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- (grote) investeringen noodzakelijk .

De voordelen zijn :
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H 1 : INLEIDING

vertrouwelijk

In het kader van de opleiding tot electrotechnisch ingenieur
binnen de Faculteit der Electrotechniek van de Technische
Universiteit Eindhoven (TUE) is er als afsluiting van het
vierjarig studieprogramma een afstudeerproject gepland .
Tijdens dit afstudeerproject moet de student op een zo
professioneel mogelijk niveau onder begeleiding van een
afstudeerhoogleraar een opdracht uitvoeren . Deze opdracht
dient een verantwoord wetenschappelijk niveau te hebben .

Mijn afstudeeropdracht betreft onderzoek naar
verkeersmetingen binnen ISDN en wordt begeleid door Prof . Ir .
J . de Stigter van de Vakgroep Telecommunicatie (EC) . De
opdracht wordt uitgevoerd binnen de hoofdafdeling
Automatisering en Beheer (AB) van ontwikkeling van de
business unit Netwerkbedrijf van PTT Telecom . Chef van de
afdeling AB 1 (Beleid & Eisenspecificaties) en tevens coach
tijdens het afstudeerproject is Ir . P .A .M . Hermans .

PTT Telecom probeert met een beperkte hoeveelheid middelen
een zo goed mogelijke dienstverlening aan haar klanten te
bieden . Dit kan natuurlijk alleen, indien die middelen ook
optimaal ingezet worden . Hieraan kunnen verkeersmetingen een
essentiële bijdrage leveren . Verkeersmetingen zijn namelijk
een belangrijke informatiebron voor o .a . planning van de
infrastructuur, marketing, onderhoud en exploitatie (=beheer)
van de infrastructuur en bewaking van de kwaliteit van de
dienstverlening .

In de komende jaren zal PTT Telecom haar IDN uitbouwen tot
een ISDN . Aangezien het karakter van de nieuwe diensten zeer
verschilt van het karakter van de bestaande, zal dit
consequenties met zich meebrengen voor de verkeersmetingen .
Hierbij valt te denken aan nieuwe verkeersmetingen, nieuwe
wijze waarop gemeten zal worden en nieuwe
verwerkingssystemen . De consequenties hebben dus niet alleen
betrekking op de infrastructuur (centrales,
verwerkingsinfrastructuur van de verkeersmeetgegevens), maar
ook op PTT Telecom als organisatie . Het zichtbaar maken van
deze consequenties is de eigenlijke afstudeeropdracht .

1 .1 : Verkeersmetingen algemeen .

Verkeersmetingen verzamelen gegevens, die betrekking hebben
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op een drietal aspecten van de (tele-)communicatie :
{

- omvang van verkeer

- prestaties van het (communicatie-)netwerk

- bepaling van de kwaliteit van de diensverlening .

Naast deze gegevens worden ook nog additionele gegevens
verzameld, die betrekking hebben op de configuratie en de
status van het netwerk . Deze gegevens zijn nodig voor een
goede interpretatie van de resultaten van de bovengenoemde
metingen .

Voor ieder van de genoemde drie aspecten van communicatie kan
men een aantal parameters (ook wel entiteiten genoemd) meten .
Een aantal voorbeelden van deze parameters zal in het vervolg
van het verslag nog genoemd worden . Voor een goede
beeldvorming volgen hieronder een aantal voorbeelden :

- omvang van verkeer :

verkeersintensiteit
houdtijdverdeling
oproepintensiteit
verkeersdispersie (verdeling bronverkeer over

bestemmingen)

- prestaties van het netwerk :

aantal geslaagde oproeppogingen
aantal niet-geslaagde oproeppogingen
centrale-processor belasting
(oproep-)congestie

- bepaling kwaliteit van dienstverlening :

vertraging gespreksopbouw
doorschakel-vertraging
aantal mislukte oproeppogingen met reden :

niet-complete nummerinformatie*
niet-bestaand nummer*
congestie
systeem-fout

* : Deze parameters zijn het gevolg van het
consumentengedrag . Desondanks kan de klant ze
ervaren als een slechte dienstverlening (bijv .
omdat hij niet in de gaten heeft, dat hij een
niet-bestaand nummer heeft gekozen) .
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De meeste van deze termen worden meestal in de engelse
gebruikt :

call set-up delay
network performance
quality of service
etc .

De parameters kunnen worden gemeten bij bepaalde
(meet-)objecten . De objecten maken onderdeel uit van
communicatie-netwerk . Een aantal voorbeelden zijn :

centrales
circuits
circuit-groepen
bundels
processoren
abonnee-lijnen

versie

het

Verder is het veelal mogelijk een meting uit te voeren op een
bepaalde verkeerssoort . De verkeerssoorten, zoals aangegeven
in de CCITT aanbeveling E .502 [16117] zijn :

1 : ORIGINATING
2 : INTERNAL (=ORIGINATING TERMINATING)
3 : TERMINATING
4 : INCOMING TERMINATING
5 : INCOMING
6 : TRANSIT (=INCOMING OUTGOING)

7 : OUTGOING
8 : ORIGINATING OUTGOING
9 : SYSTEM ORIGINATING TERMINATING

10 : SYSTEM ORIGINATING OUTGOING
11 : INCOMING SYSTEM TERMINATING
12 : ORIGINATING SYSTEM TERMINATING

We vinden deze verkeerssoorten terug in onderstaand figuur 1 .
Hierin zien we hoe de verkeerssoorten opgebouwd zijn in een
schakelsysteem .
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Figuur 1 : Model verkeersstromen in centrale .

vertrouwelijk
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In het ISDN kan men ook nog andere verkeerssoorten
onderscheiden . De indeling is dan gebaseerd op het type
service, dat door het netwerk wordt verleend . De verzamelnaam
voor de door het ISDN aangeboden diensten is
telecommunication services . Deze bestaan uit bearer services,
en teleservices .

TELECOMMUNICATION SERVICES

BEARER SERVICE TELESERVICE

BASIC BASIC BEARER SERVICE BASIC BASIC TELESERVICE
BEARER SERVICE + TELESERVICE +

SUPPLEMENTARY SERVICE SUPPLEMENTARY SERVICE

Figuur 2 : Telecommunication services .

Bearer services bieden de mogelijkheid om informatie uit te
wisselen tussen twee aansluitingen van het netwerk en maken
daarbij gebruik van de netwerk-eigenschappen . Zij worden
beschreven door de lagen 1 t/m 3 van het OSI-model .
Teleservices bieden de door de gebruiker,gevraagde dienst .
Zij maken gebruik van een bearer service voor de lagere
lagen . Zij worden beschreven door de lagen 1 t/m 7 in het
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OSI-model . Verder zijn er nog de supplementary services
(aanvullende diensten) die een bearer service of een
teleservice modificeren (aanvullen) .
Een aantal voorbeelden van diensten in het ISDN worden
hieronder per soort genoemd :

- type bearer service :

type

circuit mode bearer service :
64 kbit/s, 8 kHz structure, unrestricted
64 kbit/s, 8 kHz structure, for 3 .1 kHz audio

packet mode bearer service :
virtual call (according to CCITT Rec . X .25

[26])
virtual circuit (according to CCITT Rec . X .25

[26])

tele-service :

telephony
videotex (viditel)
message handling (memocom)
facsimile 2/3/4
teletex
mixed mode (textfax)

- type supplementary service :

advice of charge
calling line identification
malicious call identification
don't disturb

Ook is een combinatie moglijk van deze indeling met die uit
figuur 1 . Bijvoorbeeld, originating traffic per bearer
service .

Het verzamelen van de gegevens voor verkeersmetingen kan men
in principe op twee manieren :

- tijd-georiénteerd tellen van specifieke
gebeurtenissen binnen een tijdvak en deze vastleggen
op tellers

- event-georiénteerd vastleggen van gegevens per call
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Verkeersmetingen leveren in het algemeen ruwe gegevens op,
zoals de stand van een teller . Voor een gebruiker van
verkeersmeetgegevens is dit meestal niet gewenst . Hij/zij
ziet liever bewerkte gegevens, zoals de verkeersintensiteit,
uitgedrukt in erlang . Hiervoor is het nodig, dat de ruwe
gegevens een bewerking ondergaan, zodanig dat de gewenste
(bewerkte) gegevens eruit rollen .

Onderscheid in het soort verkeersmeting kan men nog maken
tussen ( steeksproefsgewijze) observaties en continue
monitoring van parameters . Observaties leveren statistische
gegevens over de entiteiten met een zekere nauwkeurigheid .
Monitoring levert de werkelijke waarde op zoals hij tijdens
de meting werd geregistreerd . De betrouwbaarheid is hier
natuurlijk het hoogst, echter de eisen aan apparatuur ook
( processor- en geheugencapaciteit bijv .) .

Een verkeersmeting bestaat in het algemeen uit drie delen :

- measurement set information

- time information

- output routing and scheduling information .

In de measurement set information wordt het meettype
gedefiniëerd met een lijst van objects en eventueel nog een
aantal parameters, die specifiek voor de meting zijn, bijv .
sampling frequentie, destination codes, etc .

Time information bestaat uit drie delen : measurement level,
recording day level en recording period level . Measurement
level bevat informatie over de dagen waarop een
niet-periodieke meting moet plaatsvinden, of het patroon
waarmee een periodieke meting plaatsvindt . Recording day
level bevat informatie over de start- en stoptijden van
meetperiodes in één meetdag . Tenslotte bevat het recording
period level informatie over de accumulatie-periodes van data
in een meetperiode . Na het verstrijken van een
accumulatie-periode wordt de geregistreerde data-collectie
naar het output medium, gedefiniëerd m .b .v . de output routing
and scheduling information, gestuurd . Deze begrippen worden
nog eens verduidelijkt in onderstaand figuur .
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start
date date date date

I I
measurement m~m~m~ jm

level
L

periodical meas .

M

nonperiodical meas .

---------------i i -------
recording day

level
0.00 ~ 24.00

-------------------- I ----------------------- ----------------
y y

recqrding m1mlmlm~ Cm~m~
period L
level

Figuur 3 : Time information (CCITT Rec . E .502 [16]) .

De output routing and scheduling information bevat informatie
over de tijdstippen waarop de verzamelde data naar het
uitvoermedium (printer, data link) wordt verzonden en in
welke vorm .

Voor verkeersmetingen zijn er een aantal instanties, die
aanbevelingen c .q . eisenspecificaties opstellen . Hierin
worden de mogelijkheden van netwerk-elementen t .a .v .
verkeersmetingen voorgeschreven . (zie figuur 4)

CCITT / CEPT / ETSI

T T
T input voor t input voor

( standaarden ( standaarden
1 1

standaarden y standaarden J.

PTT 14E--product ] LEVERANCIERS VAN
( ~ 1 SCHAKELSYSTEMEN
( ~----specificatie--~

i- ~~I

Figuur 4 : Overzicht totstandkoming standaarden en
aanbevelingen .
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In figuur 4 is te zien, dat de overkoepelende organisaties
CCITT, CEPT en ETSI de internationale standaarden
specificeren . Deze organisaties krijgen hun aansturing voor
het opstellen van standaarden en aanbevelingen vanuit de
nationale administraties (PTT) en de fabrikanten . De
laatstgenoemde groep heeft echter geen zitting in CEPT . De
activiteiten van CEPT worden echter overgedragen aan ETSI,
waaraan de fabrikanten wel zullen participeren . De producten
die de fabrikanten leveren aan de nationale administraties
moeten voldoen aan hun (eisen-)specificaties . Deze
specificaties zullen echter op hun beurt weer voldoen aan de
internationale standaarden, zodat daar de producten van de
fabrikanten ook automatisch aan zullen voldoen .

1 .2 : Invloeden op veranderende verkeersei genschappen .

Verkeers(observatie)metingen hebben o .a. het doel de
karakteristieken van het verkeer te ontrafelen . Klassieke
voorbeelden van verkeerseigenschappen zijn oproepintensiteit,
houdtijd . Met de komst van het ISDN, haar vele technische
mogelijkheden en de legio toepassingen ervan zullen niet
alleen de verkeerseigenschappen maar ook het
consumentengedrag veranderen . De mogelijkheid om ISDN te
introduceren is door een tweetal andere factoren geboden ;
economische redenen en de geleidelijke acceptatie van de
informatie-maatschappij . De mogelijke oorzaken voor de
veranderende verkeerseigenschappen zijn hier nog eens op een
rijtje gezet en met een aantal voorbeelden verduidelijkt :

1 : consumentengedrag

aantal gesprekken per dag
"herhaal"-gedrag (bijv . bij

bezet)

2 : technische ontwikkelingen

ATF-4 (GSM)
FAX-4

3 : economische overwegingen

telemetrie (op afstand
uitlezen van bijv . gasmeter)
video-conferencing
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4 : acceptatie van info-maatschappij .

