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SAMENVATTING

De komende jaren voltrekken zich in de openbare telecommunicatienetten
grote veranderingen. Deze veranderingen zullen uiteindelijk leiden tot
de realisatie van een Integrated Services Digital Network (ISDN).

Bedoeling van deze studie is de gevolgen te beschrijven van deze
ontwikkeling op de bedrijfscommunicatie binnen een groot bedrijf als
Philips.

Na een analyse van de veranderingen in de openbare netten. van het
begrip ISDN en van het fenomeen bedrijfscommunicatie wordt nagegaan wat
nieuwe technische mogelijkheden zijn. pe situatie in de openbare netten
en de beschikbare apparatuur voor bedrijfscommunicatie worden hierbij
als gegeven beschouwd.
Vervolgens wordt beschreven in hoeverre de nieuwe mogelijkheden ook
toepassing verdienen binnen de bedrijfscommunicatie. Enerzijds worden
mogelijke consequenties op de werkplek aangegeven. anderzijds wordt
aangegeven wat consequenties kunnen zijn voor de diverse bedrijfsnet
structuren.

Er wordt aangegeven welke problemen de realisatie van ISDN met zich mee
brengt. De invoering van ISDN. zowel in de openbare netten als in de
bedrijfscommunicatie. is een complex en mede daardoor geleidelijk
proces.

Op korte termijn zijn ISDN-aansluitingen. de benodigde terminal
apparatuur en de toegevoegde waarde van nieuwe. eventueel geintegreerde
diensten nog niet voldoende ontwikkeld om ISDN al op grote schaal op de
werkplek te brengen. De verwachting is dat pas vanaf 1990 die invoering
geleidelijk op gang zal komen.

In het kader van de ontwikkelingen naar ISDN voltrekt zich op dit
moment al de invoering van digitale abonnee-aansluitingen. Transmissie
snelheden van 64 kbit/s en 2 Mbit/s worden zo beschikbaar. In deze
studie wordt beschreven hoe gebruik gemaakt kan worden van deze
digitale aansluitingen om diverse bedrijfsnetten op transmissie-niveau
te integreren. Daarbij wordt ook aangegeven dat deze integratie
aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee brengt.

Conclusie is. dat een "Digital Network" al dichtbij is. dat dit netwerk
voor bedrijfsnetten mogelijkheden biedt tot "Integration". maar dat
"Integrated Services" voorlopig nog op zich laten wachten.
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1. INLEIDING

In het kader van een afstudeeropdracht op het gebied van de
telecommunicatie heb ik bij de afdeling Corporate Communications van
Philips International B.V. een studie verricht die "ISDN in
bedrijfsnetten" heet.

De komende jaren doen zich grote veranderingen voor in het
dienstenpakket dat door PTT's, en binnen enkele jaren hoe langer hoe
meer ook door derden, vanuit de openbare telecommunicatienetten
aangeboden gaat worden aan abonnees. De ontwikkelingen zullen
grotendeels gericht zijn op de uiteindelijke realisatie van een
Integrated Services Digital Network.
Het huidige telefoonnet wordt steeds verder gedigitaliseerd. De laatste
stap in dit digitaliseringsproces is de digitalisering van de abonnee
lijn. Doordat over die abonnee-aansluiting in de toekomst de volledige
technisch mogelijke bandbreedte aangeboden zal gaan worden wordt het
mogelijk via een aansluiting diverse communicatiekanalen te benutten,
zowel voor spraak- als voor niet-spraakverkeer. Allerlei diensten, al
of niet ge!ntegreerd, worden zo mogelijk. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat het digitale telefoonnet via de digitalisering gaat
integreren met andere communicatienetten als het telexnet en
verschillende datanetten om zo te komen tot een Integrated Services
Digital Network (ISDN).

Een belangrijke categorie abonnees van de telecommunicatienetten z~Jn

de bedrijven. am in hun communicatiebehoeften te voorzien gebruiken zij
vele communicatiediensten. Deze wenden ze onder andere aan om
bedrijfscommunicatienetten te realiseren. Deze netten moe ten de
communicatiestromen binnen het bedrijf, maar ook naar de buitenwereld,
in goede banen leiden en zijn zodoende van levensbelang voor een
moderne bedrijfsvoering. Genoemde veranderingen in het dienstenpakket
hebben een directe invloed op die comm~nicatienettenen daarmee ook op
de bedrijven. Het is dus, zeker gezien de enorme investeringen die er
mee gemoeid zullen zijn, voor een bedrijf als Philips belangrijk om een
goed gevoel te hebben voor de ontwikkelingen in de openbare
telecommunicatie. Middels deze studie hoop ik dit gevoel verkregen te
hebben. Via dit verslag hoop ik dit gevoel over te kunnen brengen.

De doelstelling van mijn onderzoek is om de gevolgen te beschrijven die
de ontwikkelingen in de openbare telecommunicatienetten, en met name
die met betrekking tot de invoering van ISDN, kunnen en zullen hebben
op de bedrijfsnetten.

Daartoe heb ik eerst een studie gemaakt van de plannen die gemaakt
worden om een ISDN te realiseren. Belangrijk daarbij is de
standaardisatie. Op wereldschaal wordt gesproken over hoe zo'n ISDN er
uit zou moe ten zien. Welke diensten moe ten via het ISDN aangeboden gaan
worden? Hoe moeten zij technisch gerealiseerd gaan worden? Hoe wordt in
de overgangsperiode van de hUidige netten naar dat ene ISDN de
dienstverlening naar de abonnee toe gewaarborgd? Het oplossen van deze
standaardisatieproblemen op wereldschaal is een enorme opgave. In
hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de vorderingen in het
standaardisatiegebeuren en van de verschillende krachten die het tempo
van die vorderingen bepalen.

De resultaten van het standaardisatieproces bepalen voor een belangrijk
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deel de netwerkplanningen van de diverse PTT's. Aangezien de
standaardisatie nog niet compleet is zullen de PTT's echter ook deels
hun eigen weg moeten gaan om hun netwerken up-to-date te houden. Vooral
binnen Europa wordt geprobeerd ook deze niet-gestandaardiseerde plannen
zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten om zo te komen tot een
min of meer geco~rdineerde introduktie van ISDN. Daartoe worden onder
meer interim-standaards uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe
de invoering van ISDN langzaam zijn beslag zal krijgen. Aspecten, die
de ontwikkelingen zullen be!nvloeden, zullen aangehaald worden.

In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven van het fenomeen
bedrijfscommunicatie. Er wordt aangegeven waar binnen een bedrijf als
Philips communicatie nodig is en wat voor middelen daarvoor ter
beschikking staan. Ook wordt een inschatting gemaakt van de
ontwikkelingen in de communicatiebehoeften binnen bedrijven in het
algemeen en Philips in het bijzonder.

Hoofdstuk 5 zal het zwaartepunt van dit verslag vormen. Daarin wordt
nagegaan wat de puur technische mogelijkheden zijn die de komende jaren
op telecommunicatiegebied voor bedrijven ontstaan. Daarna wordt
beschreven wat de te verwachten praktische toepassingen van die
mogelijkheden zullen zijn: wat zal er daadwerkelijk gaan veranderen op
de werkplek en in de bedrijfsnetstructuren? In hoofdstuk 5 komen ook
steeds de randvoorwaarden en problemen aan de orde die een rol zullen
spelen bij de migratie in de richting van een ISDN in bedrijfsnetten.

De ontwikkelingen in de voor ons liggende jaren zijn in minstens een
opzicht bijzonder. Veranderingen in infrastructuren gaan meestal
geleidelijk. Nieuwe apparatuur, mogelijk gebaseerd op nieuwe
technieken, wordt vrij eenvoudig ingepast in de bestaande structut'r.
Binnenkort echter geven communicatienetten een beeld te zien waarin
gedigitaliseerde analoge signalen, analoog gemaakte digitale signalen,
conventionele protocollen , interim-standaard-protocollen, ISDN
protocollen, conventionele netstructuren, ISDN-structuren enzovoorts
naast elkaar bestaan. Dit zal geweldige technische problemen met zich
meebrengen tijdens de migratie. Allerlei interworking-apparatuur zal de
continue dienstverlening moeten waarborgen. Dit technische aspect van
de migratieproblematiek en het daaruit voortvloeiende financi~le aspect
zullen in hoofdstuk 6 aan de orde komen. Daarbij worden ook enige
praktische gevallen bekeken. .

In hoofdstuk 7 tenslotte worden de uitkomsten van de verschillende
hoofdstukken op een rijtje gezet en worden conclusies en aanbevelingen
geformuleerd.
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2. ISDN-STANDAARDISATIE

~ .

2.1 inleiding

In bijna alle landen over de gehele wereld is al geruime tijd de
digitalisering bezig van het telefonienet. Eerst zijn de hogere
netvlakken, de grote telefoonverkeersaders, gedigitaliseerd. Nu staat
men op veel plaatsen op het punt ook de kleinste aders, de abonnee
aansluitingen, digitaal te maken. Dit proces van digitalisering brengt
grote veranderingen teweeg in de diverse telefoonnetten. Dat feit heeft
men al geruime tijd geleden onderkend en men heeft daar een
mogelijkheid in gezien om de verschillen tussen die netten weg te
werken. Daartoe was de standaardisatie nodig van een communicatienet
dat uit de diverse oorspronkelijke netten moest ontstaan. Onder de vlag
van het Comite Consultatif International Telegraphique et Telephonique
(CCITT) begon men aan de formulering van standaards ten behoeve van het
toekomstige Integrated Services Digital Network (ISDN). Dit comite is
al vanaf 1972 bezig met het concept van ISDN. In de aanbevelingen van
de I-series uit 1984, het zogenaamde Rode Boek [1J, zijn echter pas de
eerste concrete resultaten te vinden van het standaardisatieproces.
Deze aanbevelingen worden om de vier jaar vast gelegd in een boek dat
steeds een verschillende kleur zal hebben.

In het Rode Boek komen globaal de volgende zaken aan de orde:

algemene inleiding met beschrijving van het ISDN-concept

door het ISDN te bieden telecommunicatie-diensten

overall netwerkaspecten en -functies

ISDN gebruiker-netwerk interfaces

Ten behoeve van de beschrijving van het laatste wordt gebruik gemaakt
van het zogenaamde ISO-OSI-referentiemodel (ISO is de International
Standardization Organisation en OSI is Open Systems Interconnection),
het zogenaamde 7 lagenmodel. Dit ISO-OSI-model komt voort uit de
datacommunicatiewereld. Daar is een aantal jaren geleden dit model
geformuleerd om duidelijkheid te scheppen in discussies over en
implementaties van faciliteiten voor datacommunicatie. Datzelfde model
wordt nu dus gebruikt om een ge!ntegreerd netwerk te omschrijven,
waarover ook niet-datacommunicatie zal plaatsvinden. De hantering ervan
levert daardoor soms problemen. In standaardisatiekringen heeft men dat
intussen onderkend en werkt men aan een oplossing.
In dit verslag zal ik om praktische redenen toch het model hanteren
voor zover dat mijns inziens geen verwarring kan veroorzaken. Een
beknopt overzicht van het model is als' bijlage achter in dit verslag
opgenomen (bijlage 1).

In de volgende paragraaf worden het ISDN-concept, de ISDN-diensten en
ISDN-gebruikersinterfaces beschreven. Daarna worden de vorderingen in
de standaardisatie van een en ander vermeld. Er wordt vooruitgezien op
het verdere standaardisatieproces: wat zullen de problemen zijn en in
welk tempo zal de standaardisatie verlopen? In paragraaf 2.3 wordt even
ingegaan op de plannen op de lange termijn met betrekking tot een
breedband-ISDN (BISDN).
De laatste paragraaf bevat beschouwingen over het standaardisatie-
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gebeuren.

2.2 ISDN-standaards

Het ISDN wordt een netwerk dat, voortkomend uit het telefonienet,
diensten gaat aanbieden die nu door verschillende netten geboden
worden. Binnen het ISDN zullen spraak-, data-, berichten-, geluid- en
beelddiensten geboden gaan worden. Dit netwerk, de interfaces via welke
de diensten aan gebruikers aangeboden gaan worden en die diensten zelf
worden gestandaardiseerd. In deze paragraaf worden de verschillende
onderwerpen van standaardisatie beschreven. Vaak zal blijken dat
standaards nog niet uitgewerkt of onvolledig zijn. In paragraaf 2.4
wordt gerefereerd aan een EG-document waarin een planning is opgenomen
van het standaardisatieproces.

2.2.1 ISDN: diensten

De diensten die beschikbaar moeten komen ZlJn onderverdeeld in drie
categori~n. Hieronder voIgt een overzicht, waarin per categorie een
korte opsomming van mogelijke kenmerken is gegeven.

1. bearer services (dragerdiensten)

deze voorzien in de faciliteit om signalen te transporteren tussen
twee gebruiker-netwerk-interfaces (globaal lagen 1-3)

manier van circuit switched, packet
informatietransport switched

transmissiesnelheden 64, 384, 1536, 1920 kbit/s

2. teleservices (telediensten)

deze voorzien in een complete faciliteit, inclusief terminal
apparatuur, ten behoeve van communicatie tussen gebruikers
(globaal lagen 1-7)

soarten gebruikers
informatie

spraak, geluid, tekst,
facsimile, tekst/facs,
videotex, video

voor de onderste drie lagen gelden kenmerken zoals die voor bearer
services gelden.

3. supplementary services (extra diensten)

deze verstrekken binnen het kader van een bearer service of
teleservice een extra faciliteit.

soorten diensten oproepaankondiging,
doorschakelen,
besloten gebruikersgroep,
automatisch terugbellen,
identificatie oproeper of

opgeroepene,
enzovoorts.
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2.2.2 ISDN: netwerkaspecten

Het netwerk dat de beschreven diensten moet gaan leveren zal aIle
informatiesoorten op digitale wijze transporteren. Transmissie- en
schakelmiddelen zullen daarom digitaal uitgevoerd worden. Om met name
de supplementary services en de dadelijk te bespreken signalering te
kunnen realiseren zullen de schakelmiddelen ook voorzien moeten zijn
van een zekere "intelligentie". Zij worden in feite pure computers.

De signalering zal erg belangrijk zijn in het ISDN. Er wordt gewerkt
aan een systeem dat met behulp van gemeneweg-signalering werkt. Dit
betekent dat er gebruik gemaakt wordt van andere kanalen dan die voor
de eigenlijke communicatie. Dit signaleringssysteem, Common Channel
Signalling System 7 (CCSS.7) geheten, zal het onderscheid tussen
verschillende diensten mogelijk moeten maken. Via CCSS.7 zal het
verlenen van extra, "supplementary" diensten mogelijk moeten zijn.
CCSS.7 zal de signalering tussen verschillende nationale en
internationale netwerkcentrales, maar ook de signalering tussen het
netwerk en gebruikers defini~ren. De verwachting is dat het
signaleringssysteem binnen twee jaar zover gereed zal zijn dat de
implementatie van de eerste ISDN-diensten mogelijk wordt.

Naast de signalering is ook de interworking een belangrijk
netwerkaspect. Het ISDN moet kunnen samenwerken met ISDN's in andere
landen, maar ook met de openbare netten die nu bestaan en die zeker de
eerste tien jaar niet zullen verdwijnen. Ook voor die interworking
moeten standaards ontwikkeld worden. In eerste instantie krijgt hierbij
de samenwerking met een ander ISDN (bijvoorbeeld buitenlands ISDN) en
met het Public Switched Telephone Network (PSTN) de meeste aandacht.
Op den duur zullen ook aanbevelingen komen voor interactie met het
CSPDN, het PSPDN, het telexnetwerk, privenetwerken en local area
networks (zie figuur 2.1).

Fig. 2.1: samenwerking tussen ISDN en andere netwerken
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2.2.3 ISDN: gebruiker-netwerk-interfaces

Aile bovengenoemde diensten zullen -aangeboden worden via standaard
interfaces. De configuratie van die interfaces tussen ISDN en gebruiker
is vastgelegd in de zogenaamde ISDN referentie configuratie. Deze is
weergegeven in onderstaande figuur 2.2. De verklaringen van de daarin
voorkomende afkortingen vormen een belangrijk deel van het vocabulair
dat gehanteerd wordt in discussies rond de standaardisatie van ISDN. In
de figuur is aangegeven op welke punten toegang verkregen kan worden
tot teleservices respektievelijk bearer services.

R s T u

---------- --~ ~-

-----) teleservice -----------------------) bearer service

R,S,T en U
NT1

NT2

TE

TEl

TE2

TA

referentiepunten
Network Termination 1
realiseert geschikte fysische en electromagnetische
koppeling met het netwerk (laag 1 functies);
Network Termination 2
realiseert o.a. multiplexing, switching; voorbeelden
zijn PABX, LAN en terminal controller;
Terminal Equipment
realiseert o.a. protocolbehandeling,
onderhoudsfuncties, interface functies; voorbeelden
zijn de digitale telefoon, data terminal equipment,
integrated work stations;_
TE type 1
werkt overeenkomstig ISDN-standaards;
TE type 2
werkt niet overeenkomstig ISDN-standaards; TA
noodzakelijk;
Terminal Adaptor
past TE2 aan ISDN-standaards aan; voor verschillende
niet-ISDN interfaces zijn verschillende TAts nodig.

Fig. 2.2 ISDN referentie configuratie

Er zullen in eerste instantie twee digitale aansluitmogelijkheden voor
abonnee's ontstaan. Ten eerste de basic access, die twee 64 kbit/s
kanalen (B-kanalen) en een 16 kbit/s kanaal (D-kanaal) biedt. Ten
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tweede de primary rate access die dertig B-kanalen en een 64 kbit/s
D-kanaal zal bieden. Vast staat dat de B-kanalen voor zowel circuit als
packet switching gebruikt zullen gaan worden. Het D-kanaal zal in ieder
geval voor de abonnee-signalering en waarschijnlijk oak voor packet
switching gebruikt gaan worden.Wat de stand van zaken ten aanzien van
de standaardisatie van deze interfaces betreft, kan het volgende gezegd
worden.
Zowel voor de basic access als voor de primary rate access kan de
specificatie van laag 1 van de gebruiker-netwerk-interface als gereed
worden beschouwd. De configuratie van de bedrading, elektrische
eigenschappen, voeding, frame-structuren en (de-)activering liggen
vast. Voor laag 2 is het Link Access Protocol voor het D-kanaal (LAPD)
zo goed als af. Oak de foutencontrole van het bittransport is
omschreven. Het Link Access Protocol voor het B-kanaal is helemaal nag
niet bepaald. Ten aanzien van laag 3 geldt oak dat aIleen voor het
D-kanaal de standaardisatie vordert. Er is vastgelegd hoe het opzetten
van een verbinding door het netwerk geregeld wordt door de netwerklaag.
Zie voor een overzicht van de vorderingen figuur 2.3.

laag 3

laag 2

laag 1

m m
Rec, I ,450/451 ?

Rec, 1,440/441 ?

1,430 en 1,431

+
2B+D +30B+D

Fig. 2.3 vorderingen standaardisatie

Tot nu toe heeft men zich voornamelijk bezig gehouden met het
standaardiseren van de voornoemde bearer services. Men is nag
nauwelijks toegekomen aan de beschrijving van lagen 4 tot en met 7 voor
de zogenaamde teleservices. De standaardisatie van teletex en facsimile
mag hier als uitzondering genoemd worden.

2.2.4 ISDN: gebruik niet-ISDN-terminals

In het Rode Boek uit 1984 [1J is al aangegeven hoe bestaande terminals
met interfaces volgens standaards uit de X- en V-series gebruik kunnen
gaan maken van de ISDN-interfaces. De gereedschappen am dit gebruik
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mogelijk te maken ZlJn rate-aanpassingen, multiplexen en protocol
conversies. Dit zijn functies van de TA in figuur 2.2.

CCITT beschrijft hoe rates kleiner dan 64 kbit/s aangepast kunnen
worden. Deze rates worden afhankelijk van hun waarde opgekrikt tot 8,
16 of 32 kbit/s. Vervolgens worden aan deze bitstromen informatieloze
bits toegevoegd om op 64 kbit/s te komen. Daarna kan verzending van de
informatie over B-kanaal plaats vinden.

Ook wordt door CCITT beschreven hoe een aantal bitstromen met een,
eventueel aangepaste, rate kleiner dan 64 kbit/s gemultiplext kunnen
worden in een 64 kbit/s B-kanaal. Verschillende multiplex-schema's voor
terminals die voldoen aan X- of V-series aanbevelingen worden in het
Rode Boek behandeld.

De hier beschreven gereedschappen ZlJn bedoeld als interim oplossingen.
Zij moeten het voor eigenaars van niet-ISDN terminals aantrekkelijk
maken om vroegtijdig een aansluiting op het ISDN te nemen. Een
kritische vraag die op dit punt gesteld kan worden is: ontneemt de
beschikbaarheid van genoemde gereedschappen niet de motivatie om
werkelijk tot standaardisatie van terminals over te gaan? De toekomst
zal deze vraag moeten beantwoorden.

