere capaciteit goedkoper
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zijn per bit dan poonen met een kleinere capaciteit. De dichtheid NO van een knooppunt n is
gedefinieerd aIs:

ND= L,No +PD(c)
poru

De lOtale dichtheid van een bepaald netwerlcelement is simpelweg de q>telling van de dichtheden
van aIle objecten van dit element in het netwerlc.

• Om de lOtale kosten van een bepaald netwerlcelement te kunnen berekenen moet de lOtale
dichtheid van een element vennenigvuldigd worden met een factor Cost-Per-density-Unit' (CPU).
De lOtale kosten TC van een netwerlc-architeetuur is dan a1s voIgt te berekenen:

TOE is hierin de lOtale dichtheid van netwerlcelement E. E kan zijn een Terminal, Switch,

Crossconnect, Optical of Non-optical. CPU_E is de factor Cost Per density Unit' van element E.

Indien de kosten van twee netwerlcen berekend kunnen worden, kan de goedkoopste gek.ozen
worden. In praktijk. zijn de CPU's van de elementen niet bek.end en bovendien veranderen ze in ck:
tijd, afhankelijk. van teehnologische ontwik.k.elingen van ttansmissie en schakelfaciliteiten. De
verhouding tussen twee CPU's, bijvoorheeld die van Switch' en Optical', geeft echter aan of een
schakelaar relatief duur is ten opzichte van een optische verbinding. Door de lOtale netwerKkosten
TC af te laten hangen van deze verhouding k.an er voorspeld worden welk netwerlc-architeetuur het
goedkoopste zal zijn, mits de toekomstige verhouding CPU S /CPUo betrouwbaar geextrapoleerd

k.an worden uit het kostenverloop van transmissie en schakelfaciliteiten van de afgelopen jaren.

• Als de lOtale kosten TC gedeeld worden door CPUO, dit is gedefinieerd als Cost', onstaat ck:
volgende fonnule:

Cost(CPU S /CPUOJ= TC / CPUo

= FT'" TDT + FC ... TDC + FN'" TDN +(CPU S /CPUO)*TDS + TDO
met:

Fr= CPU T /CPUO
FC= CPU C /CPUO

FN= CPU N ICPUO

De factoren FT, FC, FN worden constant verondersteld. Indien de gebruiker de kosten van

Terminal, Switch en Non-optical elementen niet mee wil nemen in de lOwe kosten moeten zij 0
(default) blijven.

Indien Switch in groep 1 geplaatst wordt (zie figuur 11) en Optical in groep 2 en aile andere
elementen in de Rest groep, geldt voor de kostenfunctie Cost:

Cost(CPU_1 /CPU_2)=FT'" TDT + FC ... TDC + FN '" TDN +(CPU S /CPUO)"'TDS + TDO
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met:
FT= CPU T ICPUO
FC= CPU CICPUO
FN= CPU N ICPUO

De factor F (Factor) moet voor alle elementen in de Rest groep (zie figuur 11) ingevoenl worden,
indien de gebruiker de kosten van deze elementen in de totale kosten wi! meenemen.

Het is ook. mogelijk om meer dan c5en elemem in groep 1 of 2 te plaatsen. De CPUs worden dan
gelijk verondemeld

Voor bet vergelijken van de kostentabellen van verschillende netwerk-architeeturen zijn er 3
mogelijkheden:

• Open de te vergelijken netwerken en verschuif alle verbindingen en knooppunten menu's naar
de zijkant van bet schenn. Verplaats alle Cost menu's van de te vergelijken netwerken zodanig
dat ze gemakkelijk naar voren te halen zijn (aanklikken met linker muisknop).

• Bewaar alle kostentabellen op schijf en open een willekeurig netwerk. Laad m.b.v. bet Cost
menu alle kostentabellen in die bekeken moeten worden. Oit is niet echt handig omdat er maar
ten kostentabel tegelijkenijd gepresenteenl kan worden.