"Henny Huisman"-shows
cursus via thuiscomputer
electronische krant

(N .b . : De genoemde voorbeelden zijn ter illustratie ; ze
kunnen bij meer dan een oorzaak gebruikt worden, e .g . FAX-4
bij technische ontwikkelingen, economische overwegingen en
bij acceptatie van info-maatschappij .)

De genoemde gebieden hebben heel duidelijk invloeden op
elkaar . Een voorbeeld hiervan is het beroemde economische
marktmechanisme van vraag en aanbod . Schaarse middelen hebben
invloed op het consumentengedrag en op de
prijs(-ontwikkeling), die op haar beurt een drijfveer voor
een (nieuwe) technische ontwikkeling kan zijn .

De verschillende invloeden worden in een reeks figuren met
een aantal voorbeelden hieronder geschetst .

1 : herhaalgedrag -> oproepverkeerskranen

I CONSUMENTENGEDRAG ~-~

i
ITECHNISCHE ONTWIKRELINGEN'

fi

J ECONOMISCHE OVERWEGINGEN
1

Figuur 5 : Invloed van consumentengedrag .

~-
INFO-ktAATSCHAPPIJ

In figuur 5 wordt aangegeven, dat de negatieve gevolgen van
het overmatig herhalen van een oproeppoging binnen een
bepaalde tijdsperiode, leiden tot de (technische)
ontwikkeling van oproepverkeerskranen, die de
oproepintensiteit verlagen .
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2
1 CONSUMENTENGEDRAGF---~-
~ i ~

I
I TECHNISCHE ONTWIRRELINGEN 1 ~ -~
1 1

~ 3
ECONOMISCHE OVERirTEGINGEN/-

2: auto-redial modems ~ 1 4

3: video-conferencing
~INFO-MAATSCHAPPIJ

4: Teletekst/viditel

Figuur 6 : Invloed van technische ontwikkelingen .

Technische ontwikkelingen maken andere diensten en features
mogelijk . Zij kweken daarmee een ander consumentengedrag
(bijv oproepherhaalgedrag), leiden tot economische
overwegingen en bevorderen de acceptatie van de
informatie-maatschappij .
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CONSUMENTENGEDRAG F
1 6

5
TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 41

ECONOMISCHE OVERVEGINGEN

5 : portable car-phone vs . semafoon

6 : tarifering call attempt
(e .g . Denemarken)

INFO-MAATSCHAPPIJ

Figuur 7 : Invloed van economische overwegingen .

Uit economische overwegingen kan een consument besluiten een
ander gedrag te vertonen . Hij/zij kan daartoe bijv . gedreven
worden door tariefstelling . Ook kan het voordeliger worden
gebruik te gaan maken van nieuwe technische mogelijkheden .
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CONSUMENTENGEDRAG F

TECHNISCHE ONTWIKKEhINGEN1
i

ECONOMISCHE OVERWEGINGEN

7 : PC-gebruik 4 dataverkeer JINFO-MAATSCHAPPIJ
I

Figuur 8 : Invloed van (de acceptatie van) de info-maatschappi

Het gebruik PC's op grote schaal zou tot een toename van het
data-verkeer in het telecommunicatie-netwerk kunnen leiden .

Uit de bovenstaande figuren is een aantal conclusie's te
trekken . Enkele voorbeelden :

- het consumentengedrag wordt bepaald door :
technische ontwikkelingen
economische overwegingen
acceptatie v .d . info-maatschappij

- technische ontwikkelingen worden (mede) aangestuurd
door :

consumentengedrag
economische overwegingen

- technische ontwikkelingen hebben invloed op de
economische overwegingen

- de acceptatie van de informatie-maatschappij is mede
het gevolg van de technische ontwikkelingen, die
bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid verhogen .

Het gevolg is de nauwe verwevenheid van deze vier aspecten
met elkaar . Hierdoor is het noodzakelijk bij de bestudering
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van de verkeerseigenschappen alle vier aspecten in
beschouwing te nemen . Een voorbeeld :

De acceptatie van de informatie-maatschappij zal het
PC-gebruik en het daarbij behorende data-verkeer via
het openbare telecommunicatie-net doen toenemen .
Auto-redial modems (technische ontwikkeling) maken het
snel na elkaar opzetten en verbreken van verbindingen
mogelijk (consumentengedrag) . Indien alleen
getarifeerd wordt voor de duur van een "gesprek"
(lees : het staan van een verbinding) en niet voor het
opzetten van de verbinding, kan het voor de gebruiker
aantrekkelijker zijn om niet gedurende (bijvoorbeeld)
een gehele tekstverwerkings-sessie een verbinding te
laten staan, maar om die verbinding dan op te bouwen,
wanneer data-transport nodig is (economische
overweging) . Hierdoor ontstaat een verkeerssoort met
geringe houdtijd en hoge oproepintensiteit .
Economische motieven bepalen dus (mede) het
consumentengedrag .

Naast de genoemde vier aspecten is er nog een vijfde : de
politiek . Buiten de EEG-richtlijnen is het zeer moeilijk de
invloed ervan op veranderende verkeerseigenschappen in kaart
te brengen . Daarbij komt nog, dat naar verwachting de directe
invloed op het consumentengedrag gering zal zijn ; op
technische ontwikkelingen en economische overwegingen des te
meer . De invloed van de politiek zal hierna buiten
beschouwing worden gelaten .

Het onderstaande model zal hierna worden gebruikt . Hierin
zijn de oorzaken verdeeld in primaire en secundaire oorzaken
voor de verkeerskarakteristieken . De economische overwegingen
en de acceptatie van de informatie-maatschappij hebben
slechts (ten dele) directe invloed op de
verkeerskarakteristieken . Naast de primaire technische
ontwikkelingen, zijn er ook nog de secundaire . Deze
laatstgenoemde groep maakt wijzigingen in het
consumentengedrag mogelijk . Een voorbeeld is de automatische
nummerherhaling . Een voorbeeld van primaire technische
ontwikkelingen is het ISDN zelf .
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VERKEERSKARAKTERISTIEKEN
t

~
~ -1

t t

PRIMAIR JCONSUMENTEN- TECHNISCHE

1
GEDRAG ONTiTIKttELINGEN

t

SECUNDAIR

t tI
I I

ECONOMISCHE
OVERWEGINGEN

ACCEPTATIE I ITECHNISCHE
INFO-HAATSCHAPPIJI JONTSiIKKELINGEN

i 1

Figuur 9 : Primaire en secundaire oorzaken voor veranderingen
in de karakteristieken van het verkeer .

Uit figuur 9 volgt dus, dat een aantal factoren de
verkeerskarakteristieken bepalen . Verkeersmetingen worden
niet alleen door de te meten karakteristieken bepaald, maar
ook door de informatie-behoefte binnen het bedrijf . Er is
verder nog een derde factor, die invloed heeft op de
verkeersmetingen ; de technische veranderingen in de
netwerkelementen en meet- en verwerkingsapparatuur . Een
voorbeeld :

In EM-centrales is het aantal mogelijke metingen qua
type en omvang geringer dan in SPC-centrales . Sommige
metingen zijn zelfs overbodig c .q . onmogelijk
(processorbelastingsmeting) .
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i
T
1

BEDRIJFS-
INFO-BEHOEFTE

* : technische veranderingen in netwerk-elementen en
meet- en verwerkingsapparatuur

Figuur 10 : Invloeden op verkeersmetingen .

De invloed van de technische veranderingen in
netwerk-elementen en meet- en verwerkingsapparatuur op
verkeersmetingen wordt in dit verslag niet beschouwd . In
hoofdstuk 2 wordt gekeken naar de invloed van veranderende
verkeerskarakteristieken als gevolg van de introductie van
het ISDN op verkeersmetingen . In hoofdstuk 3 wordt de
informatie-behoefte gepeild bij IT i .v .m . een network
management systeem en bij de afdeling voor netwerk-planning .
De veranderingen in verkeerskarakteristieken brengen
consequentie's met zich mee voor de verkeersmetingen . Deze
gevolgen kan men in drie groepen indelen :

- gevolgen voor de metingen zelf

- gevolgen voor de organisatie rondom verkeersmetingen

- gevolgen voor de verwerking, analyse en
interpretatie (voor zover ze geen betrekking hebben
op organisatorische aspecten) .

In de figuur 11 zijn deze groepen van consequenties nader
ingevuld . Voor de afstudeeropdracht is de groep
"VERKEERSMETINGEN" het belangrijkste onderwerp . Echter men
moet bedenken, dat veranderingen in de ene categorie gevolgen
kunnen hebben voor aspecten in een andere groep .
Voorbeeld :

Het gebruik van metingen per call (call records) kan
nieuwe eisen stellen aan de opslagcapaciteit en
processorcapaciteit van de verwerkingssystemen,
aangezien er een aanzienlijke toename van data zal
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ontstaan . De analyse van deze hoeveelheid data zal ook
gevolgen hebben voor de organisatie .

VERKEERSMETINGEN
I

entiteiten
objecten
meetfrequentie
meetperiodes

I

ORGANISATIE

Hkt-T
districten :

Verkeersburo
Planning
Kwaliteitsburo
beheerseenheid

VERi~SRRINGSPROCES

hardware
software
l proces-tijd
lopslagcapaciteit
koppelvlakken
TMN-concept
INA

Figuur 11 : Consequenties t .a .v . verkeersmetingen .

1 .3 : Voorstudie "Verkeersmetingen in het huidige
telecommunicatie-netwerk" .

Gestart is met een onderzoek naar de huidige stand van zaken
m .b .t . verkeersmetingen . Het resultaat is een tussenverslag
met de titel "Verkeersmetingen in het huidige
telecommunicatie-netwerk" . Hier volgt een korte samenvatting
van de belangrijkste punten en conclusie's uit het
tussenverslag .

De inventarisatie naar de huidige verkeersmetingen en
meetmogelijkheden had betrekking op vier aspecten :

- de meetmogelijkheden aanbevolen door CCITT/CEPT
" geëist door PTT

gebruikt door PTT
aangeboden door de fabrikanten .
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De belangrijkste conclusie's waren :

vertrouwelijk

de PTT gebruikt verkeersmetingen voornamelijk voor netwerk
planning (MJLP) en onderhoud

PTT eist verkeersmetingen zoals beschreven in de
specificatie's uit de TF 585-serie [10 t/m 15]

CCITT beveelt veel meer aan in Rec . E .502 [16] dan de PTT
eist

de fabrikanten van de digitale spc-centrales bieden
gedeeltelijk aan wat CCITT aanbeveelt en gedeeltelijk
extra's

omdat niet bekend is of alle relevante documenten
beschikbaar zijn gesteld, is het ook niet geheel duidelijk
of de beschouwde systemen (AXE-10, SESS-PRX en S12) wel
geheel aan de eisen van PTT voldoen .

Verder kwamen nog een aantal andere zaken naar boven :

er is een grote diversiteit aan en een grote
onduidelijkheid in de naamgeving

- er is een gebrek aan definitielijsten bij de PTT en de
fabrikanten

- de verkeersmetingen uit de eisenspecificaties van de TF
585-serie zouden na enige aanpassingen nog gebruikt kunnen
worden voor de beschrijving van de huidige toestand

men is zich nog niet helemaal bewust van het belang van
verkeersmetingen in het ISDN in de uitvoerende organisatie

Voor meer detail-informatie wordt de lezer verwezen naar het
tussenverslag .

1 .4 : Werkwijze voor het vervolg van de
afstudeeropdracht .

De volgende werkwijze voor het vervolg van de
afstudeeropdracht heeft als doel de consequenties voor
verkeersmetingen op de in paragraaf 1 .2 genoemde gebieden aan
te geven . In het kader van de afstudeeropdracht worden alleen
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de consequenties als gevolg van de komst van het ISDN
aangegeven .