Voor de aansluiting van X.21-terminals op het ISDN worden in het Rode
Boek twee zogenaamde integratie-scenario's uitgewerkt. Ten eerste is er
het minimum-integratie-scenario (zie figuur 2.4). Daarin verschaft het
ISDN aIleen een fysieke verbinding naar het Circuit Switched Public
Data Network (CSPDN). Een terminal adaptor (TAl) zorgt voor het
opzetten van een B-kanaal-verbinding naar de Access Unit (AU) via het
D-kanaal-protocol. Daarnaast zorgt hij voor de rate-aanpassing.
In het maximum-integratie-scenario (zie ook figuur 2.4) wordt de
situatie beschreven dat een X.2l-terminal echt aangesloten kan worden
op het ISDN. De terminal adaptor (TA2) zorgt er in dit geval voor dat
de bitsnelheid aangepast wordt en dat het X.21-protocol geconverteerd
wordt naar het D-kanaal-protocol.
In beide scenario's zorgen Interworking Units (IU) voor de samenwerking
tussen het ISDN en andere openbare netwerken. Een Data Terminal
Equipment (DTE) is in de figuur een gewone X.2l-terminal die
aangesloten is op het CSPDN .
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Fig. 2.4 integratie X.21-terminals
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Ook voor X.25-DTE's ZlJn een mlnlmum- en maximum-integratie-scenario
uitgewerkt. In het eerste scenario zijn weer twee mogelijkheden
aangegeven. Er kan een semi-permanente verbinding naar het PSPDN
verkregen worden, waarbij de terminal adaptor aIleen voor de aanpassing
van de bitsnelheid zorg draagt (in figuur 2.5 de verbinding via de
Network Termination, afgekort NT, en de Exchange Termination, afgekort
ET, naar de Interworking unit Port IP'). Daarnaast is het mogelijk om
door middel van D-kanaal-signalering, verzorgd door de TA, een
geschakelde verbinding te krijgen naar het openbare X.25-netwerk (in de
figuur de verbinding naar Interworking unit Port IP).

X.25 5
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l

o~. TA ..

.L......J l. .. 5
II II II
A -f

ii
8-<:1>1""" il used II
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IP. IP' ISDN tntarworkl"9 unit pons Ii
TA Termi"_' edliOtor

NT Network lermil1lltion

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

p
S
p
o
N

\ ......-.-
can .. "m

Fig. 2.5 : minimum-integratie X.25-terminals

In het maximum-integratie-scenario voor X.25-terminals is de packet
handling-functie in het ISDN opgenomen. De pakketten kunnen via het B
kanaal of via het D-kanaal getransporteerd worden. In beide gevallen
(figuren 2.6.a en 2.6.b) is het weer mogelijk om een geschakelde of een
niet-geschakelde verbinding te krijgen. In de plaatjes wordt duidelijk
dat er voorlopig zeker een koppeling zal zijn tussen het "ISDN" en het
PSPDN.
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Fig. 2.6.a maximum-integratie X.25 via B-kanaal
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Fig. 2.6.b maximum-integratie X.25 via D-kanaal

Voor de aansluiting van V-serie-terminals op ISDN tenslotte Z1Jn ook
twee types terminal adaptoren te onderscheiden. De TA-A verzorgt aIleen
de aanpassing van de interfaces, zonder een protocol-conversie voor het
opzetten van verbindingen. Bij het gebruik van een TA-A moet de
verbinding "met de hand" opgezet worden. Eerst wordt via een TEl een
verbinding gekozen en vervolgens wordt die aan de TE2 met TA-A gegeven.
De TA-B verzorgt weI de volledige conversie van V-serie-protocol naar
D-kanaal-protocol. Zie voor een overzicht van de diverse netwerk
aansluitingen fig.2.7. Daarin is voor de volledigheid ook een X-serie
terminal opgenomen.
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2.2.5 ISDN diversen

Ten aanzien van de ISDN-tarieven is nog heel weinig bekend. Op dit
moment zijn de verschillen tussen tariefstructuren in de verschillende
landen groot. De CCITT wil in die tariefstructuren meer conformiteit
brengen. Zo streeft men ernaar om informatietransport van plaats/land X
naar plaats/land Y even duur te maken als het informatietransport in de
andere richting. Op dit moment zijn de kosten nog afhankelijk van de
verkeersrichting. Daarnaast gaan er nogal wat stemmen op om de kosten
per getransporteerd bit onafhankelijk te maken van de informatiesoort
en minder afhankelijk van de overbrugde afstand. Doelstelling is om
huidige bestaande dienstcn in het ISDN niet duurder te maken. Voor de
verhouding tussen tarieven voor de basic access (2B+D) en die voor de
primary rate access (30B+D) wordt gedacht aan een ordegrootte van tien.

Ook de nurnmering en adressering van abonnee's moeten nog
gestandaardiseerd worden. De in de diverse landen gebruikte
verschillende systemen moeten uitmonden in een internationaal systeem.

Tenslotte vragen ook de standaardisatie van performance-eisen en
onderhouds- en testaspecten nog volop de aandacht.

Duidelijk is dat er nog veel standaardisatie-werk verricht moet worden,
voordat er sowieso sprake kan zijn van de volledige invoering van het
ISDN.

2.3 Standaardisatie breedband-ISDN

Op de lange termijn is het de bedoeling dat het ISDN zal uitmonden in,
een breedband-ISDN (BISDN). Naast ISDN-services moeten daarin ook
breedband-services geboden kunnen worden. Hierbij moet vooral gedacht
worden aan videotoepassingen zoals televisie. Op dit moment wordt ook
al nagedacht over standaards voor zo'n BISDN. De techniek die daarbij
grote aandacht krijgt is het Asynchrone Time Division Multiplexing
(ATDM). Deze techniek is een mengvorm van circuit switching en packet
switching. Omdat zij zo afwijkt van deze bestaande technieken en daarom
ook van grote invloed zou kunnen zijn op de communicatienetstructuren,
wordt zij hier in het kort beschreven.

Bij de ATDM-techniek wordt aIle te verzenden informatie in pakketjes
verdeeld die, om verwarring met packet switching te voorkomen, cellen
genoemd worden. Afhankelijk van de soort informatie kunnen deze cellen
een verschillend formaat hebben. Voor telemetrie (metingen op afstand)
zullen de cellen klein zijn, voor met name video-toepassingen zullen ze
groot zijn. Voorzien van een adres en een Frame Check Sequence worden
de cellen het ATDM-netwerk ingestuurd. Bij het begin van een
communicatie-sessie wordt eenmaal een route door het netwerk gekozen.
In knooppunten in het netwerk worden de cellen door middel van een
store-and-forward mechanisme van de ene toegewezen link op de volgende
toegewezen link gezet. Bij ATDM wordt dus niet, zoals bij packet
switching, bij elk knooppunt opnieuw een route bepaald. Ook vindt er
niet steeds een fout-controle in de knooppunten plaats. Deze gebeurt
aIleen end-to-end. Voor een visualisering van het ATDM-principe zie
figuur 2.8.
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Op deze manier worden voordelen van circuit en packet switching zoveel
mogelijk gecombineerd:

de verdeling in cellen maakt een effici~nte en flexibele
toewijzing van transmissiecapaciteit mogelijkj gegeven de grote
spreiding in transmissie-snelheden (van smal- tot breedband) is
dit erg interessantj

er hoeft maar een keer een verbinding opgezet te wordenj dit
bespaart veel overhead in vergelijking met puur packet switching,
waar bij elk knooppunt naar het adres gekeken wordt en een route
bepaald wordtj

foutcontrole gebeurt end-to-end, en niet in elk knooppunt,
waardoor ten opzichte van packet switching ook weer veel
vertraging in het netwerk voorkomen wordtj

Zoals gezegd zou deze techniek in het BISDN geImplementeerd kunnen
worden. Internationaal en met name binnen het Europese RACE-project
wint de techniek aan populariteit. Het zal overigens nog minstens tien
jaar duren voordat de overgang van het ISDN naar het BISDN op gang
komt. Zolang heeft men nog de tijd om het ook hiermee gepaard gaande,
ongetwijfeld moeizame standaardisatiepad af te leggen.

2.4 Beschouwingen

De te overwinnen problemen met betrekking tot de standaardisatie Z1Jn
enorm. De problemen die spelen zijn niet of nauwelijks van technische
aard. De moeilijkheden die bij de standaardisatie aan de orde zijn,
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ZlJn voornamelijk politiek-economische moeilijkheden. De verschillende
landen, die in het standaardisatieQroces verwikkeld zijn, hebben hun
eigen ide~en die het best aansluiten op de situatie "thuis". Men geeft
vaak de voorkeur aan de door de eigen industrie ontwikkelde
fabrieksoplossingen. Het is duidelijk dat standaardisatie-besluiten
grote financi~le gevolgen kunnen hebben voor een land.

De Europese Commissie, die de economische belangen op Europese schaal
wil benadrukken, doet zijn best om de standaardisatieplannen en
invoeringsplannen van het ISDN te coBrdineren. Daartoe heeft zij
aanbevelingen gedaan (zie bijlage 2). Hierin wordt aangegeven welke
services (bearer, tele- en supplementary) wanneer gespecificeerd moe ten
zijn. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.

Er bestaat internationaal een gedegen consensus over het feit dat men
tot standaardisatie van een ISDN moet komen. Die standaard zal er
waarschijnlijk ook weI komen. De grate omvang van het
standaardisatieprobleem en de politiek-economische belangen zorgen er
echter voor dat het nog weI tien jaar kan duren voordat de
standaardisatie voor een ISDN echt rond is. Wat de standaardisatie
problemen voor gevolgen hebben voor de invoering van ISDN komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde.

Tot slot een opmerking: in het vervolg van dit verslag zal nog aan de
orde komen dat het van belang is dat ook gebruikers van
telecommunicatie-faciliteiten, zoals bedrijven als Philips, zich in
bovenbeschreven standaardisatie-proces laten horen.
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3. ONTWIKKELING OPENBARE NETTEN TOT I.S.D.N.

3.1 lnleiding

In het vorige hoofdstuk Z1Jn de activiteiten van CCITT ten aanzien van
standaardisatie van ISDN beschreven. Het uiteindelijke doel dat CCITT
voor ogen staat is de totstandkoming van een in principe wereldwijd
ISDN. Op dit moment zijn voornamelijk de westerse wereldlanden en Japan
bezig met plannen voor de introductie van ISDN.

In Europa is het de EEG die een gemeenschappelijk ISDN sterk
propageert. Op basis van een door de Groupe d'Analyse et de Prevision
(GAP) in 1985 opgesteld document heeft de Commissie van de Europese
Oemeenschappen een aanbeveling gedaan voor de gecoBrdineerde invoering
van ISDN in de EO (bijlage 2). In dat'document wordt benadrukt dat een
gecoBrdineerde introductie van ISDN erg belangrijk is. In de
aanbeveling, die in grote lijnen ter harte wordt genomen door de CEPT,
de organisatie van Europese PTT's, worden concrete voorstellen gedaan
voor snelle en gecoBrdineerde invoering van bepaalde bearer services,
teleservices en supplementary services.

Ook in Japan en de Verenigde Staten van Amerika wordt serieus gewerkt
aan plannen om ISDN in te voeren. Evenals in Europa vinden daar proeven
plaats, uiteraard gebruik makend van onvolledige standaards. De
ontwikkeling in de V.S. is echter afwijkend vanwege de introductie van
andere bitrates (met name 56 kbit/s in plaats van 64 kbit/s en 1.5
Mbit/s in plaats van 2 Mbit/s) en vanwege de versnippering van ISDN
activiteiten door de deregulering van de openbare telecommunicatie-
voorziening. '

Over het algemeen kan gesteld worden dat in de genoemde landen een
migratie op gang komt van de huidige infrastructuur voor
telecommunicatie naar het ISDN. Hoe dit globaal in zijn werk zal gaan
wordt in het vervolg van dit hoofdstuk beschreven. Daartoe worden eerst
de oorspronkelijke, gescheiden netten beschreven. Daarna worden de
ontwikkelingen op de kqrte en middellange termijn besproken. Over de
migratieplannen op de lange termijn, met betrekking tot het Breedband
ISDN (BISDN), is nog te weinig concreets bekend om er hier aandacht aan
te besteden. In paragraaf 3 worden wat beschouwingen gewijd aan de
komende ontwikkelingen: wat zijn de problemen die op gaan treden, hoe
zit het met de economische haalbaarheid van de plannen ?

3.2 Van scheiding via koppeling naar integratie

3.2.1 oorspronkelijke situatie

Tot voor enkele jaren bestonden in de meeste ontwikkelde landen
verschillende communicatienetwerken voor verschillende doe1einden.
Ten eerste was er het aloude te1efoonnet, het Public Switched Telephone
Network (PSTN). Ook het telexnetwerk bestaat a1 vele jaren. Van
recenter datum zijn de netwerken die speciaa1 bedoeld waren voor
datacommunicatie. In de meeste landen kent men een Packet Switched
Public Data Network (PSPDN) dat speciaal bedoeld is voor het transport
van pakketjes data vo1gens het door de CCITT gestandaardiseerde X.25
protocol. Daarnaast hebben enkele 1anden een Circuit Switched Public
Data Network (CSPDN) via hetwelk datatransport mogelijk is over circuit
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geschakelde verbindingen, zoals in het telefoonnet.
Tussen de verschillende netwerkenJn verschillende landen z1Jn in de
loop van de jaren vele internationale verbindingen mogelijk geworden.
In de onderstaande figuur (fig.3.1) is de aanwezigheid van
verschillende, gescheiden netwerken op nationaal niveau, maar in grote
mate dus ook op internationaal niveau, weergegeven.

PS'fN :
PSPDN :

CSP.DN :

Fig. 3.1

Puhlic Switched Telephone Network
Packet Switched Puhlic Data Network
Circuit Switched Puhlic Data Network

gescheiden openbare netwerken

3.2.2 huidige ontwikkelingen

De laatste jaren is de ontwikkeling in gang gezet in de richting van
enerzijds de digitalisering van het PSTN en anderzijds de koppeling van
een aantal netwerken.

Nadat de afgelopen tien a twintig jaren transmissielijnen en centrales
in het telefoonnet steeds meer gedigitaliseerd zijn is men in veel
landen nu zover dat men op bepaalde plaatsen de abonneelijnen kan gaan
digitaliseren. De vergevorderde penetratie van digitale centrales maakt
het mogelijk om bijna iedere abonnee, op verzoek, van een digitale
aansluiting te voorzien. In een land als Engeland is al op vrij grote
schaal het schakelen van een digitale verbinding mogelijk. In een land
als Nederland blijft de digitalisering vooralsnog beperkt tot het
aanbieden van digitale huurlijnen van 64 kbit/s en 2 Mbit/s. Het grote
voordeel van de genoemde ontwikkeling is dat via de tot nu toe
onderbenutte, bestaande tweedraads abonnee-aansluiting een veel grotere
bandbreedte beschikbaar komt. Op dit moment bestaat er dus in veel
landen een telefoonnet dat deels analoog, deels digitaal is. Dit zal de
komende decennia nog weI zo blijven. Tussen de analoge en digitale
delen verzorgen de PTT's de interworking. Dit levert de situatie, die
in figuur 3.2 schematisch is weergegeven. Het evoluerend PSTN wordt
verder aangeduid met PSTN/ISDN.
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Fig. 3.2 PSTN/ISDN

Zoals gezegd vinden momenteel ook diverse koppelingen plaats tussen de
eerder beschreven, oorspronkelijk gescheiden, netwerken.

In het PSPDN en het CSPDN vindt steeds meer teletexverkeer plaats. Dit
is een vorm van berichtenverkeer. Om deze vorm van berichtenverkeer
samen te kunnen laten werken met telex worden tussen het PSPDN en het
CSPDN enerzijds en het telexnet anderzijds koppelingen tot stand
gebracht in de vorm van telex/teletex-converters.

Zoals verderop nog aangegeven zal worden, zullen via het PSPDN allerlei
communicatiediensten aangeboden gaan worden. Om gebruikers van niet
X.25-terminals toegang tot die diensten te verschaffen worden tussen
het PSTN en het PSPDN ook koppelingen tot stand gebracht. Zogenaamde
Packet Assemblers Disassemblers (PAD) zorgen voor de conversie van
asynchrone communicatie naar packet-informatie en andersom.

Tenslotte zijn in de landen met een CSPDN via zogenaamde Interworking
Units (IU) ook verschillende koppelingen gerealiseerd van het CSPDN
naar het PSPDN en het PSTN.

In de volgende figuur (fig.3.3) is een globaal overzicht gegeven van de
beschreven situatie met koppelingen tussen netwerken.

Voor een overzicht van aanwezige netwerken, bestaande en geplande
koppelingen tussen netwerken en bestaande en geplande digitale
mogelijkheden in Europa zij verwezen naar de CEPT-uitgave "Survey of
plans for the introduction of ISDN in Europe" [2].

Op dit moment worden steeds meer nieuwe mogelijkheden aangeboden vanuit
de openbare communicatie-infrastructuur. Zo zullen verschillende PTT's
delen van de capaciteit van huurlijnen gaan verhuren aan verschillende
gebruikers. Op die manier wordt het voor gebruikers voor wie een
capaciteit van bijvoorbeeld 2 Mbit/s te groot en te duur is toch
interessant transmissiecapaciteit te gaan huren. In ieder geval in
Nederland zal deze dienst "city direct" gaan heten.
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Fig. 3.3 gekoppelde openbare netwerken

Een andere dienst in opkomst is de zogenaamde CENTREX-dienst. Deze
maakt het mogelijk om de aanschaf van een prive-telefooncentrale
(Private Area Branch eXchange ofweI PABX) te voorkomen. Er kan namelijk
een deel van de capaciteit van de lokale PTT-centrale gehuurd worden om
zodoende de beschikking te krijgen over een virtuele PABX. Deze
mogelijkheid zal voor de wat kleinere gebruiker een interessant
alternatief kunnen zijn voor het onderhouden van een eigen PABX.

Als laatste, vrij nieuwe dienst wordt hier een nieuwe berichtendienst
genoemd die bereikbaar is via het PSPDN. Via eerder genoemde
koppelingen is deze dienst ook toegankelijk vanuit het telexnet, het
telefoonnet en eventueel het CSPDN. Binnen deze dienst is het mogelijk
berichten naar gebruikers van verschillende andere berichtendiensten
(telex, teletex, videotex en in de toekomst zelfs post) te sturen.
Berichten kunnen ook opgeslagen worden, zodat de creatie van databanken
mogelijk is. Uiteindelijk zal deze nieuwe berichtendienst gebaseerd
gaan worden op de internationaal vastgestelde CCITT-norm x.400. Via de
toekomstige beschikbaarheid van interfaces tussen de standaards voor de
meest uiteenlopende berichtendiensten, inclusief die van de diverse
computerleveranciers in hun computernetwerken, en deze X.400-standaard
zal er een grote, ge!ntegreerde, mogelijk wereldwijde dienst voor
berichtenuitwisseling kunnen ontstaan [3].

De ontwikkelingen die zich nu voltrekken worden niet volledig
gecoBrdineerd tussen verschillende landen. PTT's bepalen voor een
belangrijk deel autonoom welke mogelij~heden in welk tempo ingevoerd
zullen worden. Daarbij laten zij zich in grote mate leiden door de
gegeven, lokale situatie per land. Een en ander brengt met zich mee dat
nieuwe diensten niet steeds meteen op internationale schaal beschikbaar
komen.
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3.2.3 Realisatie van het ISDN

Zoals al eerder aangehaald is, wordt er internationaal gesproken over
de standaardisatie en de uiteindelijke realisatie van een ISDN. Het is
dUidelijk geworden dat die standaardisatie een proces is dat nog weI
vijf a tien jaar kan duren. Ook de invoering van ISDN zal geleidelijk
verlopen. Het ombouwen van een infrastructuur die weI eens de grootste
machine van de wereld genoemd wordt, is een zaak die veeI tijd en geld
zal kosten. Een goede c08rdinatie van de invoering van ISDN wordt van
groot economisch belang geacht. De EG en de CEPT spannen zich voor die
co8rdinatie in om zodoende in ieder geval op Europese schaal een markt
te cre~eren voor telecommunicatie-apparatuur. In aanbevelingen (bijlage
2) is vastgelegd wanneer, welke diensten gestandaardiseerd en ingevoerd
zouden moeten worden. Er is voortdurend overleg om plannen uit te
werken en bij te stellen.

In het kort komen de aanbevelingen er op neer dat vanaf 1988 begonnen
zal moeten worden met de introductie van ISDN-interfaces, namelijk de
(2B+D)- en {30B+D)-interface. Via die interfaces zal in eerste
instantie aIleen het schakelen van transparante 64 kbit/s-verbindingen
mogelijk zijn. Concrete PTT-plannen geven aan dat het begin van die
introductie weI eens verschoven kan worden naar 1990. Verwacht wordt
dat in het begin vooral de {30B+D)-aansluiting interessant zal zijn,
met name voor bedrijven die zo een goedkopere trunk-aansluiting naar
het openbare net kunnen realiseren. De bedoeling is, dat in 1993 vijf
procent van het aantal PSTN-aansluitingen in 1983 voorzien is van een
ISDN-interface. Intussen moeten via de respektievelijke B- en D-kanalen
de verder geplande bearer- en teleservices aangeboden gaan worden:
packet switching via D-kanaal, telefonie (3,1 kHz en later 7 kHz),
facsimile groep IV, teletex op 64 kbit/s, mixed mode teletexjfacsimile
op 64 kbit/s, audioconference op 64 kbit/s, videotex op 64 kbit/s en
beeldtransmissie en computer-communicatie op 64 kbit/s. Daarnaast
dienen de nodige supplementary services en adaptors voor bestaande
apparatuur ge!mplementeerd te worden. Met betrekking tot concrete
plannen in verschillende landen zij nogmaals verwezen naar [2].