• Bewaar alle kostentabellen op schijf verlaat NACC en start een spreadsheet prognunma,
bijvoorbeeld Microsoft Exel en vergelijk hierin alle kostentabellen. Maak eventueel grafieken.

NACC geeft dus een Manier om een keuze te maken -athankelijk van de kostprijsverhouding van <k
gebruikte netwerkelementen- rossen verschillende netwerk-architeewren met dezelfde end-to-end
capaciteit
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4.5 Conclusie

De klassen en associaties van bet object model zijn eenvoudig vertaald naar C++ code. Het
implementeren in C++ van de operaties is uitgevoerd a.h.v. de tekstuele beschrijvingen van deze
operaties nit de ontwerpfase (zie hoofdstuk 3). Hiervoor waren enkele C++ bibliotheken
noodzakelijk zoats:

• Container library: voor het dynamisch toevoegen en verwijderen van objecten.
• Stream library: voor het bewaren (en inlezen) van objecten op schijf.
• Run time library: voor het bewerlren van strings, bet conveneren van strings naar double etc.

De meeste tijd is dan ook gaan zitten in de bestudering van de vele bibliotheken van C++. TIjdens
de implementatie is bet voor een onervaren programmeur altijd een bele klus alle bibliotheken te
bestuderen om de vraag te kwmen beantwoorden welke bibliotheken van nut zijn en welke
overboord gegooid kunnen worden. Soms is bet zo dat de tijd om een bepaalde fimctie zeU op maat
te geprogrammeren korter is dan de tijd die nodig is om deze fimctie op te zoeken, te begrijpen en
toe te passen. Naannate een programmeur meer ervaren is, zullen de bibliotheken van C++ steeds
vaker en efficienter gebruikt kunnen worden.

De user-interface van NACC is zodanig ingericht dat netwerken eenvoudig ingevoerd., opgevraagd,
bewerlct en bewaard kunnen worden. Bovendien geeft NACC een Manier om een keuze te maken
tussen verschillende netwerk-architecroren met dezelfde end-to~nd capaciteit, afhankelijk van de
ontwikkeling in de kostprijs-vemouding van de gebruikte netwerkelementen.
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5. Conclusies

Met het gemaakte software pallet NACC is het mogelijk om meerdere rx:tweJt-architeewren, elk
bestaande uit honderden netweJtelementen, in te voeren, te beweJten en te bewaren. Op elke
ingevoerde architeetuur kan een kostenberekening op maat uitgevoerd worden volgens de Visioen
methode die beschreven is in het P'IT Research rapport 'Transmission vs Switching' [1]. Met het
pakket NACC kunnen kosten van diverse netweJt-architeewren met dezelfde end-to-end capaciteit
met elkaar vergeleken worden bij verschillende kostprijsverhoudingen van de basiselementen.
Iodien er realistische cijfers (op grond van een marlctonderz.oek) voor de dichtheidsfuneties en de
kostenfactoren beschikbaar zijn, is het mogelijk om een (sub)optimale architeetuur te voorspellen
voor een toekomstig netweJt.

NACC is zo gebnrikersvriendelijk mogelijk ootwOIpen omdat het pakket muis-gestuurd is, een '00

line' helpfunctie heeft en omdat het alle gegevens overzichtelijk presenteert met behulp van op maat
gemaakte windows.

Het pakket NACC is uitvoerig getest en verbeterd door middel van de 'debugger' die bij bet
gebnrikte programmeerpakk.et C++ geleverd wordt. De debugger kan de programma-executie op
een van te voren ingestelde plaats onderbreken (breakpoints) en kan de waarde van de attributen
van alle ge~rde objecten weergeven. Het gebnrlk van de debugger in combinatie met het
invoeren, bewerken en vergelijken van diverse test netweJt-architeeturen heeft ertoe geleid dat alle
(gedeteeteerde) fouten gee1imineerd konden worden.