In principe wordt er via twee lijnen gepoogd de veranderingen
in verkeersmetingen t .o .v . de huidige - en als gevolg van de
introductie van het ISDN - aan te geven . De eerste lijn (zie
figuur 12) kijkt naar de invloed van de technische
veranderingen op het consumentengedrag en op de
verkeerskarakteristieken . Het consumentengedrag heeft ook
invloed op de verkeerskarakteristieken . Hieruit volgen dan de
veranderingen in de verkeerskarakteristieken, die op hun
beurt weer verschillen met de huidige verkeersmetingen
opleveren . De tweede lijn loopt over de inventarisatie van de
bedrijfs-infobehoefte, die ook weer verschillen met de
huidige verkeersmetingen zal opleveren . De verschillen kunnen
dan leiden tot nieuwe eisenspecificaties voor
verkeersmetingen .

JINVOERING ISDN

H2

I
1
L

BEDRIJFS-INFOBEHOEFTE
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TECHNISCHE VERANDERINGEN 1
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J CONSUMENTENGEDRAG J.

4-
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VERKEERSKARAKTERISTIEKENI
I

J.

0 VERKEERSMETINGEN BEPALEN

1
4-
I

INIEUWE EISEN-SPECIFICATIES
I

Figuur 12 : Schema werkwijze .

H3

H4

De invoering van het ISDN heeft geen directe invloed op de
technische veranderingen in de netwerkelementen en de meet-
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en verwerkingsapparatuuur, die op hun beurt consequenties
voor de verkeersmetingen zouden kunnen hebben . Vandaar, dat
dit niet onderzocht is .

1 .5 : Hoofdpunten uit hoofdstuk 1 .

In deze paragraaf worden puntsgewijs nog eens de hoofdpunten
uit hoofdstuk 1 opgesomd . Voor conclusie's wordt verwezen
naar hoofdstuk 5 .

- Verkeersmetingen verzamelen gegevens, die betrekking hebben
op een drietal aspecten van de (tele-)communicatie :

omvang van verkeer

- prestaties van het (communicatie-)netwerk

- bepaling van de kwaliteit van de diensverlening .

- Metingen kan men uitvoeren op :

verkeerssoorten

objecten

diensten,

of combinaties van deze .

- Er zijn twee manieren om te meten :

- tijd-georiënteerd tellen van specifieke
gebeurtenissen binnen een tijdvak en deze vastleggen
op tellers

- event-georiënteerd vastleggen van gegevens per call

Dit kan men dan nog doen door continue monitoring van
parameters, of door steekproefsgewijze observaties .

- Een meting bestaat uit drie delen :

- measurement set information
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- output routing and scheduling information .

- Bij de totstandkoming van internationale aanbevelingen voor
verkeersmetingen spelen de volgende organisaties een rol :

CCITT

CEPT

ETSI .

Hun aansturing krijgen deze organisaties vanuit de
administraties (PTT) en fabrikanten, m .u .v . CEPT waarin de
fabrikanten geen deel hebben .

- Er zijn vier invloeden op de veranderende
verkeerseigenschappen verdeeld in primaire en secundaire
oorzaken :

- consumentengedrag (primair)

- technische ontwikkelingen (zowel primair als
secundair)

- economische overwegingen (secundair)

- acceptatie van de informatie-maatschappij .

Ze zijn sterk met elkaar verweven en de een kan niet zonder
de ander worden bestudeerd . De vijfde oorzaak is de •
politiek, maar wordt in dit verslag buiten beschouwing
gelaten .

Invloeden op verkeers metingen zijn :

- technische ontwikkelingen in netwerk-elementen en
meet- en verwerkingsapparatuur

- de verkeerskarakteristieken

- de bedrijfs-informatiebehoefte .

- De consequenties t .a .v . verkeersmetingen spitsen zich toe
op :

- verkeersmetingen zelf
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- de organisatie rondom verkeersmetingen

- de verwerking, analyse en interpretatie .

- In het tussenverslag "Verkeersmetingen in het huidige
telecommunicatie-netwerk" wordt verslag gedaan van het
eerste gedeelte van het afstudeerproject, waarin een
onderzoek is gedaan naar de huidige stand van zaken m .b .t .
verkeersmetingen .

- De werkwijze voor het vervolg van de afstudeeropdracht is
aangegeven in figuur 10 op bladzijde 18 .
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H 2 : VERANDERINGEN IN DE VERKEERSKARAKTERISTIEKEN ALS GEVOLG
VAN TECHNISCHE INNOVATIES EN EEN VERANDEREND
CONSUMENTENGEDRAG

In dit hoofdstuk wordt de met 'H2' in figuur 12 aangegeven
lijn uitgewerkt . Zoals in figuur 12 is te zien, wordt
onderzocht welke invloed de technische veranderingen als
gevolg van de invoering van het ISDN hebben op het
consumentengedrag en op de verkeerskarakteristieken .
Laatstgenoemde worden ook direct beïnvloed door het
consumentengedrag . Hiertoe worden eerst de technische
veranderingen die invloed hebben op de
verkeerskarakteristieken en het consumentengedrag belicht .
De technische veranderingen hebben vooral betrekking op de
aangeboden diensten en de signaleringssystemen . Het
consumentengedrag zoals de netwerk-exploitant dat ervaart
heeft betrekking op het gebruik van de diensten en
hoeveelheid ISDN-aansluitingen .

2 .1 : Technische veranderingen als gevolg van de
introductie van het ISDN .

Om de veranderingen duidelijk te kunnen aangeven, moet men
eerst de huidige bestaande situatie beschrijven . In het PSTN
verleent de PTT aan de (enkelvoudige) abonnee de dienst
circuit-geschakelde analoge 3,1 kHz audio-verbinding
(telefonie) . In andere taakgerichte netten kan men via aparte
aansluitingen bovendien nog beschikken over :

pakket-geschakelde digitale data-verbinding met max .
64 kbit/s . in Datanet 1 (DN1) ( PSPDN)

telex-verbinding via telex-net

semafonie via semafoon-net*

autotelefonie (3,1 kHz audio) via autotelefoonnet*

circuit-geschakelde dataverbindingen via FLEXNET

' : De mobiele communicatienetten blijven verder in dit
verslag buiten beschouwing .
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Van deze basis-mogelijkheden zijn verschillende versies
mogelijk . We noemen :

meervoudige PSTN/PSPDN-aansluiting
PSTN P(A)BX-lijnen
huurlijnen (vaste verbindingen)

De signalering tussen gebruiker en lokale centrale gebeurt
door middel van zowel 'buiten-de-band'- als
'binnen-de-band'-signalering . In de hogere netvlakken maakt
men meestal voor signalering gebruik van MFC-signalering
(vanaf 2®-orde/le-orde vkc-netvlak) .

De tele-diensten die nu aangeboden worden zijn :

telefonie 3,1 kHz audio PSTN
viditel (videotex) PSTN
memocom (message handling) PSTN
fax 2/3 (facsimile) PSTN
telex (teletex) TELEX-net

Als aanvullende diensten zullen binnenkort in het PSTN de
ster-(*)diensten worden geïntroduceerd (zie specificaties uit
de TF 537-serie) .

Met de introductie van het ISDN zullen alle hierboven
genoemde aspecten van het huidige telecommunicatie-netwerk
ingrijpend veranderen . De belangrijkste vier veranderingen
zijn :

1 : digitalisering van de abonnee-aansluiting

2 : integratie van de verschillende taakgerichte
netten .

3 : introductie van nieuwe diensten

4 : gebruik van C7 als signaleringsprotocol tussen de
centrales

Tussen abonnee en lokale centrale verloopt de signalering
'buiten de band' in het D-kanaal . Het "D-channel access
signalling system" (DSS1) is beschreven in de
CCITT-aanbevelingen Q .92©-931 [27] .

De integratie van de taakgerichte netten zal niet onmiddelijk
met de introductie een feit zijn . Eerst zal men m.b .v .
IW-units ervoor zorgen, dat men vanaf de ISDN-aansluiting
toegang kan krijgen tot de verschillende diensten . De
volgende stap is dan de integratie van de functies van de
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taakgerichte netten in het ISDN . Als laatste kan men dan nog
de netten volledig integreren .

In feite zullen er twee basis-configuraties aan de abonnee
worden aangeboden :

- BRA : basic rate access 2B+D (B+D)

- PRA : primary rate access 30B+D (nB+D)
5Ho+D (nHo+D)
H12+D

Een B-kanaal heeft een capaciteit van 64 kbit/s ; het D-kanaal
in een BRA 16 kbit/s en in een PRA 64 kbit/s . Het Ho-kanaal
heeft een capaciteit van 384 kbit/s en het H12-kanaal 1920
kbit/s . Tussen haakjes staan de alternatieve configuraties
aangegeven .

De referentie-configuratie van de abonnee-aansluiting is
weergegeven in figuur 11 .

I
TE1 NT2

~
R S ( T

T~l lA ~

NT1

Figuur 11 : Referentie-configuratie abonnee-aansluiting op ISDN .

Hierin zien we, dat koppelvlak S/T de toegang tot de
ISDN-services geeft . TEl is apparatuur met een
gestandaardiseerd koppelvlak ; TE2 is apparatuur met een ander
koppelvlak (bijv X .25 [26]) en moet derhalve met een adaptor
(TA) op koppelvlak S/T worden aangesloten .

De telecommunication services in het ISDN zijn al besproken
in 1 .1 . Zij bestaan uit twee soorten : bearer services en
teleservices . Supplementary services (aanvullende diensten)
modificeren een basic telecommunication service .

De volgende bearer services zullen in fase 1A in het
nederlandse ISDN worden aangeboden :
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circuit mode bearer services

at reference point S/T :

circuit mode 64 kbit/s unrestricted 8 kHz structure

circuit mode 64 kbit/s 8 kHz structered bearer service
for speech information transfer

circuit mode 64 kbit/s 8 kHz structured bearer service
for 3 .1 kHz audio transfer

at reference point R :

circuit mode data communication via an interface
according to CCITT Rec . V .24/V .28 [28/29]

circuit mode analogue 3 .1 kHz bearer service according
to the connection requirements for the
Netherlands' telephone network

packet mode bearer services *

packet mode virtual call bearer
CCITT Rec . X .25 [26]

service according to

packet mode virtual circuit bearer service according
to CCITT Rec . X .25 [26]

De aangeboden teleservices zijn :

telefonie
fax 2/3
fax 4
viditel
memocom
teletex (circuit/packet mode)
mixed mode (textfax)

Voor hun relatie met vereiste bearer capability wordt
verwezen naar ISIS S .01/00 [18] . Wat van belang is, dat de
verlangde bearer capability afhankelijk is van de
teleservice en de aangesloten terminal . Voor de supplementary
services geldt in fase 1A, dat er alleen een relatie met de
basic bearer service is . Voor een lijst van de aangeboden
supplementary services wordt wederom verwezen naar [18] .
Hierbij moet worden opgemerkt, dat zij alleen toepasbaar zijn
op circuit mode calls . Verder zullen de bestaande aanvullende
diensten blijven bestaan . Hierbij moet men denken aan de al

* : Case A : circuit mode (B-channel) access to PSPDN via AU
Case B : packet mode service via D- or B-channel
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Hiermee zijn alle veranderingen t .o .v . het bestaande
telecommunicatie-netwerk als gevolg van de introductie van
het ISDN en van belang voor veranderingen in de
verkeerskarakteristieken genoemd . Voor meer informatie over
ISDN wordt verwezen naar :

ISIS-specificatie's
"The integrated digital network : from concept to
application" [literatuurlijst] .

2 .2 : Invloed van de technische veranderingen op
verkeerskarakteristieken .

Een verkeerskarakteristiek is een eigenschap van het verkeer,
bijv . het volume . Zo'n eigenschap wordt gekenmerkt door een
aantal parameters . In het geval van het verkeersvolume zijn
dit o .a . de verkeersintensiteit, de gemiddelde houdtijd en de
oproepintensiteit . De waarden van de parameters worden
gemeten m .b .v . verkeersmetingen . Vaak worden zij ook wel
entiteiten genoemd (zie ook 1 .1) .

In het ISDN zullen de verkeerskarakteristieken anders zijn
dan in het PSTN . Reden daarvoor zijn o .a . technische
veranderingen . In het PSTN hadden we te maken met één enkele
bearer capability ; in het ISDN met meer dan een (zie par .
2 .1) . Er zijn drie belangrijke karakteristieken :

- verkeersvolume :

verkeersintensiteit
gemiddelde houdtijd
houdtijdverdeling
oproepintensiteit
verkeersdispersie

- (network) performance :

aantal geslaagde oproeppogingen
aantal niet-geslaagde oproeppogingen
answer-bid ratio (ABR)
answer-seizure ratio (ASR)

- quality-of-service :

call set-up delay
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De genoemde parameters dienen ter illustratie . Enkele daarvan
zullen verderop nader bekeken worden .