In de tussentijd zullen de eerder beschreven vier taakgespecialiseerde
netwerken via koppelingen naast elkaar blijven bestaan. Op telex en
packet switching gebaseerde diensten zullen aanvankelijk via die
koppelingen aan de vroegere telefoonabonnee, nu ISDN-abonnee,
aangeboden gaan worden. Steeds zal de interworking gegarandeerd moe ten
worden tussen diensten die via het PSTN/ISDN aangeboden worden en die
reeds aanwezig waren in bestaande netwerken. De verwachting is dat
vanaf circa 1995 centrales in het PSTN/ISDN opgenomen zuIIen worden die
de weg naar daadwerkelijke integratie mogelijk maken. Onder meer zullen
zij zowel verbindingen als pakketten kunnen schakelen. In figuur 3.4
wordt het opgaan van de gekoppelde netten in een ge!ntegreerd net, het
ISDN, schematisch weergegeven.

Langzaam maar zeker zullen analoge centrales vervangen worden door
digitale en later door ISDN-centrales. Analoge aansluitingen worden
digitale en later ISDN-aansluitingen. De mogelijkheden en problemen die
deze invoering van ISDN met zich mee zal brengen worden in de volgende
paragraaf en in volgende hoofdstukken aan de orde gesteld.
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Fig. 3.4 via integratie naar ISDN

3.3 Beschouwingen omtrent realisatie ISDN

In het voorgaande is beschreven, dat er op dit moment "Digital
Networks" ontstaan, parallel aan het telefoonnet. Er is nog geen sprake
van integratie, laat staan van ge!ntegreerde diensten. Het blijft nag
even bij die digitalisering van fysieke verbindingen, dus op het niveau
van OSr-Iaag 1. Vanaf circa 1990 zullen via de ISDN-interfaces diensten
aangeboden gaan worden, die van laag 1 tot en met laag 3 of zelfs laag
7 gestandaardiseerd zijn.

Men kan zich afvragen of deze ontwikkelingen, waarvoor de ide~en

ontspruiten uit de hoofden van de leveranciers van communicatie
diensten, levensvatbaar zijn. Willen de gebruikers van die diensten
deze ontwikkelingen weI?

Interessant in dit verband is de situatie in Engeland. Daar heeft een
puur "market driven" ontwikkeling plaatsgegrepen. Om in de behoefte van
voornamelijk bedrijven te voorzien, is daar een voorloper van het ISDN
gerealiseerd [4]. Via een soort basic of primary rate interface,
gebaseerd op 64 kbit/s-kanalen en gemeneweg-signalering, zijn
verbindingen mogelijk naar het PSTN, het PSPDN en het telexnet. Er
worden daarbij ook supplementary services geleverd. Deze
marktbenadering van British Telecom blijkt economisch haalbaar. Voor de
introductie van ISDN op de schaal die de PTT's voor ogen hebben zal
echter meer nodig zijn. De abonnee's thuis zullen immers ook een
aansluiting moeten krijgen en het is de vraag of zij dat weI willen. De
uitgaven voor die aansluiting inclusief randapparatuur zullen niet
mogen uitstijgen boven de huidige uitgaven of er moeten echt extra
diensten aangeboden gaan worden die de abonnee aanspreken. In Frankrijk
heeft men in het minitel-project ervoor gekozen om een gratis terminal
beschikbaar te stellen. Men betaalt daar dan voor de tijd dat men een
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verbinding heeft met de miniteldienst. Het blijkt dat dit aanslaat. Er
wordt al vrij veel gebruik gemaakt_van de via mini tel aangeboden
diensten. De Franse PTT krijgt zodoende nu aI, terwijl de meeste
diensten nog van de grond moe ten komen, jaarlijks honderd a
honderdvijftig gulden aan extra inkomsten per aangesloten abonnee
binnen. Het ziet er dan ook naar uit dat investeringen in de nieuwe
infrastructuur snel terugverdiend kunnen worden.

De verwachting in het algemeen is, dat PTT's sturend zullen moe ten
optreden om het ISDN van de grond te krijgen. Zij kunnen dit doen door
bijvoorbeeld gratis of heel goedkope terminals aan te bieden en door
aantrekkelijke tarieven te gaan stellen. Met name de ontwikkeling van
Frankrijk wijst er op dat diepte-investeringen op den duur weI
terugverdiend kunnen worden.

Wat de financi~le aspecten van de invoering van ISDN in Nederland
betreft kan het volgende worden opgemerkt. Al gedurende circa tien jaar
worden in Nederland de wins ten van de PTT afgeroomd. Het gaat hier
jaarlijks om een bedrag van gemiddeld·circa een miljard gulden. Deze
winst is grotendeels afkomstig van inkomsten van het bedrijfsleven.
Zelfs is er sprake van kruissubsidi~ri~g: waar bedrijven te veel
betalen voor de aan hun geleverde PTT-diensten, betalen
"thuisabonnee's" te weinig. De bedrijven worden straks als eerste
gebruikers van ISDN-faciliteiten gezien. Voor die bedrijven bestaat nu
het onaantrekkelijke vooruitzicht dat zij mogelijkerwijs de hoge
aanloopkosten van het ISDN moeten gaan betalen. Later kunnen de
"thuisabonnee's", de PTT en wellicht ook de overheid hiervan weer
profiteren. Uitgaande van de Franse minitel-situatie zal de extra PTT
winst uit de nieuwe diensten in Nederland zeker een miljard kunnen
bedragen.

Er zijn voldoende argumenten aanwezig om tegen een dergelijk scenario
te pleiten. Als de PTT inderdaad niet zelf diepte-investeringen gaat
doen zal het bedrijfsleven als het ware gedwongen zijn de PTT
bedrijfsmiddelen, de infrastructuur van ISDN, te financieren. Zoals het
er nu naar uit ziet zal de PTT daarvoor geen aandelen kunnen gaan
uitgeven. Hierdoor zouden de bedrijven immers nog mee kunnen profiteren
van de latere wins ten uit de exploitatie van die middelen. Het ligt dan
ook voor de hand ervoor te pleiten dat de PTT zelf gaat investeren met
behulp van gemaakte winsten, met behulp van steun in plaats van
afroming door het rijk en eventueel met behulp van vreemd vermogen.

Op Nederlandse schaal, maar zeker ook op internationale schaal, zal het
de komende jaren nodig zijn dat bedrijven, of gebruikers van PTT
diensten in het algemeen, hun stem nadrukkelijk laten horen met
betrekking tot:

a. de inhoudelijke aspecten van nieuw te ontwerpen diensten;

b. de tariefstelling voor die diensten;

c. de invoering van diensten: waar en wanneer.

Investeringen in niet-gebruikte diensten en het uitblijven van
investeringen in bruikbare en betaalbare diensten kosten beide geld, in
het ene geval aan de PTT en in het andere aan de gebruikers. Een goede
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aansluiting van wat er door PTT's aangeboden gaat worden op wat er door
gebruikers gevraagd wordt zal van groot belang zijn voor een zo soepel
mogelijke introductie van nieuwe diensten.
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4. BEDRIJFSCOMMUNICATIE

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden verschillende ~specten van het verschijnsel
bedrijfscommunicatie belicht. De activiteiten van een bedrijf als
Philips zijn primair op de buitenwereld gericht. Om die activiteiten zo
zinvol mogelijk te laten zijn is een goede communicatie met die
buitenwereld nodig. Op grond van de uit die communicatie verkregen
gegevens moe ten Philips' activiteiten binnen het bedrijf vorm krijgen.
Daarvoor is intern zeer vee1 communicatie nodig tussen allerlei groepen
mensen , maar ook tussen mensen en computers en tussen computers
onderling. Zeker binnen een zo groot bedrijf als Philips wordt goede,
effici~nte communicatie binnen het bedrijf, maar ook naar de
buitenwereld toe als van levensbelang beschouwd.

In de tweede paragraaf worden de diverse soorten communicatie op een
rijtje gezet. De derde paragraaf brengt de verschillende
communicatiebehoeften binnen het bedrijf in kaart. Daarna voIgt een
inventarisatie van wat er binnen Philips aan
bedrijfscommunicatiemiddelen bestaat. In de laatste, vijfde paragraaf
worden de ontwikkelingen in de bedrijfscommunicatie geschetst, zoals
die zich de komende jaren zullen aftekenen.

4.2 soorten communicatie

In deze paragraaf wordt het onderscheid gemaakt tussen enerzijds mens
communicatie en anderzijds datacommunicatie. Er wordt eerst aangegeven
wat deze begrippen inhouden en vervolgens worden de verschillende
voorbeelden van deze soorten van communicatie wat uitgebreider
beschreven.

Onder mens-communicatie wordt de communicatie verstaan van mens tot
mens. Deze kan bestaan uit interactieve communicatie of uit
berichtencommunicatie. Voorbeelden van de eerste soort zijn, naast de
communicatie tijdens het fysieke samenzijn van de communicerende
partijen, de communicatie via de telefoon en videoconferencing.
Voorbeelden van de tweede soort zijn, naast de fysieke verspreiding van
berichten, de uitwisseling van berichten via voice-mail, facsimile,
telex, teletex en Computer Based Messaging Systems (CBMS). Deze vormen
van post worden gevangen onder de naam electronic mail.

Onder datacommunicatie worden verstaan de communicatie tussen mens en
computer-applicatie (anders dan voor berichten-uitwisseling) enerzijds
en de communicatie tussen computerapplicaties anderzijds.

In het vervolg van dit verslag blijft·de aandacht beperkt tot de
elektronische vormen van communicatie. Dit houdt in dat de communicatie
tijdens het fysieke samenzijn van de communicerenden en de fysieke
verspreiding van post buiten beschouwing gelaten zullen worden.

4.2.1 mens-comrnunicatie

Van de genoemde elektronische communicatievormen is telefonie van
oorsprong de meest menseIijke. Een teIefoontoestel kan door nagenoeg
iedereen bediend worden en er is er altijd weI een in de buurt te
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vinden. Telefonisch contact is erg direct. Er is meteen terugkoppeling
via de ontvangende partij. Kwestip.£ kunnen meteen afgehandeld worden.
Wat bij conventionele telefonie ontbreekt is eigenlijk aIleen het
visuele contact en misschien een hi-fi geluidskwaliteit. Als een gemis
van telefonie mag ook genoemd worden het ontbreken van visuele
ondersteuning van informatie-overdracht, zoals een tekening, een schema
of een geschreven woord. In ISDN zullen deze problemen opgelost kunnen
worden. De bitrate van 64 kbit/s maakt een betere kwaliteit
spraakoverdracht mogelijk en de aanwezigheid van een tweede kanaal
maakt parallel aan een gesprek visueel contact of visuele ondersteuning
mogelijk. Een belangrijker nadeel van.telefonie is dat
informatie-overdracht aIleen plaats kan vinden wanneer de ontvangende
partij op de plaats is waar hij aanwezlg verondersteld wordt te zijn en
niet al in gesprek is. Extra diensten lossen dit probleem binnen de
bedrijfsomgeving al deels op (zie paragraaf 4.4.1). In de toekomst
zullen deze diensten ook in het ISDN verschijnen.

Een interactieve communicatie-dienst die een belangrijk deel van
bovengenoemde nadelen van telefonie niet heeft, is videoconferencing.
Bij videoconferencing worden bijvoorbeeld twee vergaderzalen via een
beeld- en spraak-verbinding met elkaar verbonden. Visueel contact en
visueIe ondersteuning van informatie-overdracht worden zo mogelijk. Het
betreft hier een vrij nieuwe dienst. Het aantal lokaties met
videoconferencing-faciliteiten is nog te beperkt en de kosten voor
videoconferencing zijn nog te hoog om veel gebruik van deze dienst te
rechtvaardigen.

Bij telefonie en videoconferencing kan er aIleen sprake Z1Jn van
informatie-uitwisseling als de zender en ontvanger een directe
verbinding met elkaar hebben. Dit is niet altijd praktisch.
Communicatiediensten die dit probleem niet met zich mee brengen zijn de
elektronische post-diensten.

De eerste vorm van electronic mail, die het meest aansluit bij de
zojuist beschreven interactieve communicatiediensten, is voice-mail.
Deze faciliteit biedt een soort van gecentraliseerde automatische
telefoonbeantwoorder. Wanneer men niet per se interactief contact wil
en men bijvoorbeeld geen telefonisch contact heeft gekregen met de
bedoelde ontvanger kan men een gesproken bericht achterlaten in de
zogenaamde voice-mailbox van die ontvanger. Die mailbox bevindt zich
bij de telefooncentrale. Op ieder moment kan dat bericht dan door de
ontvangende partij uit zijn mailbox beluisterd worden.

De volgende vorm van electronic mail heet facsimile. Facsimile had ook
tele-kopi~ren kunnen heten. Alles wat op papier te zetten is kan, via
een telefoonverbinding, gekopieerd worden op papier bij de ontvanger.
Als zodanig vervangt facsimile hier de conventionele post.

Een wat oudere vorm van elektronisch berichtenverkeer is telex. Voor
het verzenden van een telex, over een aparte telex-verbinding, moet een
tekst ingetypt worden. Daarbij is er de beschikking over een vrij
beperkte karakterset. De transmissiesnelheid voor telexen is erg laag.

Een moderner uitvoering van telex heet teletex. Deze kent een grotere
karakterset en een hogere transmissiesnelheid. Voor het transport wordt
gebruik gemaakt van Packet Switched of Circuit Switched Public
Datanetworks.
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Terwijl de invoering van teletex nauwelijks op gang is gekomen voltrekt
zich de invoering van Computer Ba~~d Messaging Systems (CBMS).
Verschillende computerleveranciers hebben binnen hun netwerken diverse
berichtendiensten gelmplementeerd. Zoals de naam aangeeft gaat het
hierbij om berichtenuitwisseling via computers. Berichten worden
geadresseerd en opgeslagen in een voor de ontvanger gereserveerd deel
van het geheugen van de computer. Die ontvanger kan zijn berichten op
elk gewenst moment uit dat geheugen lezen.

4.2.2 datacommunicatie

Zoals eerder gezegd bestaat er naast de genoemde vormen van mens
communicatie ook datacommunicatie. De hierboven al genoemde
computernetwerken zijn van oorsprong opgezet ten behoeve van deze vorm
van communicatie.

Mensen kunnen via die netwerken toegang krijgen tot allerlei
informatie-bestanden binnen dat netwerk. Zij kunnen gebruik maken van
applicaties die op de diverse plaatsen in het netwerk aanwezig zijn in
hostcomputers. In deze situaties is er sprake van terminal-to-host
verkeer.

Binnen bepaalde applicaties komt het ook voor dat hosts met elkaar
communiceren. Hier spreekt men dan van host-to-host-verkeer.

Via datacommunicatie is informatie binnen een bedrijf makkelijk en snel
toegankelijk te maken. Ook kunnen met behulp van datacommunicatie
ingewikkelde processen, van fabrieksmatige tot logistieke processen,
gestuurd en gecontroleerd worden.

4.3 Communicatie in het bedrijf

Een bedrijf als Philips is in de eerste plaats een bedrijf dat
produkten maakt en verkoopt. Voor zo'n produkt gemaakt is en op de
markt verschijnt heeft het binnen het bedrijf een hele ontwikkeling
meegemaakt. Tussen wetgnschappelijk onderzoek en ontwikkeling enerzijds
en de verkoop van een produkt anderzijds gebeurt er van alles. De
geboorte van een produkt wordt binnen het bedrijf door allerlei
afdelingen ondersteund. Binnen en tussen die afdelingen is communicatie
nodig om informatie over te dragen en alles in goede banen te leiden.
De bedrijfscyclus van een produkt volgend wordt in paragraaf 4.3·1
beschreven welke soorten van communicatie van belang zijn.
Naast deze produktgerichte organisatie in produktdivisies bestaat er
ook een organisatie per land. De diverse produktdivisies en nationale
organisaties worden op hun beurt weer ondersteund en bestuurd door de
concernorganisatie. Over de communicatie binnen deze structuur wordt in
paragraaf 4.3.2 wat verteld.

4.3.1 Communicatie binnen een produktdivisie

Om tot de realisatie van een produkt te komen zijn verschillende
afdelingen binnen een produktdivisie aktief:

1. research-lab, waar fundamenteel onderzoek plaatsvindt. De binnen
het bedrijf nodige wetenschappelijke kennis wordt hier vergaard en
uitgebreid;
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2. ontwikkel-lab, waar concrete produkten of delen van produkten
worden ontwikkeld voor de ui~indelijke verkoop;

3. fabricagevoorbereiding, waar de voorbereidingen getroffen worden
om produkten op een goede en effici~nte wijze te kunnen
produceren;

4. fabricage, waar de produkten daadwerkelijk gerealiseerd worden;

5. magazijnen, waar goederenstromen samenkomen en uit elkaar gaan en
op zo effici~nt mogelijke manier hun weg vinden naar het bedrijf
toe, binnen het bedrijf en weer naar de buitenwereld;

6. commercie, waar enerzijds mede bepaald wordt welke produkten er
voor de buitenwereld, de markt, gemaakt moeten worden en
anderzijds die produkten verkocht worden;

7. service, waar de dienstverlening van het bedrijf naar gebruikers
van zijn produkten toe zo goed mogelijk gewaarborgd wordt;

In verschillende van deze afdelingen (bijvoorbeeld de research- en de
ontwikkelafdeling) wordt in groepen gewerkt. Binnen die afdelingen is
de mens-tot-mens-communicatie uiteraard belangrijk. Media als
telefonie, facsimile, telex enzovoorts zullen hier belangrijk zijn,
maar ook in de andere afdelingen zijn ~ij niet weg te denken.
In elke afdeling wordt ook weI gebruik gemaakt van datacommunicatie. In
het ene geval ten behoeve van administratieve of logistieke doeleinden
(magazijnen, commercie, service), in andere gevallen ten behoeve van
Computer Aided Design (ontwikkelafdeling) of Computer Aided
Manufacturing (fabricagevoorbereiding en fabricage).

Naast de communicatie binnen afdelingen is er natuurlijk ook
communicatie tussen afdelingen onderling. Uit de beschrijving van de
diverse activiteiten binnen afdelingen blijkt dit al. De research
afdeling levert kennis aan voor de ontwikkeling van produkten; de
commerci~le afdeling geeft aan welke produkten door klanten gevraagd
worden en dus welke produkten ontwikkeld moeten worden; de output van
de ontwikkelafdeling gaat naar de fabricagevoorbereiding om vervolgens
in de fabriek terecht te komen; afhankelijk van plaats en tijd van de
behoefte aan grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten worden
magazijnen gevuld en leeggemaakt; afhankelijk van service-ervaringen
worden produkten verder ontwikkeld. Kortom tussen diverse afdelingen
bestaat een netwerk van communicatiewegen ten behoeve van informatie
overdracht en terugkoppeling over de gang van zaken. In de ene situatie
zal het hier om datacommunicatie gaan, in het andere geval om mens
communicatie.

Tenslotte bestaan er ook communicatiekanalen tussen de meeste
afdelingen en de buitenwereld. Dit kan zijn om kennis te vergaren
(research, ontwikkeling, fabricagevoorbereiding, commercie en service)
of om kennis over te dragen (commercie).

De bovengenoemde afdelingen zijn in een internationaal bedrijf als
Philips vaak per afdeling verspreid over verschillende plaatsen over
heel de wereld. Binnen zoln gespreide afdeling is ook veel communicatie
nodig. De verschillende research- en ontwikkellaboratoria maar ook
fabrieken en commerciele afdelingen zijn door een wereldwijd netwerk
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ten behoeve van mens- en datacommunicatie met elkaar verbonden.

4.3.2 overige communicatie

Eerder is al geschetst dat Philips behalve per produktdivisie ook per
land is georganiseerd. Boven deze structuur staat de concernleiding.
Binnen deze concernstructuur, maar ook binnen produktdivisies en
nationale organisaties zullen steeds allerlei bestuurlijke niveau's
aanwezig zijn. Binnen en tussen de verschillende niveau's is ook
communicatie nodig. De communicatie in deze gevallen zal voornamelijk
op het gebied van organisatie en beleid gericht zijn. Zoals al gezegd
zal hier de inter-menselijke communicatie via interaktief verkeer en
berichtenverkeer het belangrijkste zijn. AIleen voor de verwerking van
financieel-economische en administratieve gegevens zal datacommunicatie
van belang zijn.

Tenslotte zal er binnen het totale bedrijf een vermazing bestaan van
allerlei essentiele, maar qua volume minder belangrijke,
communicatiewegen.

4.4 Bedrijfscommunicatiemiddelen binnen Philips

Binnen Philips bestaan vele communicatiemiddelen. Zo is er een
infrastructuur die de communicatie binnen de Philips-organisatie
wereldwijd mogelijk maakt. Verschillende diensten die binnen die
infrastructuur geboden worden zijn voice-communicatie,
datacommunicatie, messaging (berichtenverkeer) en videoconferencing.
Van de implementaties van en activiteiten rond deze diensten voIgt
hieronder een overzicht.