De object-georienteerde ootwerpmethodiek OMT [3] in combinatie met OMTool op een X-tenninal
en de object-georienteerde taal C++ blijkt een uitstekende manier om ooderhoudbare en begrijpbare
software te realiseren. De veJtlaring ligt in de volgende feiten:

• De object-georienteerde concepten overerving, polymorfisme, identiteit, klassificatie en
encapsulatie vullen elkaar synergetisch aan. Het modelleren van de werkelijkheid met behulp
van bovenstaande concepten leidt tot begrijpbare en onderhoudbare software.

• OMT gebruikt dezelfde grafische notalie tijdens de analyse en ootwerp.
• Naar gelang de complexiteit van te realiseren systeem kan OMT het systeem vanuit 3

gezichtspunten modelleren: Het object-model, het dynamisch model en het funetiooeel model
zijn drie orthogonale grafische modellen (met tekstuele beschrijvingen) die gedurende de
analysefase en OIltwerpfaSe verfijnt kunnen worden zonder dat er op een andere notatie hoeft
overgestapt hoeft te worden.

• Het OIltwerp laat zich vrij eenvoudig vertalen in C++ programmacode mits de OIltwerper
voldoende ervaring heeft met de C++ grammatica en bibliotheken.

Mijn ervaring met het ontwerpen volgens een functionele decompositie en het programrneren in Diet
object-georienteerde talen zoals bijvoorbeeld Turbo Pascal heb ik eerder a1s een nadeel
ondervonden bij het aanleren van de object-georienteerde methode. Oit komt omdat ik het object
georienteerd ontwerpen probeerde aan te leren analoog aan mijn (geringe) Pascal
programmeerelVaring terwijl het een geheel nieuwe denkwijze bleek te zijn.
Implementatie in C++ vereist mime ervaring omdat C++ een arsenaal van bibliotheken heeft
(Turbo Vision, Streams, Containers, Run time) die bestudeerd moeten worden om abstract en dus
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met weinig code te kunnen programmeren. De flexibiliteit van C++ gaat dus ten koste van een
hogere complexiteiL
Het gebrek aan ervaring met bet ontwerpen van software en de hoge complexiteit van <k
programmeertaal C++ heeft enoe geleid dat er geen tijd meer resteerde om dit stagerapport binnen
mijn stageperiode van 3 maanden te kunnen schrijven. Toch ben ik van mening dat de keuze om een
nieuwe ontwerpmethode en programmeertaal te nemen een juiste is geweest omdat ik de methode
succesvol heb kunnen toepassen, omdat ik. iets nieuws altijd een grotere uitdaging vind en 'last but
not least' omdat een object-georit:nteerde ontwerpmethode er een is van de toekomSl
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6. Aanbevelingen

De praktische brnikbaartteid van NACC rust zwaar op de definities van de dichtheids- en
kostenfuncties. Op dit moment is nog geen onderzoek gedaan over wat nu eigenlijk realistische
getallen zijn voor alle factoren in de dichtheids- en kostenfuncties. Er rou een onderwek gedaan
kunnen worden naar de kostenontwikkelingen van bestaande en nieuwe netweIt-elementen en
architeeturen.

Het pakket NACC kan een aanzet zijn voor een beslissingsondersteunend systeem met de volgende
nieuwe eigenschappen:

• Het 'run-time' toevoegen en veranderen van netwerk-elememell, inclusiefdichtheidsdefinities.
• Een grafische interface, waarbij een netwerk.-architectuur grafisch wordt weergegeven en

bewerkt kan worden. Om het ovemcht te kunnen bewaren moo de architeetuur in- en
uitgezoomd kunnen worden.

• Een bibliotheek van standaard su~netweIten.

• Een vergelijking tussen de verschillende netwerken mOO met behulp van grafieken.gemaakt
kunnen worden De kosten moeten weergeven worden als functie van een bepaalde vedlouding
tussen de kostprijs van een aantal netwerk-elementen.

Na deze uitbreiding van het ontwerp van NACC met behulp van OMT rou een dergelijk systeem
geiinplementeerd kunnen worden in Visual C++ of Borland C++ 4.0 door een stagiair met ervaring
hierin.
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