De komst van meer dan een service (zowel bearer services als
teleservices) is de belangrijkste technische verandering . Zij
zal de meeste invloed hebben op de verkeersvolume- en de
performance parameters . Indien goed geïmplementeerd, zal de
invloed op de quality of service minimaal (moeten) zijn . De
beide andere groepen parameters kunnen we opsplitsen in een
parameter voor het totale verkeer en een per service . Een
verdere verdeling is mogelijk naar ISDN/non-ISDN abonnee en
type service : bearer service, basic bearer service +
supplementary service en teleservice . Figuur 13 illustreert
dit .

VERKEERSKARAKTERISTIEKEN

VOLUME NETWORK
PERFORl4ANCE

QUALITY OF
SERVICE

J
P P P
A A A ~
R R . .R
1 2 n

P P P
AA A
R R . . . .R
1 2 m

P P P
AA A
R R. . . .R
1 2 1

ISDN subscriber

PSTN subscriber

bearer service x

basic bearer +
suppl . service y

teleservice z

totaal verkeer

Figuur 13 : Mogelijke indeling verkeerskarakteristieken en hun
parameters .

We kunnen nu de totale karakteristieken opgebouwd zien uit
karakteristieken voor deelstromen . De parameters moeten dan
vanzelfsprekend ook per deelstroom bepaald worden . Dit is
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duidelijk indien we de (totale) verkeersintensiteit
beschouwen. Deze is opgebouwd uit de verkeersintensiteit van
alle telecommunication services tezamen . Ter illustratie
beschouwen we het geval, dat de totale houdtijdverdeling is
opgebouwd uit de houdtijdverdeling van twee services (fig . 14
a, b en c) . Bedenk, dat de waarde van een parameter mede
afhangt van het gebruik van die service .

T service a t
a a
a / a
n r--I-i n i
t 1 j 14 a t
a~ rJ / a
1 / 1

(
[

~ / houdtijd -~ ~
5

service b

[

/ 14 b
[
[
[
[
/ houdtijd 4
2

ai - 1
L! / totaal

a ~ I~ L /~
n1-~ IL, 14 c
t
a
1

Figuur 14 : Houdtijdverdeling .

houdtijd ->
4

De gemiddelde houdtijden zijn met stippellijnen aangegeven .
Door de verschillen in de houdtijdverdeling van de beide
services is het niet voldoende alleen de gemiddelde houdtijd
per deelstroom te meten . Wel is het zo, dat een verschil in
de gemiddelde houdtijden van de services een indicatie is
voor verschillen in de verdelingen . Het is ook niet meer
voldoende voor het bepalen van de verdeling van een
parameter, om alleen maar de gemiddelde waarde van de
parameter voor het totale verkeer te meten .

Voor telefonie in het PSTN nam men aan, dat de
houdtijd negatief exponentieel verdeeld was . De
gemiddelde houdtijd was voldoende om de verdeling te
weten te komen . In het ISDN zal de houdtijdverdeling
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64 kbit/s circuit switched

voor de teleservice telefonie ongeveer net zo verdeeld
zijn . Echter vermenging met andere teleservices (met
andere karakteristieken) zorgt ervoor, dat de
houdtijdverdeling voor het totale circuit-geschakelde
verkeer er niet meer zo uit hoeft te zien . Sterker
nog, men kan hem waarschijnlijk niet eens meer met
alleen het gemiddelde beschrijven .

De strekking van het verhaal hierboven geldt voor de meeste
volume- en network performance parameters .

ISDN biedt de mogelijkheid digitale verbindingen op te
zetten . Hierdoor kan het gebruik van modems voor
datatransport tot de verleden tijd gaan behoren . Hiervoor in
de plaats komen dan de '64 kbit/s unrestricted circuit
switched'-verbindingen . Voor DN1-abonnee's bestaat er verder
nog de mogelijkheid om gebruik te maken van
pakket-geschakelde services via het ISDN . De bit-rate is daar
afhankelijk van het abonnement . In het 'case-A'-scenario ziet
de configuratie er als volgt uit :

I

R S

ISDN

vertrouwelijk

-
AU) DN 11

i

9,6 kbit/s packet switched

Figuur 15 : Voorbeeld configuratie in case A .

De abonnee 'ziet' een pakket-geschakelde dienst, maar in
werkelijkheid wordt een circuit-geschakelde verbinding naar
de AU opgezet . De pakket-geschakelde dienst wordt door het
PSPDN geleverd . Vandaar, dat de parameters van het
pakket-geschakeld verkeer in het 'case A'-scenario weinig
zullen afwijken van die in het PSPDN (DN1) . Wel zien we een
deelstroom in het totale circuitgeschakelde verkeer ontstaan
met eigen, aan data-transport verbonden, parameterwaarden . In
de verkeersdispersie zien we, dat deze deelstroom richting
AUs gaat .
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In het 'case B'-scenario biedt het ISDN de pakket-geschakelde
diensten d .m .v . PHs in de ISDN-centrales . De ISDN-abonnee's
beschikken dan over een 64 kbit/s packet mode bearer service .
De bijbehorende parameterwaarden zullen vergelijkbaar zijn
met die van de huidige parameters voor het 64 kbit/s
dataverkeer in het PSPDN, tenzij de TA's een subrate hebben
(2400, 4800 bit/s, etc .) . In het laatste geval kan men kijken
naar de parameters van het huidige PSPDN (DN1) .

Samenvattend worden de invloeden op de
verkeerskarakteristieken van datatransport via
pakket-geschakelde diensten pas echt interessant in 'case B',
omdat in 'case A' het ISDN transparant is voor die diensten .

Als laatste in deze paragraaf wordt de invloed van de nieuwe
signaleringssystemen (C7 en DSS1) op de
verkeerskarakteristieken besproken . Voor C7 kan men stellen,
dat de invloed zich voornamelijk uit in een verbetering van
een aantal kwaliteitsparameters . Voorbeelden zijn :

call-setup delay
through-connection delay

De invloed kan zich zelfs nog uitbreiden tot vermindering van
de congestiekans, indien C7 congestie terugmeldt aan een
network traffic management systeem .

Het DSS1 heeft naast invloed op de bovengenoemde call-setup
delay ook nog invloed op de oproepintensiteit . De abonnee
kan, in het geval het feature in de terminal is
geïmplementeerd, m .b .v . automatische oproepherhaling het
aantal oproepen per tijdseenheid verhogen . Of dit merkbaar
wordt in de oproepintensiteit is ook afhankelijk van het
consumentengedrag (zie par 2 .3) .

2 .3 : Invloed van het consumentengedrag op de
verkeerskarakteristieken .

De invloed van het consumentengedrag op de
verkeerskarakteristieken is nauw verbonden met de technische
mogelijkheden, die het ISDN biedt . De nieuwe technische
mogelijkheden staan voor het grootste gedeelte beschreven in
paragraaf 2 .1 .

Het doel van de bestudering van het consumentengedrag is de
relatie met verkeerskarakteristieken duidelijk te maken . Men
kan een verwachting t .a .v . de karakteristieken opstellen en
d .m .v . metingen deze verwachting toetsen aan de
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werkelijkheid . Ruwweg kan men namelijk stellen, dat het
verkeer wordt bepaald door de technische mogelijkheden en het
gebruik van die mogelijkheden (lees : het consumentengedrag) .
Om het gebruik van de aangeboden diensten gaat het in deze
paragraaf .

Het consumentengedrag wordt voornamelijk bepaald door :

de marktpenetratie van ISDN :
aantal BRA's
aantal PRA's

- hoeveelheid en type randapparatuur :
aantal FAX-2/3 apparaten
aantal FAX-4 apparaten
aantal non-voice terminals

- gebruik van de telecommunication services :
per type bearer service
per type teleservice
per type supplementary service

De lijst van voorbeelden is niet uitputtend . De
achterliggende factoren, die elk van bovengenoemde items mede
beïnvloedt, zijn :

- economische overwegingen :
tariefstelling
kosten (rand)apparatuur
aansluitkosten

- voordelen t .o .v . huidige situatie :
verbeterde performance
verbeterde QOS
verbeterd bedieningsgemak

- acceptatie van de informatie-maatschappij :
(kantoor-)automatiseringsdrang

Aanvullend hierop zijn er nog een aantal andere factoren te
noemen, die echter onberekenbaar en tijdsafhankelijk zijn . We
noemen mode-verschijnselen, reclame-campanges, etc . Hieruit
kan men concluderen, dat het een complex veld is en dat men
niet meer kan doen dan, afgaande op de beschikbare
informatie een verwachting opstellen . Hoe gedetailleerder de
informatie, des te beter kan de verwachting worden . Men kan
onderstaand model gebruiken voor het toetsen en bijstellen
van een verwachting voor het consumentengedrag .
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Figuur 16 : Model voor het toetsen en bijstellen van een
verwachting voor het consumentengedrag .

Gebaseerd op een onderzoek van het DMT [2] is de prognose
voor het aantal ISDN-aansluitingen in de zakelijke markt in
1996 als volgt :

PRA zakelijke markt : 4500

BRA zakelijke markt : 73300

totaal : 77800
+

Dat ISDN-klanten te vinden zijn in de zakelijke markt komt,
doordat ISDN een financieel voordeel zal opleveren voor
datacommunicatie (hogere transport-snelheid bij ongeveer
gelijke tariefstelling) . Het totaal aantal aansluitingen in
1996 zal in de zakelijke markt 2 .032 .000 bedragen . De
penetratie van het ISDN zal dan nog minimaal zijn .

Het aantal toegangskanalen is afhankelijk van de mogelijke
configuratie's en de tariefstelling . Indien alleen 30B+D voor
een PRA en 2B+D mogelijk zijn voor een BRA komt men op
281 .600 B-kanalen .
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De hoeveelheid en types randapparatuur zijn nog een te
onzeker onderwerp om uitspraken over te doen . De hoeveelheid
zal ondermeer afhangen van :

aantal ISDN-aansluitingen
type ISDN-aansluitingen vraag per type randapparaat
kosten ISDN-aansluitingen
compatibiliteit met bestaande apparatuur
aangeboden diensten (door PTT/non-PTT)

We zien duidelijk de wisselwerking tussen de hoeveelheid
ISDN-aansluitingen en de beschikbaarheid van apparatuur .
Indien de potentiële markt voor fabrikanten te klein is zal
men niet geneigd zijn grote investeringen te doen in
de ontwikkeling' en verkoop van apparatuur . Indien het aanbod
aan apparatuur te gering is zullen abonnee's niet geneigd
zijn over te stappen op ISDN . Gelukkig zijn de verwachtingen
voor de groei van de data-communicatie zo gunstig, dat de
fabrikanten wel degelijk zijn geïnteresseerd in de
ISDN-markt .

Het gebruik van de aangeboden telecommunication services in
een ISDN zal voor het grootste gedeelte afhangen van de
tariefstelling . Met tariefstelling kan men
verkeersvolume-parameters als oproepintensiteit, houdtijd en
zelfs verkeersdispersie beïnvloeden per service . Een andere
factor, die een rol speelt bij het gebruik van de services is
de performance verbetering t .o .v . de bestaande dienst . Een
voorbeeld is de verhoging van de snelheid van het
data-transport naar 64 kbit/s . Hieronder volgt een overzicht
van de verwachting voor de verkeersvolume-karakteristieken,
gebaseerd op het voorgaande in dit hoofdstuk . Figuur 17 is de
uitwerking van het vakje 'bearer service x'-'volume' uit
figuur 13 .
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BEARER SERVICE VERKEERSVOLUME

circuit mode bearer services ~
~

64 kbit/s 3 .1 kHz audio zie PSTN telefonie
~ 64 kbit/s speech ??
~ 64 kbit/s unrestricted kortere houdtijd per applicatie

oproepintensiteit gelijk wegens
tariefstelling zie [2]

packet mode bearer services

virtual call X .25 zie DN 1 (case A) ;DN1 64kb/s (case B)
virtual circuit X .25 idem

Figuur 17 : Verwachting verkeersvolume-parameters per bearer service .

Over voorspellingen van de waarden van
verkeersvolume-parameters van de teleservices is er
literatuur beschikbaar [2 t/m 8] . Het eenvoudigst is daarbij
de teleservice telefonie te beschouwen . Hier zullen de
waarden van de parameters niet noemenswaardig verschillen met
de huidige . Desondanks variëren de gemiddelde houdtijden
genoemd in de literatuur van 100 sec . tot 207 sec . Het
laatste getal is afkomstig uit [2] ; het eerste uit [3] . Het
verschil is een aanduiding voor de onzekerheid over de
toekomstige verkeerskarakteristieken . Elke
aanname/verwachting zal grondig op zijn realiteitswaarde
moeten worden getest door goede verkeersmetingen .