4.4.1 spraak-communicatie

Binnen Philips bestaat een internationaal netwerk voor telefonie.
Abonnees binnen dat netwerk kunnen contact met elkaar leggen via eigen
telefooncentrales (Private Automatic Branch eXchange, PABX) die door
gehuurde telefoonlijnen met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit prive-net
is de communicatie met de buitenwereld mogelijk via het openbare
telefoonnet (het PSTN). In onderstaande figuur 4.1 wordt aangegeven hoe
zoln netwerk er in het algemeen uitziet.

illonnm
PABX

.::L

PABX: Print, Aut'lIlti~ Irlllch ,Xchang,
PSTH: MIi~ hi tclld hbrhon, Hthork
illonnm: 1,ltftol-,IlO.fll" ,. h~lillih-llllSI.ili8gfft

Fig. 4.1 : bedrijfsnetwerk voor telefonie
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Binnen Eindhoven beheert Philips een uitgebreid telefoonnetwerk met
circa 20.000 aansluitingen. Vanuit Eindhoven lopen de huurlijnen naar
vele Philips-vestigingen in Nederland en naar enkele plaatsen in het
buitenland. Het ligt in de bedoeling dit internationale netwerk in de
komende jaren uit te breiden.

Het voordeel van telefoneren binnen het eigen net is dat er allerlei
diensten beschikbaar zijn die in het openbare net (nog) niet
beschikbaar zijn. Dit zijn diensten die in ISDN-termen supplementary
services genoemd worden. Voorbeelden hiervan zijn:

automatisch terugbellen bij bezettoon
automatisch doorschakelen naar gewenst toestel
verkort kiezen
voice-mailbox, een gecentraliseerde postbus voor gesproken
berichten.

Het doeI van het exploiteren van een eigen netwerk is het besparen van
telefoonkosten, doordat niet aIle gesprekken via het relatief dure
openbare PTT-net gevoerd hoeven te worden.

Tot slot zij hier opgemerkt dat het telefoonnet uiteraard ook gebruikt
wordt voor dataverkeer via modems en voor facsimileverkeer.

4.4.2 datacommunicatie

Binnen de internationale Philips-organisatie bestaan een aantal
netwerken die het transport van data verzorgen.

Allereerst zijn er op vele plaatsen Local Area Networks (LAN) aanwezig.
Deze maken op een lokatie datatransport mogelijk op hoge snelheden.
Applicaties en gegevensbestanden zijn zo lokaal voor meerdere
gebruikers beschikbaar. Zo wordt bijvoorbeeld de besturing van
samenhangende fabricage-processen mogelijk.

Vervolgens is er het COrporate DAta Network (CODAN). Dit eigen
internationale netwerk verzorgt verschillende functies op het gebied
van datacommunicatie. Het verschaft terminal-gebruikers toegang tot
hosts binnen het netwerk. Ook is via CODAN internationale host-to-host
communicatie mogelijk. Tenslotte wordt het netwerk gebruikt voor
berichtenverkeer daar waar dit mogelijk en economisch interessant is.

Het netwerk bestaat uit een aantal zogenaamde CODAN-engines met
daartussen gehuurde datalijnen. De engines vormen de knooppunten van
het netwerk. Zij verzorgen onder meer de volgende faciliteiten:

switchen
snelheidsconversie
multiplexen
netwerkmanagement
protocolconversie
alternatieve routering.

Protocollen die het netwerk ondersteunt zijn:

TTY (asynchronous start-stop)
IBM 3270 BSC
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IBM 2780/3780/DOS-WS,RSCS,BSC
SDLC
X.25

Wat dat laatste protocol betreft dient opgemerkt te worden dat CODAN
twee implementaties kent. Het netwerk kan als Data Terminal termination
Equipment (DTE) functioneren. In dat geval verschaft het toegang tot
een openbaar datanetwerk (PSPDN). Het kan ook als een Data Circuit
terminating Equipment (DCE) functioneren. Dan kan CODAN beschouwd
worden als een netwerk via hetwelk communicatie mogelijk is volgens het
X.25-protocol.

Er bestaat voorts een apart netwerk dat aIle research- en
produktiecentra voor IC'c met elkaar verbindt. In deze omgeving
bevinden zich VAX-systemen en IBM's VM-systemen. Wegens de zeer
specifieke behoeften werd dit aparte netwerk gerealiseerd. Het ligt weI
in de bedoeling om in de toekomst dit zogenaamde SERI-netwerk te
integreren binnen CODAN.

De IBM-computersystemen binnen Philips z1Jn in netwerken gegroepeerd
volgens IBM's Systems Network Architecture (SNA). Verschillende van die
netwerken zijn weer aan elkaar gekoppeld via zogenaamde gateways, SNA
Network Interconnect (SNI) genaamd. Op deze manier is er een
internationaal netwerk gerealiseerd, waarbinnen de verschillende hosts
als knooppunten beschouwd kunnen wordeh. Dit netwerk maakt zowel
interactieve als batch communicatie mogelijk tussen terminals en hosts.
Wat toepassingen betreft ligt binnen de IBM-computerwereld het accent
op het gebied van de bestuurlijke informatieverwerking, administratie
en logistiek. Ook voor SNA geldt dat gepoogd wordt dit netwerk te
integreren in CODAN.

De VAX-systemen van DEC worden gekoppeld via de netwerk-architectuur
DECnet. Internationale connecties worden gerealiseerd via CODAN volgens
het X.25 protocol. Daartoe wordt een packet switching interface
gebruikt. Binnen het DECnet-gebeuren vindt men voornamelijk CAD/CAM
toepassingen.

Tenslotte zijn er ten behoeve van PC-gebruikers nog een aantal
communicatie-faciliteiten. Ten eerste bestaat de mogelijkheid om van
achter de PC berichtenverkeer te plegen via de Philips Message Service
(PMS) (zie paragraaf 4.4.3). Ook bestaat de mogelijkheid om de PC als
virtuele IBM's 3270 BSC-terminal of Digital's VT100-terminal te
presenteren. De PC kan zo gebruik maken van de door de respektievelijke
hosts geboden faciliteiten. Als laatste bestaat de mogelijkheid om met
behulp van de PC via CODAN allerlei openbare databestanden te
raadplegen.

Tussen de verschillende computerwerelden van DEC (VAX/VMS) en IBM (MVS
en VM) bestaan mogelijkheden om te communiceren via zogenaamde
gateways. Deze zijn voornamelijk aangebracht om productie- en
administratieve systemen met elkaar te verbinden om zo tot logistieke
systemen te komen. In figuur 4.2 wordt de totale datawereld binnen
Philips globaal geschetst.
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datawereld binnen Philips

Binnen de hierboven al genoemde PMS kunnen berichten verzonden worden
naar bijna aIle landen in de wereld. Het netwerk dat hiervoor zorgt is
opgebouwd uit lijnen die ge!ntegreerd zijn met CODAN, gehuurde
telegraaflijnen en kieslijnen. Op het netwerk zijn word processors,
PC's, telex-apparatuur en IBM- en DEC-systemen aangesloten. De PMS
werkt met snelheden van 50 bit/s (telex) tot 9600 bit/s (computers). Er
worden verschillende communicatie-methoden gebruikt:

dialoog (interactief);
store and forward:
store and retrieve (mailbox):
IBM 3780 BSC.

Enkele door PMS geboden diensten zijn:

automatic speed and code conversion
multi-addressing and routing
alternative routing
statistics/accounting.

4.5 Ontwikkelingen in bedrijfscommunicatie

In vorige hoofdstukken is uitgebreid aan de orde gekomen welke
ontwikkelingen zich in de openbare telecommunicatie-netwerken voordoen.

In deze paragraaf worden belangrijke ontwikkelingen geschetst in de
behoeften aan communicatiefaciliteiten. Er wordt daarbij globaal
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aangegeven welke groei respektievelijk afname in het gebruik van
bepaalde faciliteiten te verwachten is.

De ontwikkelingen op het gebied van telefonie worden voornamelijk door
de PTT's gestuurd. De huidige mogelijkheden op dit gebied zijn, zeker
binnen een bedrijf, voldoende voor de meeste gebruikers. Wat betreft
het aantal telefoonaansluitingen per werknemer valt te verwachten dat
de reeds dertig jaar durende jaarlijkse groei van circa 5% zich de
komende jaren zal voortzetten. Daarnaast wordt een forse groei verwacht
in het gebruik van voice-mail-faciliteiten.

Ook ten aanzien van datacommunicatie valt een groei in het gebruik te
verwachten. Deze zal echter veel groter zijn. De komende jaren mag
rekening gehouden worden met een toename van het aantal terminals van
enige tientallen procenten per jaar. Riermee zal gepaard gaan een
toenemende vraag naar hogere transmissiesnelheden. Met name in een
CAD/CAM-omgeving, waar vaak hele ontwerpen electronisch verstuurd
moeten worden, zijn snelheden tot 9,6 kbit/s veel te laag. Ret gaat
hier vaak om het transport van vele miljoenen bits. Wanneer
datatransport sneller en goedkoper wordt zal het steeds
aantrekkelijkker worden om grote databestanden te verzenden. Steeds
krachtiger PC's en minicomputers op de werkplek kunnen deze bestanden
bewerken. De toename van de processing power op de werkplek maakt het
gebruik van centrale applicaties minder nodig, hoewel dit gebruik weI
goedkoper en sneller kan worden voor wat de benodigde communicatie
betreft. Netto is een sterke toename in de hoeveelheid dataverkeer te
verwachten. In hoofdstuk 5 zullen we zien hoe in de stijgende behoefte
aan datacommunicatie voorzien zou kunnen worden.

Ret huidige beeld van het berichtenverkeer zal ook niet onaangetast
blijven. Vanwege de enorme penetratiegraad van het wereldwijde
telexnetwerk, zowel prive als openbaar, zal telexverkeer voorlopig nog
erg belangrijk zijn. De verwachting overheerst echter dat telex op den
duur zal verdwijnen ten gunste van vooral CBMS. Ook facsimile zal zich
in het berichtenverkeer een belangrijke plaats verwerven. Ret gebruik
hiervan groeit gestaag. Met de komst van digitale facsimile zal dit
gebruik nag aantrekkelijker worden door de toenemende snelheid.

Ten aanzien van het berichtenverkeer doet zich, evenals in de openbare
netten, in de bedrijfsnetten een belangrijke ontwikkeling voor. De
eerste gateways zullen binnenkort gelntroduceerd gaan worden om de
verschillende computernetten met hun eigen berichtendiensten en de
huidige Philips Message Service via de X.400-standaard met elkaar te
koppelen.

Uit de literatuur zijn wat schattingen bekend over de ontwikkeling van
de wereldmarkt voor de verschillende soorten electronic mail. Zo is er
een onderzoek geweest onder hoofdzakelijk Noord-Amerikaanse
telecommunicatie-managers (lit.5). Zij, verwachten voor CBMS en de
eerder genoemde voice-mail een jaarlijks groeipercentage van maar
liefst twintig. Er wordt bevestigd dat het gebruik van analoge
facsimile eerst zal toenemen maar dat het daarna samen met het gebruik
van telex langzaam zal verdwijnen. Digitale facsimile wordt een grote
toekomst voorspeld. In een studie van International Resource
Development Inc. (lit.6) worden schattingen gedaan van de groei van de
markt voor de verschillende soorten electronic mail. Gemiddelde
jaarlijkse groeipercentages over de komende tien jaar die aangegeven
worden zijn voor facsimile 12% en voor CBMS 20%. Voor voice-mail wordt
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een percentage van 30 genoemd. Geschat wordt dat de markt voor teletex
binnen twee jaar verdubbeld zal zijn om dan verder stabiel te blijven.
De verwachting voor telex tenslotte is dat die markt binnen tien jaar
gehalveerd zal zijn.

De komende jaren zal het gebruik van videoconferencing op gang komen.
Zeker wanneer een geschakelde 2 Mbit!s-verbinding mogelijk wordt zal
deze dienst zich een vaste plaats verwerven binnen de
bedrijfscommunicatie.

In dit hoofdstuk zijn de fenomenen communicatie in het algemeen en
bedrijfscommunicatie in het bijzonder aan de orde gekomen. Er is
beschreven wat op dit moment bedrijfscommunicatie betekent, welke
technische middelen er binnen een bedrijf als Philips aanwezig zijn om
te kunnen communiceren. Tenslotte is ook aangegeven wat de
toekomstverwachtingen zijn voor het gebruik van
bedrijfscommunicatiemiddelen en dan voornamelijk bezien vanuit de
behoefte-kant. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de
toekomstverwachtingen ten aanzien van de aangeboden mogelijkheden voor
communicatie, een en ander in het licht van de ontwikkeling in de
richting van ISDN. Daar zal ook duidelijk worden waar de groei in de
communicatiebehoeften en de ontwikkeling in technische mogelijkheden
elkaar zullen ontmoeten.

Het zal duidelijk worden dat de komende jaren grote veranderingen in
bedrijfscommunicatie grote inspanningen van het bedrijf zullen vergen,
zowel in financi~le als in organisatorische zin.
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5. ONTWIKKELING NAAR ISDN IN DE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd de toekomst van de
bedrijfscommunicatie-infrastructuren in het algemeen en die binnen
Philips in het bijzonder te schetsen.

De ontwikkelingen in de openbare telecommunicatienetten zullen de
gebruiker van via die netten geboden diensten nieuwe mogelijkheden
bieden. Het gaat dan in eerste instantie om de toename van de
beschikbare bandbreedtes. Later zal het openbare telefoonnet ISDN
interfaces gaan bieden, via welke ook verbindingen mogelijk zullen zijn
naar de taakgespecialiseerde netten als het telexnet, het PSPDN en het
CSPDN. Nog later zullen de verschillende openbare netten moeten gaan
integreren tot een ISDN.
Deze veranderingen in de openbare telecommunicatie betekenen
veranderingen in de randvoorwaarden voor het opzetten en uitbouwen van
bedrijfsnetten. Zij zullen, gevoegd bij de ontwikkelingen in de
apparatuur voor bedrijfscommunicatie, aanzienlijke gevolgen kunnen
hebben voor de communicatie-infrastructuur binnen de bedrijfsmuren.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de puur technische mogelijkheden die
zich gaan aanbieden, eerst bij de invoering van digitale technieken en
vervolgens bij de introductie van ISDN. Daarnaast worden ook de verdere
ontwikkelingen in de openbare netten meegenomen. Er wordt beschreven
hoe de bestaande spraak-, berichten-, data- en beelddiensten zullen
evolueren. Belangrijk zullen met name de consequenties voor de
bedrijfsnetten zijn. Zijdelings komen.ook de praktische implicaties van
de nieuwe mogelijkheden aan de orde.

In paragraaf 3 wordt meer in detail gekeken naar opdoemende nieuwe
praktische toepassingen. De vraag wordt gesteld wat de nieuwe
technieken voor gevolgen hebben. Welke toepassingen zijn wanneer, waar
van belang binnen het bedrijf? Wat kunnen zogenaamde Value Added
Network Services (VANS) voor het bedrijf betekenen? Wat voor nieuwe
diensten kan het bedrijf zelf gaan aanbieden binnen de nieuwe
communicatie-infrastructuur?

In paragraaf 4 tenslotte worden beschouwingen gemaakt over
migratieproblemen die zullen optreden bij de invoering van de nieuwe
technieken.

In paragraaf 5 wordt een samenvatting gegeven. De belangrijkste
ontwikkelingen en punten van aandacht worden daar opgelicht.

5.2 Toekomst van technische mogelijkheden

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven bestaan er op dit moment binnen
Philips verschillende netwerken voor spraak-, data- en
tekstcommunicatie.

Om economische en praktische redenen z1Jn vooral de netwerken voor data
en berichten erg uitgebreid. Het gaat hier dan om de eerder genoemde
PMS, CODAN, het DEC-, het SNA- en het SERI-netwerk. Het huidige gebruik
van telefonie is nog geen reden geweest een wereldwijd
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bedrijfstelefoonnet te realiseren.
Opgemerkt moet nu worden dat de verschillende knooppunten in de
bedrijfsnetten onderling verbonden worden via huurlijnen, die deel
uitmaken van het openbare internationale telefoonnet. In dat
telefoonnet doen zich de komende jaren juist de tot nu toe uitvoerig
beschreven ontwikkelingen voor die uiteindelijk tot de realisatie van
het ISDN moeten leiden. Op dit moment al worden in verschillende
landen, waaronder Nederland, de eerste digitale verbindingen
aangeboden. Over 3 a 5 jaar zullen de echte ISDN-interfaces (volgens
CCITT-normen) aangeboden gaan worden.
Om van deze door de PTT's geboden verbindingsmogelijkheden gebruik te
maken heeft men op de verschillende lokaties binnen het bedrijf
communicatie-apparatuur nodig. Hierbij denke men dan aan PABX-en,
LAN's, knooppunt-engines (bijvoorbeeld voor in CODAN), multiplexers,
maar ook terminals en allerlei apparatuur om interfaces tussen
verschillende componenten van de communicatie-infrastructuur te
realiseren. In het volgende wordt eerst ingegaan op de mogelijkheden
die de leveranciers van a1 deze apparatuur de komende jaren gaan
bieden. Daarna wordt teruggekomen op de consequenties die het
combineren van deze apparatuur met de PTT-diensten kan hebben voor de
bedrijfsnetwerken. Er wordt geschetst hoe vanuit de huidige netwerken
gekomen kan worden tot een soort van "bedrijfs-ISDN". Ook wordt
aangegeven hoe van daaruit de weg naar het uiteindelijke ISDN eruit kan
zien.

5.2.1 ontwikkelingen in apparatuur voor de bedrijfscommunicatie

Traditiegetrouw lopen de ontwikkelingen in bedrijfscommunicatie
mogelijkheden wat voor op die in de openbare communicatie
mogelijkheden. Aller1ei extra diensten die met name in de
bedrijfstelefonie a1 enkele jaren geboden worden zullen pas over enkele
jaren ook in het openbare net beschikbaar komen. Zo lopen op dit moment
de fabrikanten van apparatuur ten behoeve van de bedrijfscommunicatie
vooruit op de ISDN-ontwikkelingen. Via hun apparatuur kunnen nu a1
al1erlei ISDN-achtige diensten aan werknemers van bedrijven aangeboden
worden. In deze subparagraaf wordt onder meer een inventarisatie
gemaakt van die pre-ISDN-faciliteiten:

Gezien het feit dat de ontwikkelingen in de openbare netten de komende
jaren voora1 vanuit de telefonie te verwachten zijn zal het niemand
bevreemden dat de meest in het oog springende ontwikkelingen binnen de
bedrijfscommunicatie zich voordoen ten aanzien van de PABX-en, de
bedrijfstelefonie-centrales. De nieuwe generatie PABX-en is al in staat
64 kbit/s-kanalen te schakelen. Hij biedt naar de gebruiker toe
interfaces met een kanaalstructuur die overeenkomt met die in het ISDN
: twee 64 kbit/s-kana1en voor circuit of packet switching en een 16
kbit/s-kanaal voor signalering. Verschil1ende van deze PABX-en kunnen
verbonden worden via 2 Mbit/s huurverbindingen. Ook hier komt de
kanaalstructuur overeen met die in het ISDN : dertig B-kanalen en een
D-kanaal. Opgemerkt moet hier echter worden dat bij gebrek aan stabiele
CCITT-standaards de fabrikanten deels eigen communicatie-protocollen
hebben gelmplementeerd. Met de genoemde "telefooncentrales" zijn
configuraties te rea1iseren als in figuur 5.1.

De aans1uitingen op de digitale PABX-en, die vanaf nu ook weI aangeduid
zu1len worden met PIPBX (van Pre-Isdn Private Branch eXchange), kunnen
gerealiseerd worden via de aanwezige tweedraads bekabeling. Deze is van
voldoende kwaliteit om er 144 kbit/s over te sturen. Om het gebruik van
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Fig. 5.1 netwerk met digitale telefooncentrales

de bestaande bekabeling mogelijk te maken ZlJn de fabrikanten echter
weI afgeweken van de door CCITT in het Rode Boek aanbevolen
referentieconfiguratie (zie figuur 2.2 en figuur 5.2.a). De aanbeveling
houdt in dat er zich tussen de centrale, die een NT2 is, en de abonnee
een vierdraads S-interface bevindt. De fabrikanten bieden nu, overigens
precies zoals in het openbare net, een tweedraads U-interface aan de
abonnee aan. Dit betekent dat zich bij de gebruikers. dat wil zeggen
bij de terminals, zogenaamde NTl's moeten bevinden. Deze leveren dan
uiteindelijk de S-interfaces ten behoeve van de aansluiting van een of
meer terminals. Dit ziet er dan uit als in onderstaand plaatje, figuur
5.2.b.