In appendix B zijn de gevonden maximale en de minimale
waarden voor de verwachtingen afgedrukt . De absolute waarden
van de getallen moet men waarschijnlijk niet al te nauw
nemen . Het belang van dit overzicht ligt meer in het feit,
dat het de verschillen in verkeerskarakteristieken voor de
verschillende services, zoals eerder gesteld in deze
paragraaf, illustreert . De consequenties voor de
verkeersmetingen worden besproken in hoofdstuk 4 .

2 .4 : Hoofdpunten hoofdstuk 2 .

Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de hoofdpunten
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uit hoofdstuk 2 . Voor conclusie's en aanbevelingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 5 .

De belangrijkste technische veranderingen t .g .v . de
introductie van het ISDN, die invloed hebben op de
verkeerskarakteristieken, zijn :

1 : digitalisering van de abonnee-aansluiting

2 : koppeling en integratie van de verschillende
taakgerichte netten .

3 : introductie van nieuwe diensten

4 : gebruik van C7 als signaleringsprotocol tussen de
centrales

- De belangrijkste verkeerskarakterstieken zijn :

- verkeersvolume

- (network) performance

- quality of service

- De verkeerskarakteristieken worden beschreven door
parameters . De waarden van de parameters worden bepaald
m .b .v . verkeersmetingen .

- De invloed van het aanbod van meer services op de waarde
van parameters leidt tot een splitsing van de parameters in
parameters per verkeerssoort (per service, per type
subscriber) en voor het totale verkeer .

De invloed van het consumentengedrag op de
verkeerskarakteristieken, zoals gemeten in het netwerk,
wordt bepaald door :

- de hoeveelheid ISDN-aansluitingen (marktpenetratie)

- hoeveelheid en type randapparatuur

- het gebruik van de telecommunication services .

- Voorspellingen over verkeersvolume-parameters liggen ver
uit elkaar en geven daarmee de onzekerheid over de toekomst
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aan . Elke verwachting zal d .m .v . goede verkeersmetingen op
zijn realiteitswaarde moeten worden getest .
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H 4 : NIEUWE VERKEERSMETINGEN

vertrouwelijk

Uit de vorige hoofdstukken blijkt, dat er veranderingen in
verkeersmetingen zullen gaan optreden . Deze veranderingen
zullen betrekking hebben op alle facetten van
verkeersmetingen :

- measurement set information

- time information

- output routing and scheduling information .

De veranderingen worden door een aantal zaken veroorzaakt . De
belangrijkste zijn :

- invoering ISDN en C7

- aanbod nieuwe diensten

- veranderingen in bedrijfs-informatiebehoefte .

In appendix B kan men een aantal veranderingen zien . Zij
hebben vooral betrekking op de 'measurement set information'
en komen voort uit alle drie genoemde oorzaken .

Uit de vorige hoofdstukken (met name 2 en 3) blijkt ook de
grote onzekerheid over de mogelijke ontwikkelingen . De
onzekerheid over de gevolgen voor verkeersmetingen ligt
vooral in de onzekerheid van de verwachting voor het
consumentengedrag en de nieuwe bedrijfs-infobehoefte .

Om nu nieuwe verkeersmetingen te kunnen geven volgt in 4 .1
eerst een nieuwe indeling van verkeersmetingen . In 4 .2 worden
dan nieuwe metingen voorgesteld op basis van de
tijd-georiënteerde metingen (zie 1 .1) en in 4 .3 op basis van
event-georiënteerde metingen .

4 .1 : Nieuwe indeling verkeersmetingen .

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 deelt CCITT haar metingen in
Rec . E .502 [17J in op een warrige manier . Er worden drie
criteria voor de indeling gebruikt :
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- object-type

- verkeerssoort

- manier van meten .

vertrouwelijk

Vooral het laatstsgenoemde criterium hoort niet in het rijtje
thuis, omdat het de klassen van verkeersmetingen afhankelijk
maakt van het type netwerk-element . De informatie-behoefte
moet leidend zijn en niet het type netwerk-element . Hiermee
wordt bedoeld, dat onafhankelijk van het netwerk-element aan
de info-behoefte moet worden voldaan . Hoe dat gebeurt mag
niet van invloed zijn op de vraag van het bedrijfsproces .

Gekozen is voor een indeling van de verkeersmetingen in
klassen naar verkeerskarakteristieken en in subklassen naar
ofwel objecttype, ofwel naar verkeerssoort . In het ISDN moet
de laatstgenoemde subklasse ook nog gesplitst worden naar
type bearer capability en eventueel naar teleservice . Het
gebruik van supplementary services kan men meten door de
aanvullende diensten als object te beschouwen . Het is ook
mogelijk naast het onderscheid in de subklasse
'verkeerssoort' naar bearer capability deze nog eens
te splitsen naar basic bearer service en basic bearer service
+ supplementary service (zie figuur 2) . Iets dergelijks geldt
ook voor teleservices . Hier wordt gekozen voor de eerste
variant : supplementary services als object .

Het eerst komt de informatie-behoefte aan
verkeersmeetgegevens van de bedrijfsprocessen aan de beurt .
Wanneer deze bekend is, dan wordt deze gerangschikt naar de
doelen van verkeersmetingen, zoals ze genoemd worden in CCITT
Rec . E .502 [17] :

Doel 1 : dimensioning, planning and administration of the
exchange and surrounding network

" 2 : performance monitoring of the exchange and
surrounding network

" 3 : network management
" 4: operation and maintenance of the exchange and

surrounding network
" 5 : tariff and marketing studies
" 6 : forecasting
" 7 : dimensioning, planning and administration of the

common channel signalling network
" 8 : performance monitoring of common channel signalling

network .

Deze doelen kan men projecteren op de geïdentificeerde
bedrijfsprocessen . Dit hoeft, afhankelijk van de organisatie
en de taakstelling van het bedrijfsproces, geen één op één
relatie te zijn . De verkeersmetingen met de doelen zoals



-53-
vertrouwelijk

aangegeven in CCITT E .502 [17], zijn analoog aan figuur 18 in
te delen, hetgeen in figuur 23 wordt geïllustreerd . Zo wordt
de info-behoefte van elk bedrijfsproces ingedeeld in klassen
van verkeersmetingen .

~ TRAFFIC MEASUREMENTS

I
I

TRAFFIC
VOLUME ~
14EASUREMENTS 1

PERFORMANCE

MEASUREMENTS

QUALITY OF
SERVICE
MEASUREMENTS

network
performance

exchange
performance

CCS
performance

DOEL 1 X X X

DOEL 2 g X $

DOEL 3 X X X X X

DOEL 4 X ~ X X X X

DOEL 5 X X

DOEL 6 ~ X

DOEL 7 X ~ X

~DOEL 8 1 X X

Figuur 23 : Overzicht bruikbaarheid type verkeersmetingen
voor doelen volgens CCITT Rec . E .502 .

Aangezien de netwerk-elementen voornamelijk ruwe gegevens
opleveren, zal er een vertaalslag van de wensen naar de
gewenste entiteiten/parameters gemaakt moeten worden . Dit
gaat eenvoudig met figuur 24 .

Figuur 24 is een variant op figuur 13 in hoofdstuk 2 . In
figuur 24 moeten de verkeerssoorten nog gesplitst worden naar
bearer capability en teleservice (eventueel ook naar ISDN- en
non-ISDN verkeer) . De objecten moeten waar mogelijk
uitgesplitst worden in ISDN-abonnee's en non-ISDN abonnee's .
Vervolgens kan men relevante entiteiten per netwerk-element
gaan invullen in de vakjes . De manier waarop men de
entiteiten meet mag geen invloed hebben op de invulling van



- 54 -

de vakjes . Een voorbeeld :

vertrouwelijk

Of men nu het aantal belegging van een bepaald object
meet door de desbetreffende teller uit te lezen, of
door het aantal call records te tellen van calls die
een belegging van het betreffende object veroorzaakten
maakt voor de informatie (het aantal beleggingen)
niets uit .

Figuur 24 kan wel apart opgesteld worden voor
tijd-georiënteerde metingen en voor event-georiënteerde
metingen, indien het technisch onmogelijk of economisch
onhaalbaar is bepaalde entiteiten op een van beide manieren
te meten .
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Na de projectering van de 'wensen ' van de klant op de
mogelijke metingen, kan men bepalen welke entiteiten de
informatie bevatten, waarmee men de info-behoefte van de
klant kan dekken .

4 .2 : Nieuwe tijd-georiënteerde verkeersmetingen .

Een aantal van deze nieuwe metingen zijn al vermeld in
appendix B . Daar is uit de info-behoefte van het
bedrijfsproces "planning en dimensionering van het netwerk"
een aantal nieuwe metingen voortgekomen .

De info-behoefte van het genoemde bedrijfsproces komt overeen
met doel 1 uit de vorige paragraaf . In figuur 23 is te zien,
dat verkeersmetingen van het type 'Traffic volume' ,'network
performance' en 'exchange performance' van belang zijn . In
figuur 24 vullen de metingen uit appendix B een aantal vakken
van de kolommen 'TRAFFIC VOLUME MEASUREMENTS', 'network
performance' en 'exchange performance' in de per object
ingedeelde rijen in . De objecten zijn in appendix B
aangegeven . Afhankelijk van de definities die men voor de
begrippen

verkeersvolume
netwerk-prestatie
centrale-prestatie
enz .

gebruikt, kan men dan de genoemde entiteiten rangschikken .

In het ISDN zullen de entiteiten dezelfde blijven als in de
huidige taakgericht netwerken . Tenslotte blijft een belegging
een belegging . Een uitzondering hierop vormen de entiteiten
die gemeten worden in C7-elementen en abonnee-signalerings
elementen, omdat C7 en DSS1 nieuwe signaleringssystemen zijn .
Voor entiteiten met betrekking tot C7-performance metingen
wordt verwezen naar CCITT Rec . Q .791 [25] .

De voornaamste verandering veroorzaakt door de komst van het
ISDN is op het gebied van de sub-klassen uit figuur 24 . De
sub-klassen ingedeeld naar verkeerssoort worden opnieuw
verdeeld naar bearer capability en teleservice . De basic
telecommunication service + supplementary service (zie figuur
2) kan men zien als object of als extra onderverdeling van de
subklasse 'verkeerssoort' .

Bij de tijd-georiënteerde metingen is de tijd tussen twee
opeenvolgende observaties belangrijk . Zij bepaalt de
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nauwkeurigheid van de meting . Afhankelijk van het
consumentengedrag en de technische ontwikkelingen zullen er
deelstromen in het totale verkeer ontstaan met ver
uiteenlopende karakteristieken (zie appendix A en hoofdstuk
2) . Wil men deze verkeersstromen terug kunnen 'zien' in de
verkeersmeetgegevens, dan zal men rekening moeten gaan houden
in het tijdregiem van een meting met karakteristieke waarden
van de bij de deelstroom behorende parameters .

Het Nyquist-theorema zegt, dat bemonstering van een signaal
zonder informatieverlies kan gebeuren, indien de
bemonsteringsfrequentie minimaal tweemaal zo groot is als de
hoogste frequentie in het signaal . De tijd tussen twee
observaties (= observatie-interval) moet dus kleiner of
gelijk zijn aan de kortste beleggingsduur van het te
observeren object, indien geen informatieverlies geleden mag
worden .

Een voorbeeld :

Indien men bijv . elke 30 sec . 'kijkt' of het
meetobject belegd is of niet, dan geeft de meting geen
goed beeld van verkeer, dat een gemiddelde
beleggingsduur heeft die beduidend lager is dan die 30
seconden .

beleggingen

0 0 0: onbezet
i-' -i ->

tijd
E 4

observatie-
interval

Figuur 25 : Verband tussen observatie-interval
en beleggingsduur .

In figuur 25 is te zien, dat na elk
observatie-inter`val wordt gekeken, of het meetobject
bezet is of niet . Is dit het geval, dan wordt een
teller verhoogd . Duidelijk is ook te zien, dat het
meetobject twee maal wordt belegd zonder dat dit wordt
gemeten .
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In het ISDN liggen de gemiddelde houdtijden van enkele
teleservices ver uit elkaar (zie appendix A) . Om nu de
betreffende metingen toch betrouwbaar te maken, moet men gaan
meten met een observatie-interval, dat kort genoeg is voor de
kortste waarde van de parameters . Dit is echter een
verspilling, wanneer de betreffende service relatief weinig
gebruikt wordt .

Indien de relatieve hoeveelheid data, die betrekking heeft op
de beleggingen van korte duur, gering is ten opzichte van de
totale hoeveelheid data, is het gebruik van
event-geSriënteerde metingen een goed alternatief .

4 .3 : Nieuwe event-georiënteerde verkeersmetingen .

In een service record wordt de maximale set aan informatie,
die betrekking heeft op een event (bijvoorbeeld een
oproeppoging) opgeslagen door het netwerk-element . Deze
maximale informatie-set, die in een service record* (lees :
'super call record') kan voorkomen wordt beschreven in [9] .
Het service record verlaat de centrale en wordt dan tot een
call record verwerkt . In het call record staan die gegevens,
die nodig zijn om de informatie-behoefte van de interne klant
te dekken . Deze conversie van service rcord naar call record
gebeurt in een apparaat, dat voorlopig de naam 'mediation'
krijgt . Hierin gebeurt de off-line processing van het service
record (SR) (zie ook figuur 26) . In de operating systems (OS)
vindt de post-processing van de gegevens in het call record
(CR) plaats . Uit de figuur volgt, dat de omvang van een call
record kleiner of gelijk is aan de omvang van het service
record . Welke types en voor welke toepassingen call records
samengesteld zullen worden staat niet in de genoemde
specificatie . Hierna zulllen een aantal suggesties voor het
gebruik en de samenstelling van call records worden gedaan .
Daarbij worden de consequenties aangegeven voor o .a . de
verwerking en de voor- en nadelen van het gebruik van call
records besproken . Verder worden er ook suggesties gedaan
voor aanvulling op de informatie-set van het SR .

* : Een service record bevat de maximale informatieset . Een
call record bevat die informatie, die aan de 'klant'
geleverd moet worden . In [9] wordt dit onderscheid niet
gemaakt .
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4

CENTRALE 'MEDIATION'

OS 1

OS 2

OS n-1

OS: OPERATING
SYSTEM

SR: SERVICE
Figuur 26 : Model voor de gegevensverwerking RECORD

m .b .v . Service en Call records . CR : CALL
RECORD

De verkeersmetingen volgens de TF 585-specificaties [10 t/m
15] zijn als uitgangspunt voor deze paragraaf gekozen .
Getracht zal worden deze 'tijd-georiënteerde' observaties te
vervangen door 'event-georiënteerde' metingen m .b .v . call
records . In het eerste geval wordt gebruik gemaakt van event
counters, die na het verstrijken van een voorgeschreven
tijdsperiode worden uitgelezen . In het tweede geval worden
zo veel mogelijk kenmerken van een bepaalde gebeurtenis
opgeslagen in een service record, dat verwerkt wordt tot één
of meer call records . Alhoewel de naam CALL record dit doet
vermoeden, hoeft de bedoelde gebeurtenis geen call te zijn .
In elk geval levert het netwerk altijd een service aan de
abonnee ; vandaar de naam Service record .

Naast de metingen uit de TF 585-specificaties [10 t/m 15],
die voornamelijk voor netwerk-planning bedoeld zijn, zullen
nog een aantal andere call records worden beschreven, o .a .
voor billing en marketing van supplementary services . Uit
tabel 1/E .502 uit CCITT Rec . E .502 (red book) [16] blijkt,
dat metingen met call records de meest flexibele zijn . Ze
kunnen voor alle daar genoemde processen (o .a . network
planning, marketing) gebruikt worden . Dit wordt nog eens
bevestigd in tabel 1 uit de CEPT-aanbeveling T/CS 54-12 [19] .
In CCITT Rec . E .502 wordt een voorbeeld gegeven van een call
record . Dit zal worden vergeleken met het service record ,
zoals gespecificeerd in DIS-AB-009F [9] .

vertrouwelijk

I

Algemeen kan men zeggen, dat de verwerking van call records
meer off-line processorcapaciteit verlangt dan de
'traditionele' verkeersmetingen . De voordelen van het gebruik
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van call records (o .a . flexibele samenstelling,
gedetailleerde informatie) zullen hiertegen moeten opwegen .

4 .3 .1 : Verkeersmetingen volgens TF 585-specificaties
met call records .

TF 585-10 EN -11 : VERKEERSINTENSITEITSMETINGEN

Met de verkeersintensiteitsmetingen (vi-metingen) wordt na
elk observatie-interval (T) gekeken of een bepaald object
bezet is of niet . Indien het object bezet is, dan wordt een
bij het object behorende teller (#T) verhoogd . Na een
opgegeven aantal intervallen (= result output period) wordt
de vi berekend met de volgende (vereenvoudigde) formule :

#Tx -t
vi= ------------ [ erlang ] (1)

E t

De nauwkeurigheid van de meting is afhankelijk van het
observatie-interval T . Hoe kleiner T, des te nauwkeuriger
wordt vi (zie ook 4 .1) . In onderstaand figuur wordt e .e .a .
nog eens verduidelijkt .

belegging 1 belegging 2 belegging 3

B B 0 B 0 B B

T ~ 1 1 1 1-T -~_
E- T -> <- T i E T f F T~ . .. t 4

0 : onbezet
B : bezet

Figuur 27 : Tijdgeoriënteerde verkeersintensiteitsmeting .

Uit bovenstaand figuur volgt, dat gedurende de
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observatie-periode E-t = 7t het beschouwde object vijf maal
bezet (B) was en twee maal onbezet(0) . De teller #pT is dus
gedurende de observatie-periode vijf maal verhoogd geworden .
De gemeten vi wordt dus :

vi = 5/7 Erlang .

Wanneer deze meting met call records (CRs) zou zijn
uitgevoerd met een sample rate 1, dan had de figuur er als in
figuur 28 uitgezien . De sample rate bepaald de verhouding van
het aantal CRs, dat in de meting wordt gebruikt t .o .v . het
totaal aantal events (of CRs) . Is de sample rate bijvoorbeeld
gelijk aan 2, dan wordt één op de twee CRs in de meting
gebruikt .

belegging 1 belegging 2 belegging 3

T t t
CR 1 CR 2 CR 3

IEt-~ t 4

IE T

CR. : Call Record nummer x (0 _< x< X , X=tot . aantal CRs)

Figuur 28 : Verkeersintensiteitsmeting m .b .v . call records .

In elk CR wordt de begin- en eindtijd van de belegging
geregistreerd . In het verwerkingssysteem kan men hieruit de
duur van de belegging (TX) berekenen . Wanneer dit voor alle
CRs uit de observatie-periode (E T) gedaan is, kan men met de
volgende formule de vi berekenen :

E TX

X
vi = ----------- [ erlang l (2)

E T

De teller van vi is gelijk aan de gemiddelde beleggingsduur
van de geregistreerde call records . Het aantal CRs is
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afhankelijk van de sample rate (Sr) . Men kan twee Sr's
onderscheiden : Sr in de centrale en Sr in de 'mediation' of
OS . Voor de verdere beschouwing maakt dit verschil niets
uit . Hierdoor hangt nauwkeurigheid van vi dus af van de
sample rate . Beperkingen aan de sample rate worden opgelegd
door de beschikbare geheugen- en processorcapaciteit in zowel
de centrale als het verwerkingssysteem .

Wanneer de sample rate 1 is dan geldt in alle gevallen, dat
de nauwkeurigheid van vi berekend uit 1 tenminste gelijk is
aan de nauwkeurigheid van vi berekend uit (2) . In (1) ligt de
fout tussen 0 en T . Figuur 29 illustreert dit .

belegging

0 B 0
i

i i ~

tijd
4_4

T

Figuur 29 : Illustratie maximale fout bij
tijd-georiënteerde intensiteitsmetingen .

De verdeling van de houdtijden bepaalt de kansverdeling van
de fout . Bij intensiteitsmetingen m .b .v . call records is de
fout afhankelijk van de sample rate . Is de sample rate 1 dan
is de fout nul en dus gelijk aan of beter dan de fout in (1) .
Is de sample rate ongelijk aan 1, dan neemt de maximale fout
toe met de waarde van de sample rate tot maximaal ET, de
gehele observatie-periode . Om de nauwkeurigheid van de
gemiddelde beleggingsduur te verhogen, kan men formule 2
uitbreiden tot

E TX + E Ty + . . .
-----------------

X + Y + . . .
vi= ----------------------

ETX+ETY+ . . .
(3)

Hierbij moet Ty dan wel uit een CR afkomstig zijn, dat onder
vergelijkbare omstandigheden is geregistreerd (bijv . : zelfde
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dag van week ervoor/erna, opeenvolgende observatieperiodes,
enz .) . Hierbij speelt een eventueel verschil in sample rate
geen rol! Desondanks is de keuze van de sample rate
belangrijk .

Een hoge sample rate * levert een gering aantal CRs uit één
observatieperiode op en introduceert een onnauwkeurigheid die
alleen ten koste van complexe(re) verwerking te beperken is .
Een lage sample rate levert weliswaar de meest nauwkeurige
resultaten op, maar stelt daarbij dan hoge eisen aan de
capaciteiten van zowel de centrale als de
verwerkingsapparatuur .

De samenstelling van een CR voor vi-meting zou er als volgt
uit kunnen zien (zie ook [9]) :

CR10 en CR11 :

- observed call type
- sample rate
- date and time of call attempt
- active network management (Y/N)
- incoming circuit identity
- outgoing circuit identity
- date and time of disconnect

Mogelijke objecten zijn :

- trunk (incoming/outgoing)
- trunkgroup (incoming/outgoing)
- subscriber line
- subscriber line group
- PBX line-group

De keuze van de objecten wordt door de gebruiker zelf bepaald
in zijn OS m .b .v . de items 'incoming/outgoing circuit
identity' en 'observed call type' .

Indien de vi-meting wordt uitgevoerd met call records, dan
kan men naast een nauwkeurigere vi ook nog een inzicht
verkrijgen in de verdeling van de beleggingsduur . Wanneer de
hoeveelheid verzamelde CRs het toelaat, kan men ook de
gemiddelde/maximale/minimale beleggingsduur tegen de tijd
uitzetten . Dit alles kan extra informatie leveren aan de
gebruikers van de meetresultaten .

Conclusie is, dat voor de genoemde objecten een CR kan worden
samengesteld volgens [9](CR10, CR11), waarmee de vi-metingen
volgens TF 585-10F en -11F [10 en 11] kunnen worden
uitgevoerd .
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Het resultaat van deze meting is een overzicht hoe het
verkeer van maximaal 20 bronnen zich verdeelt over max . 75
bestemmingen . Daartoe wordt per bron en bestemming de
betreffende verkeersintensiteit (vi) geregistreerd analoog
aan de vi-metingen uit de vorige paragraaf . Verder wordt per
bestemming de som van de houdtijden genoteerd . Een bron kan
een inkomende bundel of een abonneelijn zijn . De mogelijke
bestemmingen zijn :

- centrale-gebied
- lokaal gebied
- sector
- district
- abonnee (behorende tot centrale) .

De bestemming wordt aan de hand van de uitkomst van de
nummeranalyse bepaald . Een object wordt gedefiniëerd als een
combinatie van een bron en een bestemming . Het resultaat van
de meting kan men als volgt zien :

----i
BRON I BESTEMKING 4 1 2 . . . Y

1

1 Ivi(1,1) vi(1,2) . . . vi(1,Y)

2 Ivi(2,1) vi(2,2) . . . vi(2,Y)

x vi(%,1) vi(X,2) . . . vi(X,Y)

VI(x,y) wordt berekend met formule (1) . Ook bij deze meting
worden event counters bijgehouden en na een periode t
uitgelezen .

Dezelfde meting zou ook m .b .v . onderstaand call record
uitgevoerd kunnen worden (zie ook [9]) :



- 65 -

CR12:

vertrouwelijk

- sample rate
- A-subscriber number (address A-subscriber)
- date and time of call attempt
- dialled digits *
- B-subscriber number (address B-subscriber)
- active network management (Y/N)
- outgoing circuit identity
- incoming circuit identity
- date and time of disconnect

* : optioneel .

Bij de verwerking kan gebruik worden gemaakt van formule (2)
of (3), al naar gelang van de gewenste nauwkeurigheid .