S

S
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S :

Fig. 5.2.a

Public SMitched Telephone HetMork

Pre-Isdn Private Branch eXchange·

de door CCITT gestandaardiseerde S-interface

configuratie volgens CCITT-aanbevelingen
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Bij dit alles z1Jn natuurlijk ook aangepaste terminals nodig. Zo wordt
voor telefonie een digitaal toestel geleverd. Er zijn P(re-ISDN)TA's
die de S-interface verzorgen voor X.21-, X.25- en V-series-interfaces.
Zij kunnen ook de transmissiesnelheid van conventionele terminals
aanpassen voor het gebruik van het 64 kbit/s-kanaal. Dat betekent dat
verbindingen van Personal Computers (PC) en dataterminals met hosts via
de schakelcentrale mogelijk blijven. Wat dat betreft verandert er niet
zoveel ten opzichte van de huidige situatie met modem-aansluitingen.
Een verschil is dus dat de oude getrouwe modem plaats moet maken voor
een terminal adaptor. Een belangrijke eigenschap van de nieuwe PABX is
dat er behalve digitale aansluitingen ook nog conventionele analoge
aansluitingen mogelijk blijven. Als een digitale interface niet
interessant gevonden wordt hoeft er bij de abonnee niets te veranderen.
De centrale zorgt, zoals zo meteen nog aan de orde komt, op
verschillende manieren voor de interworking tussen analoge en digitale
toepassingen. Op de werkplek ontstaan configuraties zoals die in figuur
5.3 geschetst zijn.

Door de mogelijke uitbreiding van de bandbreedte van bestaande
aansluitingen wordt de flexibiliteit vergroot in het aanbieden van
meerdere communicatielijnen voor spraak, tekst, data en beeld. Op dit
moment bestaan er diverse koppelingen van het telefoonnetwerk met
andere netwerken. Voor het benutten van de extra communicatie
capaciteit worden dit soort koppelingen steeds interessanter.

Een centrale als de SOPHO S zal voor zowel X.25-terminals als niet
X.25-terminals (middels een Packet Assembler Disassembler) een
interface-mogelijkheid herbergen naar communicatienetten, die zijn
ingericht voor het transport van "packets" informatie. Voor Philips
houdt dit de mogelijkheid in om een koppeling te realiseren van de
PIPBX met het COrporate DAta Network, maar ook met de openbare Packet
Switched Public Data Networks (PSPDN), zoals het Nederlandse DN1. In
landen waar een Circuit Switched Public Data Network (CSPDN) bestaat
zullen er ook koppelingen naar dit net mogelijk zijn. Doordat de PIPBX
deze services biedt kan elke abonnee in principe gebruik maken van de
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diensten in deze netwerken zonder dat hij zelf een aansluiting op deze
netten nodig heeft. De PIPBX-service wordt immers gedeeld met de andere
abonnees.

Op dezelfde manier zal de PIPBX in de toekomst de mogelijkheid gaan
bieden om via een ingebouwde LAN-server toegang te verkrijgen tot Local
Area Networks. Wat de SOPHO S betreft is deze toegangsmogelijkheid nog
beperkt tot een geschakelde verbinding naar een externe LAN-server.

Verschillende koppelingen vanuit de PIPBX moeten de toegang vrijmaken
naar de diverse computernetwerken. Dit betekent dat naast CODAN ook de
andere Wide Area Networks (WAN) voor dataverkeer binnen Philips
bereikbaar zijn, of liever blijven, voor de "telefoonabonnee". Het
betreft dan het SNA-netwerk, het SERI-netwerk en het DEC-netwerk.

Zoals gezegd zorgt de PIPBX voor de interworking tussen analoge en
digitale toepassingen. Zo bezit de SOPHO Seen server om het contact
tussen datatoepassingen via een (2B+D)-interface en die via een
conventionele modem-aansluiting in goede banen te leiden. Ook biedt de
SOPHO S tekstfaciliteiten, zoals een telexcentrale die biedt. Als extra
dienst biedt hij interworking naar telex- en teletex-netten. Hij zorgt
ook hier voor de nodige conversie. Tenslotte zijn er in de centrale
zogenaamde mailboxes ingebouwd voor zowel tekst- als
spraakcommunicatie.

Wat te zien is, is dat de PIPBX het aanbod van een dubbele
kanaalstructuur combineert met de mogelijkheid voor allerlei
koppelingen met andere netwerken. Hieronder is in een plaatje een
overzicht gegeven van de verschillende, deels toekomstige,
koppelingsmogelijkheden vanuit de PIPBX (fig.5.4). Tenslotte zal de
PIPBX, zoals dadelijk nog aan de orde komt, de overgang naar
gestandaardiseerde ISDN-interfaces en -diensten ondersteunen.
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De ontwikkelingen in de (bedrijfs)telefonie hebben er al voor gezorgd,
dat andere apparatuur die in de bedrijfscommunicatie gebruikt kan
worden ook verder ontwikkeld is. Digitale schakelmiddelen, multiplexers
en dergelijke worden al geproduceerd ten behoeve van het gebruik van
bitsnelheden als 64 kbit/s en 2 Mbit/s. Ook hier is de tendens
duidelijk in de richting van digitalisering en gebruik van grotere
bandbreedtes.

Zoals in het voorgaande beschreven is kunnen door de beschikbaarheid
van een dubbele kanaalstructuur koppelingen naar verschillende
netwerken interessanter worden. Die netwerken zelf maken ook een
ontwikkeling door. Het CODAN wordt al aangepast om knooppunten via 64
kbit/s-lijnen te verbinden. De transmissiesnelheid neemt dus toe. Voor
host-to-host-verkeer binnen een computernetwerk is het in principe geen
probleem om ook van 64 kbit/s-verbindingen gebruik te maken. Dus ook de
snelheden in IBM- en DEC-netwerken kunnen omhoog (zie figuur 5.5).

Een en ander roept het plaatje op van netwerken, die op hogere
snelheden zullen gaan werken en die onderling steeds meer gekoppeld
zullen kunnen zijn. In de volgende subparagraaf wordt beschreven hoe
met gebruikmaking van geschikte apparatuur de netwerken op
transmissieniveau als het ware tegen elkaar aan kruipen en op sommige
plaatsen zelfs integreren.

Nu wordt eerst ingegaan op de ontwikkelingen op de wat langere termijn.
Vanaf ongeveer 1990 komen in het openbare net echte ISDN-interfaces
beschikbaar. Fabrikanten zullen dan ook apparatuur gaan leveren met
ISDN-interfaces, die voldoen aan CCITT-standaards. Het zal op dat
moment van groot belang zijn dat fabrikanten een soepele migratie naar
ISDN mogelijk maken.
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Een centrale als de SOPHO S is nu al zodanig geconstrueerd dat er op
het moment van de introductie van ISDN aIleen nieuwe interface-kaarten
nodig zijn voor de aansluitingen naar het ISDN. De interne structuur
van de SOPHO S is al gebaseerd op de dubbele kanaalstructuur binnen het
ISDN. WeI zou er nieuwe software nodig kunnen zijn. als er nieuwe ISDN
diensten hun intrede doen die meer functionaliteit bezitten dan de tot
dan toe aanwezige diensten binnen de bedrijfstelefonie.
Er zullen steeds meer terminals op de markt verschijnen. die voldoen of
aangepast zijn aan CCITT-standaards. Hierbij moet ook gedacht worden
aan ge!ntegreerde terminals. die echte integratie van diensten mogelijk
zullen maken.

De door de CEPT-Ianden voorgenomen introductie van bearer services.
teleservices en supplementary services zal zijn beslag krijgen [2J. Of
een en ander ook in het voorgenomen tempo zal verlopen is echter nog
niet zeker. Wat ook niet zeker is. is in hoeverre de tot nu toe
beschreven ontwikkelingen in de apparatuur de bedrijfscommunicatie
werkelijk zullen be!nvloeden. De vraag is in welke mate het gebruik van
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de nieuwe mogelijkheden interessant is. In paragraaf 5.3 wordt hier op
ingegaan.

5.2.2 ontwikkelingen in bedrijfsnetten

Zoals al eerder gezegd, zijn er op dit moment al 64kbit/s- en 2Mbit/s
huurlijnen beschikbaar. De prijs-prestatie-verhoudingen van deze
digitale huurlijnen liggen in een aantal landen (bijvoorbeeld
Frankrijk, Engeland en Nederland) zo gunstig ten opzichte van die van
de conventionele analoge lijnen dat snelle invoering van deze lijnen in
de bedrijfsnetten voor de hand ligt. Op deze prijs-prestatie
verhoudingen wordt in hoofdstuk 6 overigens teruggekomen, wanneer een
aantal cases bestudeerd wordt. In de vorige paragraaf is aangegeven dat
veel toepassingen klaar zijn om van deze hoge bitrates gebruik te gaan
maken. Men kan zich nu voorstellen dat allerlei communicatiesoorten
(spraak, data, tekst en beeld) gebruik maken van transparante 64
kbit/s-kanalen. Binnen die kanalen blijft dan met name voor
datatoepassingen de gebruikelijke protocolafhandeling mogelijk. Om nu
de transmissie voor deze communicatie te verzorgen zou een netwerk
gerealiseerd kunnen worden dat als het ware bestaat uit een fijn
vertakt net van "64 kbit/s-wegen". Binnen dat net kunnen zich "2Mbit/s
snelwegen" bevinden, waarover dertig 64 kbit/s-stromen vervoerd kunnen
worden. Waar voorheen grotendeels gescheiden transmissiewegennetten
bestonden voor verschillende communicatiediensten, worden met de
voortschrijdende digitalisering de verschillende wegennetten verder
gekoppeld en op sommige plaatsen gecombineerd.

De ontwikkelingen op de korte termijn kunnen tot gevolg hebben dat de
verschillende netten op gebruikersniveau elkaar steeds meer overlappen
daar, waar telefoongebruikers faciliteiten hebben om via de
telefoonlijn data- of berichtenverkeer te plegen. Dit geldt overigens
zowel voor analoge als digitale aansluitingen. In het laatste geval
gaat het dan om de "64 kbit/s-uitlopers" van het bovenbeschreven
wegennet. Overlapping van netwerken is ook mogelijk op interlokale
verbindingen. Daar kunnen tussen twee lokaties 64 kbit/s-stromen voor
verschillende diensten gebundeld worden in 2 Mbit/s-verbindingen. Het
bovengenoemde wegennet is nu globaal geschetst in onderstaande figuur
(fig. 5.6).

64 khi tIs
-- 2 "hit/s

Fig. 5.6 digitale backbone



Een belangrijke kanttekening is nu op ZlJn plaats. De integratie van de
verschillende bedrijfsnetten in de knooppunten is de eerste tien jaar
niet te verwachten. Het zal voorlopig blijven bij allerlei koppelingen
op dat niveau. Naast standaardisatieproblemen speelt hier het feit dat
er wezenlijke verschillen bestaan tussen met name de schakeleenheden
voor telefonie en die voor data. De laatste hebben ten opzichte van de
eerste extra functionaliteiten die de (P)IPBX voorlopig niet kan
leveren. Zo herbergen data-switches de mogelijkheid om met
verschillende hosts te "overleggen" over de toewijzing van verbindingen
aan werkstations. Dit soort extra functies zijn uit het
datacommunicatie-gebeuren niet weg te denken. Op grond van deze
afweging zal eerst een situatie ontstaan zoals die in figuur 5.7.a is
weergegeven. Naast de (P)IPBX zal een dataswitch bestaan. Veel later
zal er wellicht een IPBX overblijven, zoals in figuur 5.7.b is
aangegeven.

Fig. 5.7.a voorlopige scheiding in knooppunten
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Fig. 5.7.b integratie in knooppunten
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De vraag is nu hoe de bovenbeschreven'ontwikkeling van overlapping van
bedrijfsnetten ger_dliseerd kan worde~. Hoe dat op het niveau van de
abonnee kan gebeuren is in de vorige paragraaf aan de orde gekomen. Nu
wordt de beperking gemaakt tot het interlokale gebeuren. Daar wil men
de mogelijkheid hebben om effici~nt digitale verbindingen te benutten
om zo besparingen te realiseren. Daartoe kan er gebruik gemaakt worden
van multiplexers, schakelautomaten, knooppuntengines en verwante
apparatuur. Met behulp van deze componenten kunnen netwerken gebouwd
worden en kan binnen zo'n netwerk de capaciteit van transmissielijnen
effici~nt verdeeld worden. Voor diverse configuraties, waarin genoemde
elementen zijn toegepast, zij verwezen naar hoofdstuk 6.

Waar men met de genoemde hulpmiddelen naar toe kan is een bedrijfsnet
dat gebruik maakt van zo weinig mogelijk fysiek gescheiden verbindingen
tussen knooppunten. De bovenstaande beschrijving roept het beeld op van
een invulling van het OSI-Iagenmodel, waarin een fysiek netwerk te zien
is, dat als transportnet kan functioneren voor aIle
communicatiediensten binnen het bedrijf (fig.5.8).

sPl'uk
tekst
data
video
facsiMile

ci~uit switching
packet switching

plus toepassing-eigen protocol len

OSI-LAAG 1

Fig. 5.8 integratie op transmissie-niveau

Binnenkort zal door sommige PTT's de mogelijkheid geboden gaan worden
om via het openbare net een geschakelde 64 kbit/s-verbinding op te
zetten. Het betekent dat dan een gebruiker van buiten het bedrijfsnet
zal kunnen inkiezen in het bedrijfsnet van communicatiewegen. De
abonnee-signalering die dan gebruikt ~al worden zal een voorloper zijn
op de uiteindelijke ISDN-signalering (ISUP), die gezien de stand van
zaken in het standaardisatie-gebeuren niet voor 1990 gelmplementeerd
zal worden. De EEG heeft een signalering aanbevolen die TUP+ (Telephone
User Part plus) heet.

Vervolgens zullen vanaf 1990/1991 met de invoering van de CCITT
interfaces de grenzen tussen de bedrijfscommunicatie-mogelijkheden en
de mogelijkheden in de openbare telecommunicatienetten kunnen vervagen.
Via een (30B+D)-verbinding (pas vanaf circa 1995 volgens stabiele
standaards) tussen (P)IPBX en lokale centrale kunnen abonnees buiten
het bedrijfsnet, zoals werknemers op kleinere bedrijfslokaties,
voortaan ook op "ISDN-wijze" contact hebben met lokaties binnen het
net. Gezien het te verwachten introductietempo van het ISDN
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(penetratiegraad van 5% in 1993) zal het echter nog zeker weI tien a
vijftien jaar durer. voor bovengenoemde grenzen grondig vervagen. Op dat
moment zal het beeld van de gekoppelde netwerken aan het verdwijnen
zijn ten gunste van het beeld van de daadwerkelijk ge!ntegreerde
netten. Dan ook heeft zich, als het goed is, de ontwikkeling al ingezet
naar een soort van Breedband-ISDN (BISDN), wellicht op basis van de
ATDM-techniek (Asynchronous Time Division Multiplexing, zie hoofdstuk
2). Dan zal het niet vreemd zijn dat er al eerder, met het steeds
goedkoper worden van bandbreedte, een '''bedrijfs-BISDN'' aan het ontstaan
is, waarvan gebruikers van steeds meer diensten gezamenlijk gebruik
maken.

Het bovenstaande verhaal over de ontwikkelingen in de bedrijfsnetten is
tamelijk globaal. Er zijn nog allerlei problemen die opgelost moeten
worden voordat ooit een ISDN, of BISDN, gerealiseerd kan worden zoals
dat de "standaardiseerders" voor ogen staat. Deze problemen komen in de
paragrafen 5.3 en 5.4 aan de orde.

Naast de tot nu toe beschreven ontwikkelingen ZlJn er voor de
bedrijfscommunicatie nog andere belangrijke ontwikkelingen waar te
nemen.

Zoals in hoofdstuk 3 genoemd is, komen er koppelingen tot stand tussen
het openbaretelefoonnet, het openbare telexnet en de diverse
datanetten. Met name wordt het hierdoor mogelijk om via de in het
openbare telefoonnet opgenomen PAD's toegang te verkrijgen tot de
packet switched datanetten. Binnen enkele jaren zal in veel landen de
CENTREX-dienst en op den duur ook de "city-direct"-dienst van de grond
komen (zie hoofdstuk 3). De nog niet eerder genoemde ontwikkeling in de
mobiele communicatie moet er toe leiden dat er vanaf 1992 een pan
europees mobiel systeem gebruikt kan worden. Wat, zoals in hoofdstuk 4
is aangegeven, binnen de bedrijfsnetten gaat gebeuren, gaat ook in de
openbare netten gebeuren: de PTT's gaan op korte termijn de x.4oo
standaard introduceren. Zo willen zij komen tot een integrale PTT
berichtendienst.

Deze paragraaf kan afgesloten worden met de ruwe samenvatting dat
zowel in openbare als in prive-netten steeds hogere
transmissiesnelheden gebruikt gaan worden en dat koppelingen
tussen netwerken steeds interessanter worden.
Er kan een digitale backbone voor de bedrijfscommunicatie ontstaan
die informatietransport voor verschillende communicatiediensten
verzorgt. In de uitlopers van die backbone zijn ISDN-achtige
mogelijkheden aanwezig. De communicatie met de buitenwereld mist
voorlopig de ISDN-kenmerken. Na 1990 kan pas een echt bedrijfs
ISDN van de grand kamen.

5.3 Toepassingen in de bedrijfscommunicatie

In deze paragraaf wordt bekeken of en-hoe aIle beschreven technische
mogelijkheden aangewend kunnen worden pm de bedrijfscommunicatie te
verbeteren of goedkoper te maken.

Zoals ook in het volgende hoofdstuk benadrukt zal worden, zal de
introductie van nieuwe technieken in de bedrijfscommunicatie primair
plaats vinden op grond van economische afwegingen. Tegenover extra
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kosten moe ten besparingen op termijn of extra, gewenste functionaliteit
staan.
In voorgaande paragrafen is geschetst wat de komende jaren aan nieuwe
technische mogelijkheden geboden kan worden. Zijdelings is daarbij al
aan de orde gekomen dat er op bepaalde punten wellicht besparingen
gerealiseerd kunnen worden en op andere punten functionaliteit
toegevoegd kan worden aan bestaande communicatiediensten. In deze
paragraaf worden deze mogelijkheden naar voren gehaald.

Er wordt eerst gekeken naar wat er op de werkplek gaat veranderen. De
vraag is in hoeverre daar wijzigingen ten opzichte van de huidige
situatie interessant zijn. Functionaliteit en economie zullen hier de
belangrijke criteria zijn om beslissingen te funderen. Vervolgens
worden de voornamelijk financi~le overwegingen beschouwd die tot
veranderingen in de bedrijfsnetstructuren zullen kunnen leiden. Kort
wordt daarbij ook ingegaan op de operationele aspecten van mogelijke
wijzigingen. Tenslotte wordt in deze paragraaf een inventarisatie
gemaakt van de zich aandienende toegevoegde waarde van de evoluerende
telecommunicatienetten. Daarbij zal aangegeven worden wat heel
specifieke toepassingen binnen de bedrijfscommunicatie zouden kunnen
zijn.

5.3.1 wijzigingen op de werkplek

In de vorige paragraaf is beschreven dat er al aansluitingen op een
PIPBX mogelijk zijn volgens een dubbele kanaalstructuur. De voordelen
van zo'n aansluiting zijn niet zo evident als men op het eerste gezicht
wellicht zou denken.

De meeste werknemers beschikken nog slechts over een telefoon. Wanneer
zij een aansluiting hebben op een bedrijfscentrale beschikken zij over
supplementary services. Voor hen voldoet het analoge toestel voorlopig
uitstekend. AIleen een digitale aansluiting die in prijs praktisch
gelijk is aan een analoge zal hier interessant kunnen zijn. Opgemerkt
moet worden dat de PTT's plannen hebben om prijzen voor analoge en
digitale aansluitingen inderdaad vergelijkbaar te maken.

Zoals bekend is, zijn koppelingen vanuit de personal computer naar
data- en berichtennetwerken via een telefoonaansluiting mogelijk met
behulp van een modem en eventuele protocol-aanpassingen. Voor een PC
gebruiker zal het (2B+D)-alternatief pas aan belang winnen als het
plegen van bijvoorbeeld data- en tekstcommunicatie vanaf de werkplek
alledaags wordt. Wat de PC-communicatie betreft zal in het algemeen
geen volledig gebruik worden gemaakt van de kanaalcapaciteit van 64
kbit/s. De lage communicatie-snelheid zal aIleen aangepast worden voor
het B-kanaal. Voor de groei in de behoefte aan twee aparte kanalen
zullen met name de ontwikkeling van extra diensten in de diverse
toegankelijke netwerken en de beschikbaarheid van
gebruikersvriendelijke interfaces van doorslaggevende betekenis kunnen
zijn.