Het maximale aantal objecten wordt bij de TF 585-meting
bepaald door het aantal beschikbare event counters . Bij de
meting met CRs is het maximale aantal objecten in feite
onbeperkt . De gebruiker bepaalt zelf, of en zo ja welke call
records hij wil ontvangen . Een van de mogelijke criteria zou
een bepaald object (circuit identity) kunnen zijn .
Deze meting is te combineren met die uit de vorige paragraaf
indien men bereid is CR12 zoals hierboven beschreven is te
gebruiken . Uit het verwerkingssysteem rolt dan niet alleeen
de vi per bundel/lijn, maar ook de dispersie . Dit alles kan
dan met één meting worden gedaan, tegenover twee/drie
metingen in de TF 585-serie .

Conclusie is, dat de meting TF 585-12F [12] ook met CRs kan
worden uitgevoerd (CR12) . Het is dan zeer goed mogelijk deze
te combineren met de vi-metingen uit de vorige paragraaf .

TF 585-13F : VERKEERSMETINGEN T .B .V . HUISAUTOMATEN (PBX)

Uit deze meting volgen een aantal karakteristieken (e .g .
oproepcongestie) van het verkeer van en naar huisautomaten
(PBXs) . Daartoe worden bij de lijnen van een huisautomaat
(=object) een aantal entiteiten geregistreerd, zoals
beschreven in de genoemde TF 585-specificatie [13] .

Met onderstaand call record zou men dezelfde meting kunnen
uitvoeren ( zie ook [9]) :

CR13 :
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- observed call type
- sample rate
- A-subscriber number (address A-subscriber)
- type of A-subscriber*
- B-subscriber number (address B-subscriber)
- active network management (Y/N)
- dialled digits
- incoming circuit identity
- outgoing circuit identity

(in case, of unsuccessful call attempt :)

- reason for call-attempt failure

(in case of a successful call attempt :)

- time of connection establishment completion
- time of invocation moment
- status called party
- date and time of disconnect

* : optioneel

Opvallend bij deze meting is, dat een aantal van de gewenste
entiteiten, zoals bijv . 'lijnen welke nooit in beslag worden
genomen', niet direct door het CR worden aangereikt, maar uit
post-processing in het OS moeten rollen . In het CR worden
namelijk alleen de circuit identities geregistreerd van die
circuits waarop wèl verkeer is geregistreerd (anders was er
geen CR aangemaakt) . Dit betekent, dat men de geregistreerde
circuit identities moet vergelijken met een complete lijst
van alle circuits voor de beschouwde automaat . Met andere
woorden voor sommige info-behoeftes zal post-processing van
gegevens uit CRs en eventueel andere gegevens noodzakelijk
zijn .

CR13 is verder tamelijk uitgebreid en niet te combineren met
CRs uit een van de vorige paragrafen . Dat laatste is vooral
het gevolg van de toevoeging van kwaliteitsparameters
('reason for call-attempt failure') . Het hierboven vermelde
CR13 is geschikt voor het uitvoeren van de meting volgens TF
585-13F [13] .

TF 585-14F : ABONNEEVERKEERSINTERESSEMETING

Deze meting [14] maakt het mogelijk de verkeersinteresse van
een groep abonnee's te bepalen . Bij deze meting worden niet
alleen de oproepen vanaf de abonnee's beschouwd, maar ook die
naar de abonnee's . Van ontspringende oproepen wordt de
bestemming (met de gewenste nauwkeurigheid) bepaald ; van de
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eindigende oproepen de oorsprong . Deze meting zou met
onderstaand call record kunnen worden uitgevoerd :

CR14 :

- observed call type
- sample rate
- A-subscriber number (address A-subscriber)
- type of A-subscriber*
- B-subscriber number (address B-subscriber)
- dialled digits
- date and time of call attempt
- active network management (Y/N)
- incoming circuit identity

(in case of successful call attempt :)

- date and time of disconnect

* : optioneel

Dit call record is heel goed te combineren met dat voor de
verkeersverdelingsmeting CR12 . Men dient dan wel daar het
item 'observed call type' toe te voegen . Met behulp van het
item 'incoming circuit identity' kan men de oorsprong van een
eindigende oproep bepalen, indien het nummer van de A-abonnee
(oproeper) niet bekend is .

TF 585-15F : OPROEPCONGESTIEMETING

Deze meting bepaalt het percentage oproepen, dat niet of niet
onmiddelijk kan worden verwerkt . Hiertoe wordt per bundel, of
bestemming de oproepcongestie bepaald . Helaas wordt in de
TF-585-specificatie [15] niet aangegeven welke bundels men
bedoelt ; inkomende of uitgaande bundels, of beide . Voor een
meting met CRs maakt dat niets uit, daar het object
(inkomende of uitgaande bundel) door de gebruiker wordt
bepaald aan de hand van de 'incoming circuit identity' of de
'outgoing circuit identity' en het 'observed call type' .

Naast de oproepcongestie per bundel of bestemming worden ook
nog wachtrijsystemen beschouwd . Hiervoor worden het aantal
oproepen, het aantal oproepen dat in de wachtrij terechtkomt
en het aantal oproepen dat na wachten wordt behandeld
geregistreerd . Het totaal aantal oproepen naar een
wachtrijsysteem is nog te registreren met een CR volgens
DIS-AB-009F [9] ('circuit identity') . Het is echter (nog)
niet mogelijk met CRs de wachtrij zelf te observeren .
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Aangzien het hier om een (kleine) selecte groep objecten
gaat, met een specifieke structuur (wachtrij, server) en
specifieke kenmerken (queue length, queue loss, etc .), is het
waarschijnlijk beter deze te observeren met tellers .

Het onderstaand call record is dan ook bedoeld voor het
bepalen van de oproepcongestie op bundels en bestemmingen :

CR15 :

- observed call type
- sample rate
- dialled digits
- national B-subscriber number (address B-subscriber)
- date and time of call attempt
- outgoing circuit identity
- reason for call-attempt failure

Deze meting is alleen te combineren met metingen uit vorige
paragrafen, indien :

1 : men het item 'reason for call-attempt failure'
toevoegt en

2 : men bereid is de extra aangeleverde CRs van de
'mediation' aan het OS als gevolg van het toevoegen
van CRs die gerelateerd zijn aan niet-geslaagde call
attempts, te accepteren .

Punt 2 betekent een aanslag op zowel de geheugencapaciteit
als de processorcapaciteit van het OS, omdat het aantal
aangeboden CRs meer dan verdubbelen zal .

CONVERSIE NAAR ISDN

Bovenstaande CRs zijn al gedeeltelijk aangepast aan een
ISDN-omgeving . Aangezien zij vergelijkbaar zijn met de TF
5$5-metingen [10 t/m 151 (zoals in het voorgaande is
afgeleid) en deze voornamelijk bedoeld zijn voor
netwerk-planning, ligt het voor de hand de gevonden CRs aan
te passen, zodanig dat zij gegevens leveren voor planning en
dimensionering van het ISDN (zie ook appendix B) . Er zullen
extra eisen worden gesteld aan de gevonden CRs, maar ook aan
het service record . Deze eisen volgen uit de wensen van het
betreffend bedrijfsproces, zoals gevonden in de
inventarisatie van de bedrijfs-infobehoefte .

Het ISDN biedt de gebruiker verschillende
telecommunicatie-services aan . Bij deze services wordt
onderscheid gemaakt tussen 'bearer services', 'tele-services'
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en 'supplementary services' . In hoofdstuk 1 en 2 worden zij
opgesomd en de onderlinge verbanden gelegd .

Bepaling van het aandeel in het totale verkeer van elke
service maakt het voorspellen van groei van het totale
verkeer betrouwbaarder, omdat men de groei per service kan
bepalen . In het algemeen geldt :

Hx * OIx = VIx per gebruiker

m

Vltot =~ Hx 9` OIx * Ns

x=1

Hx : gemiddelde houdtijd per service
OIx : gemiddelde oproepintensiteit per gebruiker per

service
Nx : aantal gebruikers van service x
Vltot : totale verkeersintensiteit van verkeer
M : aantal services

De groei in het gebruik van een bepaalde tele-service (en
andere services) bepaalt dus ook de groei van het totale
verkeer . Voorbeeld :

Groei in de verkoopcijfers van FAX-4 apparatuur heeft
weinig tot geen directe invloed op Hx of OIx,
daarentegen wel op Nx en dus ook op VItot•

Economische omstandigheden en tariefstelling bepalen
o .a . de parameters Hx en OIx van FAX-4 verkeer en dus
ook van VItot•

Gemeten veranderingen in de parameters Hx, OIx en Nx kunnen
gecorreleerd worden met andere factoren, die direct te maken
hebben met het gebruik van services (zoals verkoopcijfers,
economische omstandigheden en tariefstelling), waardoor men
de impact van die veranderingen op het totale verkeer en de
daarmee samenhangende network performance kan bepalen .
Hieruit kunnen dan weer conclusie's getrokken met betrekking
tot de inzet van (extra) apparatuur .

Het HLC element geeft het type teleservice aan . Voor een
toepassing van het bovenstaande is de registratie van dit
element noodzakelijk, mede doordat de 'unrestricted bearer
capabilities' het gebruik van verschillende teleservices met
dezelfde bearer capability mogelijk maakt .Het item "type of
bearer capability requested" wordt noodzakelijk, omdat de
tele-service telephony van verschillende bearer capabilities
gebruik kan maken (zie ISIS S .01/00) [1$], zodat er geen



-70-
vertrouwelijk

unieke relatie tussen tele-service en bearer capability
bestaat .

Hieronder volgen de aanvullingen op de CRs :

ITEM CR

type of bearer capability requested CR10,11,12,13,14,15
type of HLC element CR10,11,12,13,14

(in case of supplementary service usage attempt :)

date and time of usage attempt CR13,14,15
unsuccessful attempt due to (reason) CR13,14,15
successful attempt : (type) CR13,14
type of supplementary service CR13,14,15

Noot : De items die betrekking hebben op het gebruik van
supplementary services kunnen meerdere keren in het SR
voorkomen . In het ISDN kan men namelijk tijdens een call
gebruik maken van meerdere supplementary services .

4 .3 .2 : Vergelijking met CR uit CCITT Rec . E .502 .

In de CCITT-aanbeveling E .502 (red book) [16] staan in annex
B twee call records gespecificeerd : 'traffic dispersion and
duration' en 'QOS-assessment' . Voor deze twee CRs wordt door
CCITT aanbevolen gebruik te maken van sampling, om een
overbelasting van de centrale te voorkomen . Opvallend is het
ontbreken van de sample rate als item in de CRs .

Een vergelijking van deze twee CCITT-CRs met het SR volgens
DIS-AB-009F [9], dat zowel verkeersdispersie-gegevens als
QOS-gegevens registreert, levert de volgende verschillen op :

- time of seizure of outlet
time of release of outlet ontbreken in DIS-AB-009F
time of release of inlet

in CCITT E .502 [16] staan een aantal items apart,
die elkaar uitsluiten en daarom in DIS-AB-009F in
één item zijn te vinden :

E.502 DIS-AB-009F

no dialling
incomplete dialling
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invalid address reason for call-attempt
no free outlet failure
internal congestion

- in CCITT's E .502 [16] : service characteristic of
successful call attempt

in DIS-AB-009F [9] : supplementary-service usage
attempt (uitgebreider dan E .502, waar alleen de
service wordt geregistreerd)

de genoemde documenten vertonen verschillende
benamingen voor dezelfde zaken :

CCITT : time of answer signal
DIS-AB-009F : time of invocation moment

De genoemde afwijkingen en verschillen zijn niet ernstig . De
specificatie DIS-AB-009F [9] is duidelijk vanuit de behoeften
van PTT geschreven en eist daarom meer dingen dan E .502, dat
uit het oogpunt van internationale standaardisatie is
geschreven . Desondanks is het vreemd, dat een aantal
(belangrijke) items ontbreekt in E .502 [16], zoals 'type of
bearer capability' en 'sample rate' .

4 .3 .3 : Toepassingen van service record .

Hieronder volgen enkele suggesties voor de samnestelling van
call records ten behoeve van billing en marketing van
supplementary services .

Call record voor billing :

reason for urgent delivery
A-subscriber number (address A-subscriber)
B-subscriber number (address B-subscriber)
number of charged subscriber
date and time of invocation
date and time of disconnect
type of bearer capability requested
number of meter pulses
tariff code

(in case of supplementary service usage :)

successful attempt (type)
type of supplementary service
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Call record voor observatie van het gebruik van supplementary
services :

A-subscriber number (address A-subscriber)
B-subscriber number (address B-subscriber)
number of charged subscriber
type of bearer capability requested
date and time of call attempt

date and time of usage attempt
unsuccessful attempt due to : (reason)
successful attempt : (type)
type of service

4 .4 : Hoofdpunten uit hoofdstuk 4 .

Hieronder volgt puntsgewijs een opsomming van de hoofdpunten
uit hoofdstuk 4 . Voor conclusie's en aanbevelingen wordt
verwezen naar hoofdstuk 5 .

- CCITT deelt haar verkeersmetingen in {16 en 17] in naar
objecttype
verkeerssoort
manier van meten .

De indeling van verkeersmetingen mag nooit afhankelijk
zijn van de informatie-behoefte van bedrijfsprocessen en
mag ook niet afhankelijk zijn van het type netwerkelement
waar gemeten wordt . Alleen zo is de flexibiliteit van de de
verkeersmetingen optimaal .

- Om aan bovenstaande eisen te voldoen, is een indeling van
de verkeersmetingen naar verkeerskarakteristieken gekozen :

verkeersvolume
network performance
quality of service .

Deze klassen van verkeersmetingen kunnen dan verdeeld
worden in subklassen naar ofwel het objecttype, ofwel de
verkeerssoort . In het ISDN moet de subklassen van
verkeerssoorten verder opgedeeld worden naar type bearer
capability en eventueel naar teleservice .
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Basic bearer services + supplementary services kan men zien
als objecttype of het gebruik ervan als verkeerssoort .

Om te voldoen aan de informatie-behoefte van de
bedrijfsprocessen, moeten twee stappen genomen worden :

1 : vertaling van de info-behoefte naar
verkeersmetingen

2 : vertaling van de verkeersmetingen naar de te meten
entiteiten/parameters .

Een hulpmiddel bij stap 1 is figuur 23, waarin de relatie
tussen de doelen van verkeersmetingen volgens [17] en de
soorten verkeersmetingen staat aangegeven . De info-behoefte
van de bedrifsprocessen, kan men projecteren op de doelen
uit [17] .

Stap 2 is gemakkelijk te nemen met behulpvan figuur 24,
waarin (indien ingevuld) de beschikbare parameters per
subklasse van verkeersmetingen staan .

- De belangrijkste nieuwe tijd-georiënteerde verkeersmetingen
ontstaan door de verdeling van de verkeerssoorten naar
bearer capability en teleservice (eventueel ook naar basic
bearer + supplementary service) en de komst van
C7-signalering .

Door de menging van verkeer met soms zeer uiteenlopende
karakteristieke waarden van parameters in één netwerk, zal
de keuze van het observatie-interval belangrijker worden .
De gewenste statistische nauwkeurigheid is hier het
belangrijkste criterium .

Het gebruik van event-georiënteerde verkeersmetingen kan
toenemen onder invloed van twee aspecten :

1 : de verspilling van data bij tijd-georiënteerde
verkeersmetingen als gevolg van een kort
observatie-interval en de eisen t .a .v . de gewenste
statistische betrouwbaarheid van de metingen

2 : de grotere flexibiliteit die door event-georiënteerde
geboden wordt .

- In [9] worden eisen gesteld aan een service record, waaruit
call records kunnen worden samengesteld, die de
verkeersmetingen volgens de TF 585-specificaties [10 t/m
15] kunnen vervangen . Dit al dan niet na post-processing
van de gegevens uit de geleverde call records .
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H 5 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

A :

De conclusies en aanbevelingen uit de gegevens van dit
verslag worden hieronder puntsgewijs opgesomd . Conclusies
worden aangeduid met 'C' en aanbevelingen met 'A' .

Indien men nu nieuwe eisenspecificaties t .a .v .
verkeersmetingen in het ISDN moet opstellen, dan is
bovenstaande conclusie een groot probleem . De oplossing
moet gevonden worden in flexibele verkeersmetingen .
Hiervoor zijn nodig :

1 : ontkoppeling van bedrijfsproces en verkeersmetingen
in het netwerk-element

2 : ontkoppeling manier van meten en type
netwerk-element

3 : klantgericht denken bij de netwerkbeheerder :
"U vraagt, wij draaien" .

C :

C :

- De nieuwe indeling van de verkeersmetingen uit 4 .1 lost
punten 1 en 2 uit de vorige conclusie op . Punt 3 moet de
organisatie oplossen .

Verkeersmetingen zijn geen doel op zichzelf . De hieruit
voortvloeiende gegevens moeten altijd ergens door een
bedrijfsproces gebruikt worden . Het klantgericht denken
houdt dus voor verkeersmeetgegevens in :

de door de klant gewenste gegevens
op tijd en
op (for-)maat .

C :
Het gebruik van call records levert een flexibele manier
van meten op . Wijzigingen in de vraag van de klant kan men
opvangen in de 'mediation' (zie figuur 27), onafhankelijk
van het type netwerk-element . Dit voordeel gaat ten koste
van een toename in de centrale-processorbelasting, off-line
processing capaciteit en benodigde geheugencapaciteit .

C :
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Een andere reden om meer metingen met call records (of
algemeen : event-georiënteerd) te gaan doen ligt in het
feit, dat vele schakelsystemen (zie [11) nu de
verkeersmeetgegevens in rapport-vorm opleveren . In elk
rapport staan naast de gewenste ook overbodige gegevens .
Het aantal rapporten zal toenemen door de uitbreiding in de
types verkeerssoorten en objecten . Hierdoor zal de
verhouding tussen de hoeveelheid gewenste gegevens en
overbodige gegevens in een centrale slechter worden .

C :

C :

C :

A :

C :

C :

- Nog een voordeel van het gebruik van service en call
records is het feit, dat de kosten voor de opzet van het
systeem gedeeld kunnen worden door meer dan één klant .

- De nieuwe indeling van verkeersmetingen in 4 .1 is bruikbaar
in zowel ISDN als een taakgericht netwerk, omdat het aantal
verschillende entiteiten gering zal zijn . Alleen voor de
werkelijk nieuwe zaken als C7- en DSS1-signalering en de
digitale abonneetoegang zullen nieuwe entiteiten ontstaan .

- De opdeling van de subklassen van verkeersmetingen naar
type service, dat door het netwerk is verleend geeft een
duidelijk beeld van de 'mix' van de services in het
netwerk en het gebruik van de aangeboden services .

- Een aanbeveling voor een vervolgopdracht op het gebied van
verkeersmetingen ligt o .a . in een nadere inventarisatie van
mogelijke bedrijfsprocessen, die wensen t .a .v .
verkeersmeetgegevens hebben en hoe hun wensen er uit (gaan)
zien .

- Voor C7- en DSS1-signalering alsmede voor de digitale
abonneetoegangen moeten de wensen van de klanten nog
vertaald worden in (nieuwe) entiteiten .

- De menging van verschillende verkeerssoorten met
uiteenlopende karakteristieke waarden van parameters stelt
nieuwe eisen aan verkeersmetingen . Men kan op twee manieren
aan deze eisen voldoen :

1 : het observatie-interval bij tijd-georiënteerde
verkeersmetingen moet aangepast worden aan de laagste
waarde van de te meten parameter en aan de eis van
statistische betrouwbaarheid van de meting

2 : het gebruik van event-georiënteerde metingen moet
toenemen .



C :

C :

C :

-76-
vertrouwelijk

- De verschillen van de karakteristieke waarden van
parameters hangt nauw samen met het type service, dat
verleent is . In het geval van teleservices zal de
registratie van het HLC element noodzakelijk zijn om een
goed inzicht te krijgen in de verkeerskrakteristieken en om
betrouwbare voorspellingen omtrent de waarden van de
parameters te kunnen doen .

- De sample rate van het service record wordt bepaald door de
strengste eis hieraan van de bedrijfsprocessen, die gegeven
uit call records krijgen .

- Niet alle door het bedrijfsproces gewenste informatie is
direct uit gegevens uit het aangeboden call record te
krijgen . Er zal meestal post-processing van deze (ruwe)
gegevens nodig zijn . Combinatie van gegevens uit call
records met andere gegevens levert nieuwe, vaak
waardevolle, gegevens op .
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DEFINITIES :

bid : poging tot het verkrijgen van
dienstverlening door een element van het
beschouwde type .

seizure : geslaagd bid (oftewel : het verkrijgen van
dienstverlening door een element van het
beschouwde type .)

call attempt : een enkel niet-succesvol bid of een geslaagd
(=oproeppoging) bid (=seizure) met de daarbij behorende

activiteiten die leiden tot het opzetten van
een verbinding, gebruikmakende van een
dienstverlenend element en niet eerder
eindigend dan het moment waarop het
dienstverlenend element wordt vrijgegegven .

successful call-attempt : call attempt, waarbij ofwel een
verbinding tot stand is gekomen tot aan de
line terminating unit van de centrale, ofwel
waarbij de oproeper een bezettoon ontvangt .

successful call : verbinding waarbij de gewenste bestemming
bereikt en waarbij informatie-overdracht
mogelijk is .

is

erlang : de totale duur van de bezetting van het
(=verkeers- beschouwde element in een periode gedeeld
intensiteit) door de lengte van deze periode, mits de

gebruikte (tijds)eenheden gelijk zijn . In
het geval van meerdere elementen, moeten de
afzonderlijke bezettingstijden eerst worden
opgeteld .

Busy hour : de aaneengesloten periode met een lengte van
(=drukke uur) één uur, die geheel in de meetperiode valt

en waarin de verkeersintensiteit maximaal
is .

BHCA : aantal call attempts tijdens het 'Busy
hour' .

congestie : toestand waarin een dienstverlening van het
beschouwde systeem niet verkregen kan
worden, zodat het niet meteen mogelijk is
een nieuwe verbinding op te zetten .

quality of service : kwaliteit van de dienstverlening,
die de klant ervaart indien hij gebruik
maakt of wil maken van de aangeboden



dienstverlening, uitgedrukt in een bepaalde
set parameters .

network performance : het vermogen van het netwerk, om die
functies te leveren, die communicatie tussen
de gebruikers van het netwerk mogelijk
maken, gekarakteriseerd door een set
parameters, welke in het netwerk gemeten
kunnen worden .

verkeerskarakteristiek : eigenschap van het
communicatieverkeer uitgedrukt in een set
van parameters .

entiteit : parameter die een verkeerskarakteristiek
beschrijft en die gemeten kan worden in een
netwerk-element .



Lijst van gebruikte verkortingen

AB : Automatisering en Beheer (hoofdafdeling van
Ontwikkeling van Netwerkbedrijf)

- ATF : autotelefoon(-net)

- AU : access unit

- BHCA : busy-hour call attempts

- BRA : Basic rate access

- C7 : common channel signalling system no . 7

- CCITT : the international telegraph and telephone
consultative committee

- CEPT : the European conference of telecommunication
administrations

- CZ : commerciële zaken

- DN1 : Datanet 1

- DSS1 : Digital subscriber signalling system no . 1

- EM : electromechanisch(e centrale)

- ETSI : European Telecommunications Standards Institute

, FAX : Facsimile

- Hkt-T : Hoofdkantoor van PTT Telecom BV .

- IDN : Integrated Digital Network

- ISDN : Integrated Services Digital Network

- IT : Business Area Internationale Telecommunicatie

- IW : interworking

- MFC : Multi-frequency coding

- MJLP : Meerjaren-lijnenplan

- NWB : Business Area Netwerkbedrijf

- NM : Netwerk-management

- PBS : Planbesturing (hoofdafdeling van Bouw van



Netwerkbedrijf)

- PH : Packet handler

- PRA : Primary rate access

- PSPDN : Packet-switched public data network

- PSTN : Public-switched telephony network

- SPC : Stored program control

- TUE : Technische universiteit Eindhoven

- vkc : verkeerscentrale



Appendix A :

Maximale en minimale gevonden voorspellingen voor
verkeersvolume-parameters .



Tabel A.1 : de gevonden minimale en maximale waarden van een
aantal verkeersvolume-parameters in [2] t/m [8) .

gem. oproep-
intensiteit
[per uur]

BHCA

[per uur]

gem. verkeers
intensiteit
[erlang]

gem. beleg-
gingsduur
[seconden]

teleservice min max min max min max min max

telephony 4.2 6 .0 3.6 6.7 0.1 0.2 100 207

teletex 0.24 1 .2 5.0 7 .2 0.005 0.01 2.5 50

FAX 2/3 0.18 0.9 - - 0.015 0.075 - 300

FAX 4 0.9 0 .9 0 .3 7 .2 0.01 0.04 10 120

videotex 0.4 1 .0 0 .36 3 .6 0 .03 0 .2 200 300
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