Voor gebruikers van dataterminals en workstations is een aansluiting
via een (2B+D)-interface interessant als men geen regelmatig gebruiker
is. De aansluiting naar een host kan op die manier met andere
"schaarse" gebruikers gedeeld worden. De vraag is wat de dubbele
kanaalstructuur voor deze gebruikers kan betekenen, als de komende
jaren allerlei nieuwe diensten of zogenaamde Value Added Network
Services (VANS) beschikbaar komen. Gesteld dat deze gebruikers behoefte
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hebben aan deze diensten en gesteld dat deze diensten geboden worden
buiten het computernetwerk, waarop zij zijn aangesloten, dan zijn er
een aantal mogelijkheden. Het kan zijn dat toegang tot de nieuwe dienst
verkregen wordt via een gateway vanuit het eigen computernetwerk. In
dit verband kan de X.400-standaard belangrijk worden. Een tweede
mogelijkheid is om naast de eigen dataterminal of workstation een
tweede terminal (bijvoorbeeld een PC) te gaan gebruiken, die weI
toegang tot de gewenste dienst (bijvoorbeeld via het ISDN) mogelijk
maakt. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de functionaliteit van de
eigen terminal en die van de tweede terminal te combineren in een
terminal. Hierbij kan gedacht worden aan een PC met verschillende
communicatie-pakketten, die toegang tot de diverse toepassingen
verlenen via een PIPBX. In dit geval zal de volledige kanaalcapaciteit
van 64 kbit/s weI interessant zijn. Voor diverse applikaties, waarbij
het gaat om het ophalen en verzenden van databestanden, zijn hoge
transmissie-snelheden nodig. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld
CAD/CAM-toepassingen, grafische toepassingen) zal de snelheid van 64
kbit/s zelfs ontoereikend zijn.

In de nabije toekomst zal de hoge snelheid van 64 kbit/s ook een hoge
kwaliteit van telefonie, beeldtelefonie of sneller en beter facsimile
verkeer (facsimile-groep-4) mogelijk maken. De penetratie van het
gebruik van deze toepassingen zal echter voorlopig nog miniem zijn en
dus het gebruik oninteressant. Het gebruik van de hoge rates zal
overigens ook interessant zijn voor snelle database-access ("bladeren"
in een databestand).

Wanneer men nog geen modem-aansluiting heeft en behoefte heeft aan
data- of tekstcommunicatie via de telefoon-aansluiting, kan een (2B+D)
aansluiting weI overwogen worden. Het verschil tussen investeringen in
een modem en die in een (2B+D)-aansluiting kan zodanig zijn dat toch
voor het voordeel van de dubbele kanaalstructuur gekozen wordt. De
verwachting bestaat dat een aansluiting met een terminal adaptor zelfs
goedkoper zal worden dan een modem-aansluiting. Ook kan de keuze voor
uitbreiding van de via een telefoonkabel beschikbare bandbreedte de
aanleg voorkomen van een extra telefoonkabel of een aparte data
aansluiting.

Op dit punt mag nog een algemeen geldend voordeel van een data
aansluiting via een telefoonkabel genoemd worden. Bij verhuizing van de
gebruiker van de aangesloten terminal kan deze zijn terminal onder de
arm nemen en elders weer via de alom aanwezige telefoonpluggen
aansluiten. Dit voorkomt weer de dure aanleg van een aparte data
aansluiting. Gezien de hoge kosten van zo'n aansluiting en de
frequentie waarmee werknemers van werkplek verwisselen (gemiddeid eens
in de twee a drie jaar) kan dit zeker een reden zijn een rnodem
aansluiting of een (pre-)ISDN-aansluiting te nernen. Het voordeel van de
Iaatste is dat de datatoepassing een eigen kanaal toegewezen kan
krijgen.

Tenslotte biedt de (2B+D)-kanaalstructuur de interessante mogelijkheid
parallel via twee media met elkaar te communiceren. Een voorbeeid is
het tegelijk telefoneren en verzenden van een plaatje ter visuele
ondersteuning. Voor deze soort van toepassingen is echter weI weer een
redeIijke penetratie van aansluitingen nodig, al of niet binnen een
gesloten gebruikersgroep.

De toepassing van Pre-ISDN-faciliteiten op grote schaal is, mede door
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het gebrek aan standaards, niet te verwachten. Er zal per situatie
beslist moeten worden over deze toepassing op grond van bovenbeschreven
overwegingen. Hierbij moet dan ook gedacht worden aan de introductie
van de uiteindelijke standaards vanaf 1990. Als men dan al Pre-ISDN
toepassingen heeft zal men mogelijk interworking moeten verzorgen.

Als over een paar jaar de CCITT-standaards stabiel zijn en de invoering
van ISDN in het openbare net op gang komt zal het gebruik van ISDN
mogelijkheden steeds interessanter worden. Goedkope terminals en
terminal adaptoren en extra netwerkdiensten zullen de "gewone thuis
abonnee" tot het ISDN moeten "bekeren". Er zal hier sprake zijn van een
zichzelf versterkende ontwikkeling. Hoe meer mensen binnen en buiten
het bedrijf de nieuwe mogelijkheden gaan benutten, hoe goedkoper de
ISDN-aansluitingen, -terminals en -terminaladaptoren zullen worden. Bij
de toename van de penetratiegraad zal het gebruik sowieso interessanter
worden, omdat men steeds meer abonnees op ISDN-wijze kan bereiken. Voor
het goedkoper worden van de terminalapparatuur die binnen het bedrijf
gebruikt wordt zal het belangrijk kunnen zijn dat deze apparatuur
dezelfde is als de apparatuur die de abonnee "thuis" gebruikt. Hierbij
kan gedacht worden aan een gelntegreerde terminal, waarmee men kan
telefoneren en waarmee men diverse communicatiediensten kan bereiken in
het (Pre-)ISDN. Door het gebruik in het openbare net wordt de markt
voor deze spullen drastisch vergroot en zodoende de prijs drastisch
verlaagd. Hiermee wordt het belang duidelijk van de beschikbaarheid van
een openbare netwerk-interface "achter de (P)IPBX". Eis die aan de
openbare net-terminals gesteld moet worden is uiteraard, dat zij ook de
eventueel gewenste toegangen mogelijk,moeten maken tot andere netten en
diensten dan die welke aan de "thuis-abonnee" geboden worden.

Voor de echte invoering van ISDN-mogelijkheden zal dus gewacht moe ten
worden tot na 1990. De verwachting is dat PTT's dan kunstmatig lage
prijzen voor apparatuur en aansluitingen gaan vragen, zodanig dat voor
de abonnees de invoering van ISDN-spullen snel interessant wordt. De
ontwikkeling naar ISDN wordt zodoende eerder opgedrongen dan dat hij
echt door gebruikers gevraagd wordt. Ais de introductie-plannen van
ISDN werkelijkheid worden zullen in 1993 5% van het aantal
aansluitingen van 1983 op het openbare net ISDN-aansluitingen zijn.
Aangezien de PTT's hoofdzakelijk de bedrijven (circa 25 %van het
totale aantal aansluitingen) ais eerste gebruikers van ISDN zien,
betekent dit dat dan in de bedrijfsomgeving een penetratiegraad van
ISDN-aansluitingen bereikt zal moe ten zijn van 15 %. Het is
vanzelfsprekend dat de eerste aansluitingen ontstaan op plaatsen in het
bedrijfsieven waar de voordelen ervan zoveel mogelijk benut kunnen
worden. Hierbij zal het in eerste instantie vooral am het midden- en
kleinbedrijf gaan. Nieuwe diensten, die binnen grote bedrijven door die
bedrijven zelf ge~xploiteerd worden, kunnen dan ook binnen het openbare
net beschikbaar komen.

De nieuwe mogelijkheden op de werkplek zijn over het algemeen een
vooruitgang te noemen. De voordelen zijn echter niet zo groot dat
onmiddelijke grootschalige invoering voor de hand ligt. Na 1990
zal die invoering langzaam interessanter worden. Bijvoorbeeld via
bestudering van proeftuinen kan binnen grate bedrijven als Philips
het inzicht verkregen worden in het belang van diverse
toepassingen. dit in samenhang met beschikbare of te ontwikkelen
VANS. Op deze manier zal een belangrijk deeI van de onzekerheid
met betrekking tot de ontwikkelingen op de werkplek weggenomen
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kunnen worden.

5.3.2 wijzigingen in bedrijfsnetstructuren

Om te beginnen kan een mogelijk effect van de komende ontwikkelingen
beschreven worden dat vrij dicht bij de gebruiker ligt. In bepaa1de
situaties worden tot nu toe voor data-toepassingen LAN-aansluitingen
gekozen om zodoende hoge transmissiesnelheden te verkrijgen. In de
toekomst zou in deze geva11en ook voor een 64 kbit/s-aansluiting via
een (P)IPBX gekozen kunnen worden. Deze snelheid is immers voorlopig
voor vele toepassingen voldoende. De keuze tussen een LAN en een PABX
aansluiting komt in een ander daglicht te staan [7].

We gaan nu in op moge1ijke effecten op de grotere
bedrijfsnetstructuren. In hoofdstuk 6 worden berekeningen gemaakt die
aangeven in hoeverre op interlokale verbindingen besparingen
gerealiseerd kunnen worden ten aanzien van de transmissiekosten. Daar
za1 blijken dat met name het vervangen van analoge door digitale
huurlijnen in diverse landen nu al zeer korte terugverdientijden van
investeringen op kan leveren. Verder is het zo dat tot op heden voor
dataverkeer vaak een analoge huurlijn gebruikt wordt aIleen om op die
manier verzekerd te zijn van een bepaalde transmissiecapaciteit.
Binnenkort kan ter vervanging van zo'n huurlijn een veelal goedkopere
digitale 64 kbit/s-kies1ijn gebruikt gaan worden of, vanaf circa 1990,
een 64 kbit/s-kanaal van een (2B+D)-interface.
Wat duidelijk is, is dat verwacht mag worden dat a1 snel van digita1e
verbindingen gebruik gemaakt zal gaan worden. Het in de vorige
paragraaf beschreven digitale backbone-netwerk zal de komende jaren
gerealiseerd kunnen worden. Via dat netwerk zal steeds meer
gecommuniceerd kunnen worden voor relatief minder geld. Spraak-,
berichten- en dataverkeer, maar ook beeldverkeer (zoals ten behoeve van
videoconferencing) zullen gebruik kunnen maken van een en dezelfde
fysieke verbinding. Op den duur zullen in de knooppunten steeds meer
gelntegreerde centrales gebruikt gaan worden. Op gebruikersniveau zal
de integratie zich uiten in de beschikhaarheid van gelntegreerde
terminals. Deze zullen "Integrated Services" mogelijk maken, zodat het
aanvankelijke "Digital Network" zal kunnen evolueren tot een
"Integrated Services Digital Network".

Zoals a1 eerder opgemerkt is, worden de ontwikkelingen in de
bedrijfsnetten in grote mate bepaald door die in de openbare netten.
Naast de grotere toegankelijkheid van de verschillende openbare
netwerkdiensten zijn er nog twee ontwikkelingen die hun inv10ed zul1en
krijgen op de bedrijfscommunicatie: de in de vorige paragraaf genoemde
CENTREX en "city direct". De eerste kan een goedkoop alternatief bieden
voor een zelf beheerde PABX, of in de toekomst IPBX. Deze mogelijkheid
zal voora1 interessant zijn voor de kleinere lokaties in het
bedrijfsnet. De tweede ontwikke1ing kan digitale verbindingen lucratief
maken op verbindingen waar een volledige eigen huurlijn niet lucratief
zou zijn.

Een vraag, die nu gesteld kan worden, is wat er gaat gebeuren met de
bedrijfsnetten als een breedband-techniek als ATDM zijn intrede doet.
Het antwoord daarop zal onzekerder zijn dan aIle tot nu toe gegeven
antwoorden. Het is echter voorstelbaar dat aIle communicatiediensten
via dat ene ATDM-netwerk zullen lopeno Doordat men langzaam gewend is
geraakt aan het idee dat er ooit weI eens een communicatienetwerk over
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zal blijven, zal men wellicht eerder geneigd zijn daar naar toe te
werken. Misschien bieden tegen die tijd, vanaf nu minstens tien jaar
later, de ATDM-switches weI de functionaliteit die digitale switches
voorlopig nog moe ten ontberen. De beschikbaarheid van hoge snelheden,
ook tussen de 64 kbit/s en de 2 Mbit/s, en de effici~nte en dus
goedkope manier van schakelen in een ATDM-net zullen het probleem van
de extra overhead voor datacommunicatie (vanwege extra communicatie
protocol of vanwege protocol-aanpassing) mogelijk doen vergeten. Dit is
vooralsnog waarschijnlijker dan dat computerfabrikanten hun eigen
communicatieprotocollen overboord zullen zetten.

Tot slot zij opgemerkt dat de komende ontwikkelingen in de richting van
combinatie van netwerken positieve gevolgen zal hebben voor het
onderhoud en beheer van de bedrijfscommunicatie-infrastructuur. Voor de
beheerder van die infrastructuur wordt het steeds makkelijker om
gebruikers te voorzien van de gewenste communicatieverbindingen. Via
een aansluiting immers kunnen, doordat communicatienetten gekoppeld en
later geintegreerd worden, verschillende communicatiediensten
aangeboden gaan worden. De toegang tot die diensten wordt erg flexibel.
Een voordeel is ook dat er dus maar een aansluiting onderhouden hoeft
te worden. Waar nu grotendeels gescheiden communicatienetten beheerd en
onderhouden worden hoeft er straks, in ieder geval wat OSI-Iaag 1
betreft, maar een over te blijven. Dit zal ongetwijfeld besparingen
kunnen opleveren in netwerkmanagement.

De ontwikkeling van de bedrijfsnetten verloopt meer vanzelf dan
die op de werkplekken. Op grond van vooral economische afwegingen
zal de digitalisering op gang komen. Probleem daarbij is weI dat
men globaal een idee moet hebben van de ontwikkeling in de
communicatiebehoeften. Daarop meet men in de planning van de
netten inspelen. Dit probleem is echter weer te herleiden tot het
probleem van de onzekerheid omtrent de ontwikkelingen op de
werkplek.

5.3.3 toegevoegde waarde telecommunicatie

In het voorgaande is duidelijk geworden dat het voor de grootschalige
introductie van (2B+D}-aansluitingen van belang zal zijn dat er in de
communicatienetten meer geboden zal worden dan aIleen de mogelijkheid
om te telefoneren. Er zal voor de potenti~le (2B+D}-abonnee een reden
moeten zijn om in zoln aansluiting te investeren of om voor zoln
aansluiting extra kosten te betalen. De bovenbeschreven ontwikkelingen
in de bedrijfsnetten maken op den duur de toegang tot allerlei
communicatienetten gemakkelijker. In de verschillende bedrijfsnetten
bestaan allerlei diensten die Value Added Network Services (VANS)
genoemd kunnen worden. De grotere toegankelijkheid van de
bedrijfsnetten maakt deze VANS belangrijker. Om de VANS in de prive
netten goed te laten benutten kan het nodig zijn deze diensten
gebruikersvriendelijker te maken. Naast de VANS die in de
bedrijfsnetten geboden worden, zullen VANS in het openbare net aan
belang winnen.

VANS kunnen bestaan uit het toegankelijk maken van allerlei
kennisvoorraden. Gemakkelijk zouden de meest uiteenlopende gegevens op
te zoeken kunnen zijn in databestanden. Bestaande voorbeelden daarvan
in het openbare net zijn Viditel en het Franse Minitel. Dit soort
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diensten kan nu iedereen aan gaan bieden. Ook bedrijven kunnen op deze
manier informatie openbaar gaan maken. Er zullen zelfs veel bedrijven
kunnen ontstaan die zich puur bezig gaan houden met het opzetten,
bijhouden en openbaar maken van databestanden. Als nu de interfaces
naar deze communicatiediensten toe voldoende gebruikersvriendelijk
worden zal de situatie ontstaan dat informatie in de meest brede zin
van het woord veeI toegankelijker zal worden. Veel informatie zal
vanachter de (ISDN-)terminal simpel op te sporen zijn. Om de nieuwe
mogelijkheden goed te benutten zal het wellicht nodig zijn om
werknemers op te leiden in het gebruik van die mogelijkheden. Als dit
alles goed van de grond komt, zou een "informatiemaatschappij" een stap
dichter bij zijn, al of niet beperkt tot binnen de bedrijfsmuren.

De verschillende afdelingen in het bedrijf kunnen van deze
mogelijkheden gebruik maken. AIle openbare wetenschappelijke kennis kan
makkelijk en snel toegankelijk worden voor research- en
ontwikkelafdelingen. Marketingafdelingen kunnen gebruik maken van veel
toegankelijker informatiebronnen van bijvoorbeeld marktgegevens. Ret is
voorstelbaar dat men "schriftelijke" enqu~tes doet op afstand. Men kan
ISDN-abonnees formulieren laten invullen en gegevens automatisch laten
verwerken. Men kan databanken inrichten ten behoeve van de
productinformatie-verschaffing. Dit is dan ook te combineren met
orderverwerkingssystemen, hetgeen met name interessant kan zijn voor
winkeliers. Ook kan men een dergelijk systeem maken voor de
toeleveranciers. Ais laatste toepassing wordt hier genoemd de
exploitatie van een vacaturebank, waartoe ISDN-abonnees (mogelijk
gratis) toegang hebben.

De ontwikkeling van de toegevoegde waarde hangt zeer nauw samen
met de ontwikkelingen op de werkplek. Extra, toegankelijker
diensten zullen de communicatiebehoefte kunnen vergroten en zullen
als zodanig de totstandkoming van een (bedrijfs-)ISDN, waarin door
abonnees gebruik gemaakt wordt van meer dan ~~n

communicatiedienst, kunnen ondersteunen.

5.4 Beschouwingen

Ret is duidelijk geworden dat de weg naar de realisatie van een ISDN
geen makkelijke is. Zoals in hoofdstuk 6 ook nog aan de orde komt
treden er migratieproblemen op als van de ene techniek overgegaan wordt
op de andere. Die problemen zijn de komende jaren des te groter
aangezien de introductie van de diverse nieuwe technische mogelijkheden
niet in aIle landen parallel loopt. Daarbij komt dat door verschillende
leveranciers van apparatuur voor bedrijfscommunicatie spullen geleverd
worden die deels gebaseerd zijn op fabrieksstandaards. Ret is ook al
aangestipt dat er later aanpassingen nodig zijn om deze apparatuur
volledig samen te laten werken met toekomstige spullen die weI geheel
op ISDN-standaards gebaseerd zijn. Kortom, er ontstaan vele
interworking-problemen door ongeco8rdineerde invoering van ISDN en door
de uitgangssituatie met verschillende fabrieksstandaards. De kans is
groot dat op een gegeven ogenblik die interworking niet voor de volle
100% gerealiseerd kan worden. Op dat moment bestaat het gevaar dat de
dienstverlening van de bedrijfscommunicatie-infrastructuur naar de
gebruiker, de werknemer van het bedrijf, toe een discontinu!teit
vertoont. Om di t soort problemen zoveel mogelijk te vermijden zal er
toch zeker binnen het bedrijf en samen met leveranciers van apparatuur
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zovee1 moge1ijk naar co~rdinatie gestreefd moeten worden. Binnen het
bedrijf za1, evena1s in het openbare net, de stem van de gebruiker een
belangrijke rol toebedeeid moe ten krijgen. Aangezien de co~rdinatie van
invoering van apparatuur in fei te ook co~rdinatie van investeringen
betekent, kan er zodoende oak bespaard worden op de ongetwijfeld grate
investeringen.

De integratie van diverse. communicatievormen vergt een
gefntegreerd beleid ten aanzien van de ontwikkeling van
communicatienetten en communicatiediensten.

5.5 Samenvatting

De digitalisering van de verschillende informatiesoorten en de
beschikbaarheid van grotere bandbreedtes leiden tot de koppeling van
diverse netwerken. Via een digitale backbone kan transmissiecapaciteit
gedeeld worden door de verschillende communicatiediensten. Communicatie
wordt zodoende goedkoper.

De toegankelijkheid van bestaande en nieuwe diensten neemt de komende
jaren toe. De mogelijkheid om te communiceren wordt daarmee
belangrijker. Op korte termijn zijn ISDN-achtige faciliteiten binnen de
bedrijfscommunicatie mogelijk. Pas na 1990 zal er een echt (bedrijfs
}ISDN ontstaan. Om de migratie naar het ISDN effici~nt en dus
economisch te laten verlopen zal de ondersteuning van leveranciers van
reeds aanwezige apparatuur van het grootste belang zijn. Het is dus
belangrijk om nu al bij aanschaf van nieuwe apparatuur rekening te
houden met die latere ondersteuning. Zoals in het voorgaande is
aangegeven, is de vervanging van een analoge telefooncentrale door een
centrale als de SOPHO S hiervoor een goed voorbeeld.

Om het gebruik van de dubbele kanaalstructuur van de grond te krijgen,
zal een goede prijs-prestatie-verhouding moeten bestaan van:

de beschikbare terminals; dit zal waarschijnlijk betekenen de
beschikbaarheid van gestandaardiseerde en gebruikersvriendelijke
terminals;

aanwezige diensten, de zogenaamde Value Added Network Services;
die toegevoegde waarde kunnen betekenen voor de gebruiker en
zodoende voor de gebruiker een reden zijn om de beschikking over
een dubbele kanaalstructuur te wensen.

Wanneer straks de nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen, zullen deze
geleidelijk ingevoerd worden. Zij zullen eerst ingezet worden op
plaatsen waar Z~J het meest hun nut bewijzen. Om het inzicht te
verkrijgen in het belang van diverse toepassingen, zal bestudering van
proeftuinen een oplossing kunnen zijn. Daarvoor kan reeds bestaande
pre-ISDN-apparatuur, zoals gelntegreerde terminals, ingezet worden. Op
grond van het verkregen inzicht kan dan een introductieprogramma
opgezet worden.

In di t hoofdstuk is duidelijk geworden dat, om de migratie naar
ISDN goed en zo economisch mogelijk te laten verlopen, er nu al
gewerkt moet worden aan die ISDN-toekomst.
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6. MIGRATIEPROBLEMATIEK

6.1 Inleiding

De komende jaren zet zich de ontwikkeling in die uiteindelijk zal
leiden tot de realisatie van het ISDN, zowel binnen als bui ten de
bedrij fsmuren. Deze migratie naar het ISDN toe brengt problemen met
zich mee. In de volgende paragraaf wordt de van toepassing zijnde
probleemstelling voor bedrijven uitgewerkt. Daarbij komt onder andere
aan de orde dat het voor het uitstippelen van een migratiepad nodig is
om, ter ondersteuning van beslissingen, financiele analyses te maken.
Hoe dat in de betreffende context kan, wordt in paragraaf 6.3
beschreven. In de laatste paragraaf tenslotte worden enige van die
analyses voor, deels fictieve, praktijkvoorbeelden uitgevoerd.

6.2 Probleemstelling

Om een migratiepad aan te geven, dat de evolutie van de huidige
infrastructuur voor bedrijfscommunicatie naar het bedrijfs-(B)ISDN
beschrijft, moeten vele vragen beantwoord worden. Enkele van die vragen
zijn

waar en wanneer moeten digitale huurlijnen gelntroduceerd worden?
waar en wanneer moe ten (P)IPBX-en gelnstalleerd worden?
waar en wanneer moe ten verschillende bedrijfsnetten gekoppeld
worden?
waar en wanneer moeten we ISDN-interfaces gaan introduceren?

Strikt genomen zijn voor de antwoorden op deze vragen twee criteria van
belang:

FINANCIEN en FUNCTIONALITEIT.

Er is een grondig inzicht nodig in kostenaspecten en geboden functies
van in de toekomst beschikbare communicatiemiddelen enerzijds en in de
gewenste communicatiefuncties en daarvoor beschikbare financHHe
middelen in het bedrijf anderzijds.

Ziedaar de eigenlijke problemen. Het bijhouden van wat er op dit moment
aan communicatie-apparatuur voorhanden is, bezorgt veel mensen al bijna
een dagtaak. Inventariseren wat op dit moment communicatiebehoeften in
de verschillende afdelingen binnen het bedrijf zijn levert al
aanzienlijke problemen. Om een heel precies migratiepad te ontwerpen,
moet ook ingeschat worden wat de ontwikkelingen in de komende jaren
zijn: hoe ontwikkelt zich de communicatiebehoefte binnen het bedrijf,
hoe snel verloopt de standaardisatie rond ISDN, waar en wanneer worden
welke interfaces en diensten aangeboden ? Een exact antwoord op deze
vragen is eenvoudigweg niet te geven. Wat ten aanzien van het criterium
functionaliteit een bijkomend probleem is, is dat dit begrip moeilijk
te kwantificeren is. Kortom, het is niet mogelijk om via het vergaren
van informatie en het doen van wat berekeningen te komen tot het
ontwerp van een in kosten/baten-termen optimaal migratiepad.

Het maken van een toekomstplanning voor de ontwikkeling van
bedrijfsnetten kent zijn beperkingen. Er zal gewerkt moe ten worden met
zeer globale parameters, waarvan de schattingen globaal de
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ontwikkelingen aangeven in technische mogelijkheden, communicatiewensen
en bijbehorende kostenplaatjes. In een internationaal bedrijf als
Philips zullen deze schattingen per lokatie, of per land, gemaakt
moeten worden. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat de
implementatie van de infrastructuur op de ene plaats in het bedrijfsnet
samenhangt met die op een andere plaats.

Op grond van de tot nu toe genoemde gegevens of schattingen kan een
ruwe schets gemaakt worden van de ontwikkeling van de bedrijfsnetten.
Men kan aangeven wanneer men op een bepaalde lokatie de introductie van
en, vanaf dat moment, de overgang naar een nieuwe techniek verwacht.
Bijvoorbeeld per jaar kan per lokatie'de configuratie geschetst worden
zoals men die denkt te gaan realiseren. Op grond van die schets kan dan
een financHHe analyse over een aantal jaren gemaakt worden. Welke
motieven ten grondslag kunnen liggen aan de introductie van apparatuur
en hoe bovengenoemde analyse plaatsvindt wordt in de volgende paragraaf
aangegeven.

In het vervolg van deze paragraaf wordt ingegaan op de gegevens,
waaruit bovengenoemde schets van de configuratie zal kunnen bestaan. In
het algemeen zullen op een lokatie oude en nieuwe apparatuur naast
elkaar bestaan. De situatie per lokatie zou aan de hand van de volgende
figuur (fig.6.1) beschreven kunnen worden.

tl'ansMissie

oud

niel\lrl

~

/----'....
// \

( tel'lOi na-lS-''':-----I

\~

Fig. 6.1 model lokale configuratie

We zien hier schakelmiddelen (telefooncentrale, computer), terminals
(telefoontoestellen, dataterminals) en openbare netaansluitingen
gebaseerd op een oude, aanwezige techniek A (analoge telefonie, data
via voice-band-modems en analoge verbindingen) en een nieuwe techniek B
(digitaal, ISDN) naast elkaar. Uit· dit plaatje zijn de relevante
kostenfactoren te halen:

aansluiting naar openbare net, eventueel inclusief modem;
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schakelmiddel met aantallen aanslui tingen naar openbare net en
bedrijfslokatie;

terminals, eventueel inclusief modem;

en zaken die de komende jaren van groot belang zijn:

Interworking Units (IU) tussen

oude terminal en nieuw schakelmiddel (IU1), bijvoorbeeld een
V.24-terminal en een PIPBX;

. oud en nieuw schakelmiddel (IU2), bijvoorbeeld een PABX en een
PIPBX;
nieuwe openbare netaansluiting en oud schakelmiddel of andersom
(IU3),bijvoorbeeld een 2 Mbit/s-verbinding en een PABX of een
analoge telefoonlijn en een PIPBX.

Opgemerkt moet hier worden dat figuur 6.1 een zo algemeen mogelijke
configuratie wil geven. Het is niet gezegd dat er bijvoorbeeld altijd
terminal adaptoren en IU's beschikbaar of nodig zijn. Vaak zal op een
lokatie apparatuur van techniek A ineens door apparatuur van techniek B
vervangen worden. Die situatie wordt echter niet uitgesloten door de
gegeven configuratie.

De bovenstaande schets heeft steeds betrekking op voornamelijk een
soort communicatie. We onderscheiden hier ruwweg drie soorten : spraak,
data en tekst. In de toekomst zal daar steeds meer ook beeld of video
bijkomen. Zoals eerder aangegeven is, overlappen de genoemde drie
communicatiewerelden elkaar op gebruikersniveau. Dit betekent dat de
terminal-wolkjes elkaar overlappen. Daarnaast kunnen de diverse
communicatie-werelden op transmissie-niveau gekoppeld zijn. De
capaciteit van transmissielijnen kan gedeeld worden. De middelen om dat
gedeelde gebruik mogelijk te maken zijn in onderstaande figuur 6.2
aangegeven door het symbool voor een multiplexer. Afhankelijk van de
gebruikte techniek is steeds al of niet interworking nodig (niet in
figuur 6.2 opgenomen).

sma!< ------t>
OPENBARI

data -------t>
HEllEN

tekst -------t> Met

sPl'aa!< JIIlur- en

kiesliJnen
data

tekst t> :MUltiplexer

Fig. 6.2 al of niet integratie op interlokale verbindingen
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Om nu een financi~le analyse te kunnen maken moe ten van aIle
bovenbeschreven za~en de benodigde begininvesteringen geschat worden,
maar ook de periodieke uitgaven voor bijvoorbeeld abonnementen, PTT
rekeningen en onderhoud en management van de bedrijfsnetten. Eventueel
zou men kunnen proberen extra functionaliteit van diverse
communicatiediensten te kwantificeren en te verdisconteren.

Hoe de nu vergaarde financi~le gegevens geanalyseerd kunnen worden en
zodoende kunnen bijdragen tot de besluitvorming rond de migratie wordt
in de volgende paragraaf belicht.

6.3 Financi~le analyse

Nieuwe apparatuur kan op twee manieren het bedrijf binnen komen. Zij
kan ingezet worden om :

1. toename of verandering in de communicatiebehoefte op te vangen;

2. reeds aanwezige, oude apparatuur te vervangen; het kan hier gaan
om vervanging van afgeschreven apparaten, maar ook om vroegtijdige
vervanging van nog niet afgeschreven spullen; dit laatste doordat
de introduktie van de moderne apparatuur dusdanige periodieke
kostenbesparingen met zich mee kan brengen dat vroegtijdige nieuwe
investeringen gerechtvaardigd worden.

Het bovenstaande wordt in figuur 6.3 weergegeven. Daarin wordt gesteld
dat er een groei is in de communicatiebehoefte. De opvang van de groei
en de a1 of niet vroegtijdige vervanging van apparatuur zijn
gevisua1iseerd.
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jaaftallen

11II11'1111 in 1987 hestaande appafatuuf, nOPMaal atgeschfeuen,
1// // // d nieuwe appafatuuf l opuang gfoei en ueruanging,
~%xx99:~ in 1987 hestaande apparatuuf l vervroegd atgeschreuen,

Fig. 6.3 introductie nieuwe apparatuur

De overwegingen die tot nu toe genoemd ZlJn, ZlJn economische
overwegingen. Daarbij gaan we namelijk over op moderne apparatuur omdat
dat besparingen op1evert. Een andere overweging kan van strategische
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aard zijn. Zo kunnen deskundigen inschatten dat de aanschaf van moderne
apparatuur nodig is om een bepaald doel te kunnen realiseren. Dat doel
kan zijn om op de lange termijn een betere of goedkopere communicatie
infrastructuur te realiseren. Aan zo'n strategische overweging is dan
niet direct een kostenplaatje te koppelen. Er ligt veeleer een gevoel
aan ten grondslag dat op termijn de kwali tei t of kwanti tei t van het
werk in het bedrijf door de aanschaf zal verbeteren.

Hier wordt verder de beperking gemaakt tot de puur financi~le

overwegingen. Na een globale inventarisatie van de, ui t de invulling
van bovenstaand plaatje volgende, benodigde uitgaven per jaar, kunnen
deze gegevens verwerkt worden via de zogenaamde contante-waarde
methode (bijlage 3). De uitkomsten van deze analyse voor verschillende
migratieplanningen geven de mogelijkheid die planningen te vergelijken.
Zodoende wordt het maken van een keuze uit de diverse migratiepaden
mogelijk.

6.4 Migratievoorbeelden

Op dit moment zijn ten behoeve van de communicatie tussen verschillende
lokaties van een bedrijf als Philips vele huurlijnen in gebruik. Het
gaat dan om analoge huurlijnen die gebruikt worden voor spraak- of
data- of tekst-verkeer. De tegenwoordig beschikbare 64 kbit/s- en 2
Mbit/s-huurlijnen maken het mogelijk om een aantal van die analoge
lijnen op te laten gaan in een digitale verbinding. Een of meer
verkeersstromen kunnen ondergebracht worden in een 64 kbit/s-link.
Meerdere 64 kbit/s-kanalen kunnen gebundeld worden tot een 2 Mbit/s
verbinding. In onderstaande grafiek (figuur 6.4) worden de maandelijkse
huurkosten in Nederland van de diverse oorspronkelijke huurlijnen
(kwali teiten: tweedraads M.1040 en vierdraads M.1040) vergeleken met
die van de nieuwe digitale verbindingen.
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In de grafiek is te zien dat de verhouding van huurprijzen voor analoge
lijnen, 64 kbit/s-lijnen, 2 Mbit/s-lijnen ongeveer 1 : 3 : 14 bedraagt.
In een 64 kbit/s-kanaal kunnen bijvoorbeeld vijf datakanalen gebundeld
worden. De besparingen op de huur van analoge lijnen~' inoeten de extra
investeringen voor die bundeling rechtvaardigen. Wanneer men nu meer
dan een 64 kbit/s-kanaal nodig heet:t wordt de aanschaf van een 2
Mbit/s-verbinding al heel snel interessant. Al bij vijf 64 kbit/s
kanalen wordt de maandelijkse huur voor een 2 Mbit/s-verbinding lager.
En dan heeft men meteen de beschikking over dertig 64 kbit/s-kanalen.
Die kan men dan ook gaan benutten voor digitale spraak. Ook analoge
telefoon-huurlijnen komen zo te vervallen. Door de beschikbaarheid van
64 kbit/s-kanalen zal voor bepaalde data-toepassingen ongetwijfeld
gebruik gemaakt gaan worden van deze hele kanaalcapacitei t. Tot voor
kort bestond die faciliteit simpelweg niet. Het is waarschijnlijk dat
in de nabije toekomst door de combinatie van verschillende 64 kbit/s
kanalen nog hogere datasnelheden mogelijk zullen worden. Het wordt
steeds beter mogelijk om te voorzien in de behoefte aan grotere
bandbreedtes. In het vervolg van deze paragraaf wordt bekeken hoe voor
Philips in Nederland een backbone-netwerk gerealiseerd kan worden. Er
wordt een organisatie voorgesteld, waarbinnen dit mogelijk is. Voorts
worden enige mogelijke implementaties beschreven en met elkaar
vergeleken en tenslotte voIgt er een financHHe analyse van enkele
realisaties.

6.4.1 organisatie en exploitatie backbone

Op dit moment lopen vanuit verschillende lokaties in Eindhoven
huurlijnen naar verschillende lokaties in diverse andere steden en
dorpen in Nederland. De huurlijnen vanuit de diverse lokaties moeten op
een plaats in de betreffende steden en dorpen samenkomen en gekoppeld
worden tot 2 Mbit/s-links. Deze links verbinden dan de diverse steden
en dorpen. Het ligt nu voor de hand om de organisatie en exploitatie
van de zo ontstaande backbone toe te vertrouwen aan een beheerder,
bijvoorbeeld aan de instantie die nu al verantwoordelijk is voor de
nationale communicatie.

Die beheerder zou dan bij W1Jze van dienstverlening
transmissiecapaci tei t moeten gaan bieden aan gebruikers. Afhankelijk
van de aangeboden soort verkeer (spraak, data, tekst) en signaal
(analoog, digitaal, verschillende bitrates) zou hij de informatie
eventueel moe ten bewerken en moe ten bundelen om via de 2 Mbit/s
backbone te versturen. De beheerder doet de investeringen om dit
allemaal mogelijk te maken en de inkomsten krijgt hij van de
verschillende gebruikers. Afhankelijk van de geboden diensten en van de
vergoedingen die de PTT vraagt voor soortgelijke diensten kan hij zijn
tarieven vaststellen.

6.4.2 alternatieven realisatie backbone

Voorde technische realisatie van de 2 Mbit/s-backbone zijn drie punten
van belang:

de transmissie vanaf de diverse lokaties naar het centrale punt in
stad/dorp;

de concentratie en verdeling van de verschillende verkeersstromen
in dat centrale punt naar een of meerdere 2 Mbit/s-links;
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back-up-voorzieningen.

In het vervolg wordt er van uitgegaan dat de diverse verkeersstromen
samenkomen in de buurt van een telefooncentrale. Voor koppeling van
spraak in de 2 Mbit/s-link is digitale spraak nodig. Dit betekent dat
analoge spraak A/D-geconverteerd moet worden binnen of buiten de
telefooncentrale. Voor data of tekst kan het, afhankelijk van de te
overbruggen afstand, nodig zijn modems te gebruiken tussen lokatie en
centrale punt. Aan de kant van de gebruiker was een modem al aanwezig
in de situatie met analoge huurlijnen. In het centrale punt is een
extra modem nodig. Als data of tekst' op lagere snelheid dan 64 kbit/s
aangeboden wordt, moet deze snelheid aangepast worden of kan deze data
of tekst gemultiplext worden in een 64 kbit/s-kanaal. Tenslotte moeten
eventueel de goede fysieke interfaces (G.703) verzorgd worden om de
koppeling van de verschillende verkeerssoorten mogelijk te maken.

De nu aanwezige 64 kbit/s-kanalen met spraak-, data- en tekst-verkeer
moeten nu geconcentreerd worden in en verdeeld over de verschillende
aanwezige eindes van 2 Mbit/s-verbindingen. Daartoe zijn multiplexers
te gebruiken. Deze bundelen dertig ingaande lijnen in een uitgaande 2
Mbit/s-lijn. Deze multiplex-functie kan ook gerealiseerd worden middels
een PIPBX. Dit is vooral interessant als er al een PIPBX voorhanden is.
Daarnaast zijn er ook apparaten (hier Digital Access and Cross-connect
System = DACS genoemd) die verschillende 2 Mbit/s-links als ingang
hebben en op willekeurige Manier verschillende 64 kbit/s-kanalen uit
verschillende 2 Mbit/s-links met elkaar doorverbinden. Zo wordt het
makkelijker om kanalen voor verschillende bestemmingen via een link te
versturen. Er kan op deze manier op multiplexers bespaard worden. Ret
DACS maakt het tenslotte ook mogelijk om van achter een terminal de
configuratie van doorverbonden 64 kbit/s-kanalen te veranderen.

Door het bundelen van huurlijnen wordt het mogelijk om voor die
verbindingen gemeenschappelijke back-up-voorzieningen te treffen. Een
nadeel van de bundeling is meteen ook dat transmissieproblemen grote
gevolgen kunnen hebben. In principe zal de gemiddelde uitval-tijd per
kanaal niet wijzigen. WeI is het zo dat bij uitval van een verbinding
meteen back-up nodig is voor maximaal dertig kanalen. Als de PTf de
kans op uitval niet voldoende kan beperken zullen dus relatief
uitgebreide back-up-voorzieningen nodig zijn:

De meest voor de hand liggende Manier voor back-up is het dubbel
uitvoeren van verbindingen. Een zogenaamde protection switch zorgt
ervoor dat bij uitval van de in gebruik zijnde verbinding
overgeschakeld wordt op de back-up-verbinding. Zoals in de
volgende sub-paragraaf duidelijk wordt zal deze mogelijkheid
meestal te duur zijn, voornamelijk door de hoge kosten voor de 2
Mbit/s-link.

Ret is ook mogelijk back-up te realiseren door het aanbrengen van
vermazingen in het netwerk. Zo wordt het mogelijk om bij ui tval
van een bepaalde verbinding informatie te herrouteren. Om bepaalde
verbindingen te ontlasten ten behoeve van die herroutering kan het
spraakverkeer en het telexverkeer tijdelijk via het openbare
geschakelde net gestuurd worden. De resterende capaciteit van de
backbone kan dan voor data gebruikt worden.

Afhankelijk van de kosten kan het' interessant zijn om helemaal
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geen extra capaciteit aan het backbone-netwerk te geven, maar in geval
van uitval van een link aIle verkeer via openbare geschakelde netten te
sturen. De data kan dan via het PSPDN gestuurd worden. Daarvoor zijn
dan investeringen nodig om de X.25-protocol-conversies te realiseren.
De verschillende toegangen tot de openbare netten maken meteen ook de
eventuele overloop via die netten mogelijk.

In tekeningen op de vorige pagina (fig. 6.5. a-c) Zl.Jn verschillende
manieren weergegeven om een digitale backbone te realiseren. Er wordt
gebruik gemaakt van bovengenoemde componenten en er worden
verschillende manieren voor back-up aangegeven.

6.4.3 analyse uitgewerkte voorbeelden

Er worden hier twee voorbeelden uitgewerkt die een gevoel zullen geven
voor de besparingen op transmissie-kosten die de beschikbaarheid van de
digitale huurverbindingen met zich mee kunnen brengen. Seide staan zij
in verband met de eventuele realisatie van een 2 Mbit/s-backbone.

voorbeeld A: 64 kbit/s-huurlijn

situatie tot op heden:

nieuwe situatie

vier of vijf analoge huurlijnen over afstand
van 100 km; jaarlijkse kosten per huurlijn
fl.13.500,-; dus totale kosten fl.54.000,
respektievelijk fl.67.500,-.

een digitale huurlijn over afstand van 100 km;
jaarlijkse kosten fl.34.800.-; benodigde
investeringen in aansluiting en multiplexer
bedragen fl.7.500.- + fl.8.000,- = fl.15.500,
waarbij gesteld wordt dat geen extra modems
nodig zijn om de verschillende datastromen
samen te brengen naar een centraal punt; waar
voor de ene verbinding de noodzaak voor het
gebruik van een modem vervalt. is er voor een
andere verbinding een extra modem nodig;
uitgangspunt is. dat er netto geen nieuwe
modems aangeschaft hoeven te worden .

.
De besparingen op de huur bedragen fl.19.200,- respektievelijk
fl.32.700.- per jaar. De investeringen zlJn dus binnen een jaar
ruimschoots terugverdiend. Opvallend is het verschil in lijnkosten per
verzonden bit informatie tussen de digitale en de analoge huurlijnen.
Vergelijking van de huurkosten voor een digitale lijn (64 kbit/s) met
die voor vijf analoge lijnen (voor de vervanging waarvan een 64 kbit/s
kanaal nodig is) levert een verhouding van 34.800 : 67.500. hetgeen
ongeveer een verhouding 1 : 2 betekent.

In het volgende voorbeeld wordt duidelijk dat deze verhouding nog
gunstiger wordt als gebruik gemaakt wordt van een 64 kbit/s-kanaal van
een 2 Mbit/s-verbinding.

voorbeeld B: 2 Mbit/s-backbone Eindhoven-Den Haag-Hilversum

Op dit moment liggen tussen Eindhoven en Den Haag. tussen Eindhoven en
Hilversum en tussen Hilversum en Den Haag vele huurlijnen voor spraak-,
data- en tekstverkeer. In onderstaande tabel 6.1 zijn de aantallen in
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deze volgorde aangegeven. In die tabel wordt ook aangegeven wat het
aantal benodigde huurlijnen zou zijn als het verkeer Hilversum-Den Haag
via Eindhoven zou lopeno Tenslotte wordt het aantal 64 kbit/s-kanalen
aangegeven dat nodig zou zijn om de informatiestroom aan te kunnen. Om
dit aantal te bepalen wordt in dit voorbeeld een aantal aannames
gedaan:

voor iedere spraaklijn is een kanaal nodig;
de helft van de huidige data-gebruikers gaat gebruik maken van de
mogelijkheid op een snelheid van 64 kbit/s te werken;
de andere helft van de data-gebruikers blijft op snelheden tot 9.6
kbit/s werken;
voor tekstverkeer blijven lage bitsnelheden gehandhaafd;
vijf lijnen voor tekst en data op lage snelheden kunnen in een 64
kbit/s-kanaal gebundeld worden;

tabel 6.1 aantallen huurlijnen resp. -kanalen

nu bundeling 64 kbit/s

Eindhoven-Den Haag 7/12/- 13/16/- 23
Eindhoven-Hilversum 8/ 8/2 14/12/2 22
Hilversum-Den Haag 6/ 4/- ----- --

Gezien de eerdere beschouwingen over de huurprijzen lijkt het nu erg
aantrekkelijk om het verkeer tussen Den Haag en Hilversum om te leiden
via Eindhoven en op de trajecten Eindhoven-Den Haag en Eindhoven
Hilversum 2 Mbit/s-huurverbindingen aan te leggen. Voordat een
dergelijke beslissing genomen wordt moet er een beslissingscalculatie
(zie bijlage 3) gemaakt worden. Daartoe moeten onder andere schattingen
gemaakt worden van uitgaven en inkomsten gedurende een bepaalde
periode. In dit voorbeeld wordt de periode tot en met 1995 bestudeerd.

Uitgangspunten zijn:

er is gekozen voor de meest voor de hand liggende configuratie met
aIleen multiplexers; de alternatieven met de PIPBX-en of de DACS
zullen pas gekozen worden. als di t besparingen of extra
functionaliteit oplevert;
er wordt niet voorzien in back-up-mogelijkheden. omdat die op dit
moment over het algemeen ook niet bestaan;
voor de berekening van de contante waarde wordt de
rentabiliteitseis op 7.5 %gesteld;
gezien de te verwachten besparingen worden de investeringen niet
gespreid maar meteen in 1988 gedaan.

Ten aanzien van de uitgaven wordt het volgende gesteld:

A/D-conversie voor spraak kost fl.500.- (2 x per link);
zoals in voorbeeld A wordt ook hier verondersteld dat er geen
nieuwe modems aangeschaft hoeven te worden ten behoeve van data en
tekst op lage snelheden;
een multiplexer naar 64 kbit/s voor 5 data- en tekst-kanalen kost
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fl.8.000,-;
voor de helft van de datastromen van 64 kbit/s Z1Jn
basisbandmodems nodig (4 x per link), deze kosten fl.2.000,- per
stuk;
een multiplexer naar 2 Mbit/s kost fl.50.000,-;
de kosten voor interface-aanpassingen zijn in de kosten voor de
diverse multiplexers inbegrepen;
aansluitkosten PTT fl.90.000,- per 2 Mbit/s-link;
jaarlijkse huurkosten PTT fl.1~1.000,- per link, waarbij de
afstanden voor beide verbindingen op 100 km geste1d zijn;
uitgaven voor apparatuur en aansluitingen blijven gelijk gedurende
de bestudeerde periode;
beheer en onderhoud van verbindingen f1.10.000,- per jaar.

Ten aanzien van de inkomsten voor de beheerder van de 2 Mbit/s
verbindingen wordt het volgende gesteld:

als basis voor de door de interne gebruikers te betalen tarieven
worden de tarieven gebruikt die nu aan de PTT betaald zouden
moe ten worden voor een analoge spraak-, data- of teksthuurlijn of
voor een digitale 64 kbit/s-huurlijn;
om de verwachting te weerspiegelen dat PTT-tarieven zullen dalen,
zullen ook de interne tarieven een daling vertonen; geste1d wordt
dat zij van 1988 tot 1995 achtereenvolgens 90%, 81%, 73%, 66%,
60%, 55%, 52% en 50% van de aanvankelijke PTT-tarieven zullen
bedragen; dit betekent een afname van achtereenvolgens 10, 9, 8
enzovoorts procent per jaar; de verwachting is dat de daling in
PTT-tarieven dit tempo niet bij zal houden; de uitgaven van de
gebruikers van de gedeelde backbone zullen op deze manier dus
sneller af kunnen nemen dan de te verwachten uitgaven bij
aansluiting op een individuele huurlijn;

Als extra, belangrijk voordeel voor de gebruikers komt daarbij, dat zij
niet hoeven te investeren in het gebruik van de digitale backbone. Er
is dus geen financi~le drempel om zich op die backbone aan te sluiten.

Tenslotte wordt er van uitgegaan dat met
dataverkeer geleidelijk za1 toenemen (ca. 10 %
verschuiving plaats zal vinden van het gebruik
het gebruik van 64 kbit/s.

name het gebruik van
per jaar) en dat er een
van 1age snelheden naar

Ten behoeve van de beslissingscalculatie is gebruik gemaakt van een
spreadsheet. Het ingevulde spreadsheet is als bijlage 4 opgenomen. De
belangrijkste resultaten van de calcu1atie zijn opgenomen in de grafiek
op de volgende pagina (figuur 6.6) :

a. het verloop van de cumulatieve contante waarde ;
b. de door de interne gebruikers betaalde kosten voor communicatie,

genormeerd naar gebruik en kosten in 1987.

In de grafiek is de sterke daling te zien in onkosten voor de
gebruikers. Ook is te zien dat de investeringen die grotendeels in 1988
plaatsvinden a1 in 1989 terugverdiend zijn. Op grond van deze
beslissingscalculatie kan gekozen worden voor investeringen in de
betreffende 2 Mbit/s-verbindingen. Ondanks dat de gebruikers meteen
profiteren van het gebruik van de backbone, zal er a1 snel voldoende
geld bespaard zijn om verdere investeringen in uitbreiding van de
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backbone te financieren.

Over het algemeen zullen diverse migratiepaden als hierboven
geanalyseerd en met elkaar vergeleken worden.

Het hier beschreven voorbeeld heeft in ieder geval laten zien dat de
introduktie van een 2 Mbit/s-backbone communicatie goedkoper kan maken
en communicatie kan bevorderen. De beschikbaarheid van 2Mbit/s-links
zal kortom kunnen leiden tot meer en goedkopere communicatie.

•



7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Ten aanzien van het STANDAARDISATIE-PROCES kan geconcludeerd worden,
dat di t vanwege de grote omvang van de standaardisatie-problemen en
vanwege de grote politiek-economische belangen die erbij een rol spelen
nog een jaar of tien kan duren.

De belangrijkste ONTWIKKELINGEN IN DE OPENBARE NETTEN Z1Jn de
digitalisering, de beschikbaarheid van grotere bandbreedtes en de
koppelingen tussen de diverse netten. Vanaf circa 1990 zullen deze
ontwikkelingen de ontwikkelingen in het standaardisatie-proces gaan
volgen. Gestandaardiseerde diensten zullen een voor een aan de abonnee
aangeboden gaan worden. Pas na 1995 zullen diverse openbare netten gaan
integreren.

Gezien de ontwikkelingen in met name Frankrijk en Engeland blijkt ISDN
weI levensvatbaar te zijn. Om ISDN van de grond te krijgen zal weI
belangrijk zijn wat voor diensten men waar en wanneer tegen welke
prijzen gaat aanbieden.

De belangrijkste ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSCOMMUNICATIE zijn de
behoefte aan steeds grotere bandbreedtes, toename van met name
dataverkeer en de realisatie van koppelingen tussen diverse
bedrijfsnetten. Daarnaast komen diensten als facsimile, Computer Based
Messaging Systems (CBMS) en videoconferencing steeds meer op.

Opvallend is dat de ontwikkelingen in de openbare netten parallel lopen
aan de communicatiebehoeften van bedrijven. Ze lopen parallel, maar
niet gelijk. Over het algemeen blijft het aanbod achter bij de vraag.
Dit geldt echter niet voor de komende invoering van ISDN. Vooral de
PTT's sturen die ontwikkeling, zij wijken af van het parallelle pad. De
precieze invulling van ISDN zal bepalen of de gebruikers mee "door de
bocht" zullen gaan.

De vraag was, gegeven de bevindingen in de hoofdstukken twee, drie en
vier, hoe de bedrijfscommunicatie zich de komende jaren zal ontwikkelen
in de richting van ISDN.

Een belangrijke stap in de ONTWIKKELING NAAR ISDN IN DE
BEDRIJFSCOMMUNICATIE zal de introductie van PIPBX-en (PIPBX = Pre-Isdn
Private Branch eXchange) zijn. Zij kunnen naast de gebruikelijke
analoge aansluitingen geheel digitale, niet gestandaardiseerde, 64
kbit/s-abonnee-aansluitingen volgens een dubbele kanaalstructuur
aanbieden. De overgang naar gestandaardiseerde interfaces vanaf 1990
wordt via hen ondersteund.
De beschikbaarheid van twee kanalen en hogere transmissiesnelheden
zullen pas een reden zijn voor grootschalige introductie van deze
digi tale aanslui ting op het moment dat de toegang mogelijk is tot
verschillende communicatienetten en -diensten en wanneer nieuwe
aansluitingen, terminals, terminaladaptoren en diensten voldoende
goedkoop zijn. Dit moment zal nog zeker drie jaar op zich laten
wachten.

Koppelingen op transmissieniveau, in de vorm van een digitale 2 Mb
backbone, kunnen snel tot stand gebracht worden en aanzienlijke
besparingen opleveren. Volledige integratie van bedrijfsnetten zal nog
I anger dan tien jaar op zich laten wachten. Koppeling en later
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integratie van netten zullen het beheer en onderhoud van de
communicatie-infrastructuur binnen bedrijven goedkoper maken.

Evenals in de openbare communicatie zal in de bedrijfscommunicatie de
ontwikkeling van bruikbare, gebruikersvriendelijke toepassingen van
groot belang zijn voor de realisatie van een ISDN.

Uit bovenstaande opmerkingen en conclusies zijn de volgende
aanbevelingen gedestilleerd :

1. vanaf 1988: het doen van investeringen om een digitale
backbone op te zetten, waardoor kostenbesparingen mogelijk
zijn en ervaring opgedaan kan worden met technieken die
binnen het ISDN ook van belang zullen zijn.

2. vanaf 1988: het anticiperen op de ontwikkelingen in de
richting van ISDN door de geleidelijke invoering van met name
PIPBX-en in plaats van PABX-en.

3. 1988/1989: het maken van studies naar de bruikbaarheid van
bepaalde toepassingen van ISDN, inclusief de VANS. Hierbij
dient ook gelnventariseerd te worden welke diensten zelf
ontwikkeld kunnen of moeten worden.

4. 1990: het geleidelijk aan bij de abonnees brengen van de
toepassingen volgens een plan dat gebaseerd is op
bovengenoemde studies met betrekking tot de bruikbaarheid van
ISDN-diensten.

En verder:

5. Voortdurende aandacht voor de zekerheid om door leveranciers
van communicatie-apparatuur ondersteund te worden in de
ontwikkelingen naar ISDN, zoals die zich op ieder moment
laten aanzien.

6. Gebruikers van openbare communicatiediensten in het algemeen
en bedrijven in het bijzonder moe ten hun stem laten horen in
kringen waar beslissingen genomen worden over standaardisatie
en invoering van communicatiediensten in het algemeen en
ISDN-diensten in het bijzonder. De output van bovengenoemde
studies zal in dit verband b~langrijk zijn.

De ontwikkelingen naar ISDN zullen de bedrijfscommunicatie kunnen
verbeteren en goedkoper maken. Om tijdig van deze voordelen te kunnen
profiteren zullen PTT's en bedrijfsleven adequaat op de ontwikkelingen
moeten anticiperen.
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1 bijlage 1

Het Open Systems Interconnection referentie model

uit de "proceedings of the I.E.E.E., vol.71, no.12, december 1983",
door John D. Day en Hubert Zimmerman.
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I. INTRODUCTION

I N THE mid-1970's. the developmenl aDd llX o( compuler
networks began 10 achieve considerable allmtioa. The early
SlJCCl:S5CS o( the ARPANET [1) aDd CYCLADES (2]. Ihe

immediate commercial polCDtiaI o( packet swilching. satellite and
local network teclmology, and \he declining COSI o( hardware
made il apparenl thaI compuler Delworking was quic:ltly becom·
ing an importanl field. It was also apparenl thaI 10 utilize Ihe Cull
polential o( computer networks. international standards 10 ensure
in\l~rworkingwould be required.

In 1978. the International Organizalion Cor Standardizalion
(ISO) Tc:ehnical Comminee 97 on InCormation Processing. recog
nizing thaI slandards (or nelworks oC helerogeneous syslems were
ucgenlly required. crealed a new subcommillee (SC16) (or "Open
Syslems lnlerconnectioa." The lerm "open'. was chosen 10 em·
phasize thaI by conforming to OSI standards, a syslem would be
open 10 communication with any other syslem obeying the same
standards anywbere in the world.

In 1978. il was clear thaI the commercial endeavors to exploil
the emerging communication technology would wait neither Cor
SCI6 10 leisurely develop communicalion standards nor for the
researcb community to answer most oC the outstanding questions.
If there was 10 be a consislent sel oC internalional standards. 051
would have 10 lead rather than Collow commercial development
and make use or the most recent research work when available.
The size oC the task would require the work to be divided among
several working groups eacb developing slandards; however. close
overall coordination would also be necessary.

The fIrsl meeting oC SC16 was beld in March 1978. Initial
discussions revealed (3) that a consensus could be reached rapidly
on a basic layered architecture wbicb would satisfy most require
ments of OSI and ""bicb could be extended laler 10 meel new
requiremenl5. SC16 decided 10 give the highest priorily to the
developmenl of a standard Model of Archilecture which would
conslilUle the framC"'orir. Cor the developmenl o( standard prol~

eols.

M:l.Ilu",:r-rl fl.'"Crl'cd ~h.r.:'h 1. l~IO. frvl .....-d Aull.u."c 20, lwO
J I)...... " ·... :;n C.\(,je,\ ....- .~ri'tllrauon. ManlohdJ. MA n'z04n
II /lmm..·r~.Jnn 1~ ,...: ... :hr ('~nlrc ~alll~nal d'EtuJ("... 0(" TcI«ommunu.:itj

IIpo,. oJ:l~; :~, .. ·L4·~·'1"\.llln(,3u)'. Fran...·"·

After less than 18 months 0( cliscussioas, Ibis task was com·
pleted, and \be RefereDCC Model o( Open Systems lnler'COlUlCO
tion. was transmiued by SC1610 TC97 aIoag with recommeoda
tions 10 sIan a number o( projects Cor developing an initial sel o(
standard protocols Cor OSI. Thesei~lions were adopted
by TC97 at \be cud o( 1979 as \be buia (oc tIevdopmeut of
standards Cor Open Systems IDtenxIaDCCIioa within the ISO. The
OSI Re(ereoc:e Model was abo rccopized by the ccrrr Rap
porteur's Group on Public Dala Network Services. At Ibis time.
SCl6 began development 0( staDdard OSI Protocols (or the
upper four layers. These are discussed in man: detail in subse
quent anicles in Ibis special issue.

In late 1980. SC16 I'alOlIIIIleDde that \be Ile(ereoc:e Model be
(orwarded as a Dratl Propoul (DP) (or an IDtenlatioDal Stan
dard. After two rouads 0( oom.-nts, the Rc(ereoc:e Model was
progressed as a Dratt IDtcnlationai StaDdard (DIS) in the Spring
o( 1982. Comments on this vote were proa:ssed late in 1982, and
the Basic Reference Model became aD IDterDationai Standard
(ISO 7498) (4) iD the Spring o( 1983.

In most cases. \he job o( a standards committee is to take sets
or~a1 practices aDd the currenl racan:h results wbeD
applicable and codiCy lhese procedures into a single standard that
can be utilized by commercial products. SC16 was presenled with
a somewhat diCCerent problem: devdop a let o( standards which
emerging products could colIWf'IC to before the COIDIDerl:ial
practices were in place aDd wbiIe many of the more CUDdamentaI
research problems rernainod UDSOIved. It would be pn:surnptious
to say that SCl6 solved this problem. 1bey did. however. lind a
way 10 cope with the problem in such a way as to maximize
nexibili!y and 10 minimize \be impact o( change brought on by
new technologies or new techniques.

The approach adopted by SC16 was to llX a layered an:bilec
lure 10 break up Ihe problem inlo manageable pieces. The OSI
ReCerence Model is a (rameworIr. Cor coordinating the develop
ment oC OSI SlaDdards. In OSI, the probletn is approacbed in a
top-down rashion. starting with a description at a bigll level o(
abslraction whicb imposes (ew constraints, aDd proceeding to
more and more refmed descriptions with tigbter aDd tigbter
constraints. In the world o( OSl, three levels o( abstractions ace
explicilly recognized: the an:bilecture. the service specifications,
and the prolocol specifIcatiOllS (see r,&- 1).

The OSI Arcbilecluce is the bigbesl level o( abstraction in the
051 scbeme. The term "arcbilC:Cture" can be a very tricky lenD. It
has been used to describe everything (rom a (ramework (or
development, to a particulat Corm of orpDization. to hardware. A
good way to think aboul the term is to consider the dif(erence
belween an archilecluce and a buildinA built to that architecture.
For example. Viclorian archilCCture is a set oC rules aDd stylistic
convenlions thaI characlerize a particular form. A Victorian
building is a building buill 10 Ibose rules and conventiOllS. Yau
cannot walk iOlo a Viclorian archileclure; you can walk inlO a
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F~:'. 'th< OS! Rd....... _ Scm=. and Protocols an: .-",,1.
Inf3ft dc&aded aDd darerc'tote II'MX'e CODStraawllI specirtalUons.

VICICri&D buildiD&- In computei' scienc:e we ofleD mistakenly refer
:0 .1 :>uiIcung as an architecture. More formally this aD also be
CllIIlIlidered as !be disliDctioD betwecD the type of an object
(mdtli.lCCtUR:) aDd aD iDslaDCC of that object (buildiD&). The OSI
Ildc:ratce Model defines types of objects that ue used to de
ICribe aD opeD sysu:m, the geucrai relauoas amoag these types of
objects. aDd !be general consll'aiDts on these Iypes of objects and
nUz:>oa,s. Specificatioas for the lower levels of absU31:uoas may
tkfime other relauoas and lighter constraints for their purposes.
bat dlese musl be coosisleDt with those defined in the Reference
Modid.

'DIe documcat which daal1les the 051 ArchiIa:tUre, ISO 7498,
cIdizoa thc:sc: objects, relatioas, aud consll'aiDts, aDd also defmcs
a __layer model for interprocess communication constructed

frlXR these objects, relations. and consll'aiDts. These are used as a
fraaa=worit for a:>ordinating !be developDleDt of layer SlaDdards
by 0Sl OOI:IUDitlCCS, as weD as !be dc'VeIopmeDt of staDdards built
_ ICIp of OSI.

'DIe OSI Service SpeciflCatioas repR:SCllt a lower Ieve1 of abo
IInC:Iioa that defiue in greater detail the service provided by each
Lay= 'Ibis COIlCept is defined in greater detai1 in the arliele by
Uui=r&lOD in this issue. The service specificatioa wiD detine
tiglm!:r consll'aiDts than the Refereuce Model on \be protocols
aud implemclltatioas thai wiD satisfy \be requiremeDts of the
Lay= A service specification defines \be facilities provided to the
lISCr of the service indepeadeot of !be mechanisms used to

IalCmpIish the service. 1\ also defines an abstracl interlace for
the ::ayer, in the sense that it defines the primitives thai a user of
the ::'yer may request with DO implication of bow or if that
iDte:face is implemented.

'l::le 051 Protocol Specifications represenl the lowesl level of
abs::::action in the OSI staDdards scheme. Each protocol specifica
tiOt! defines precisely whal control information is 10 be seut and
wb.a::. procedures are to be used to interpret this CODtrol informa
tion.. The prolocol specificauons represenl the tightesl constraints
p1a<::d OD implementations built to conform to 051 standards.

A.l SbOWD in Fig. I. the three levels of abstraction used by 051
defce successively tighter constraints on ...hat will satisfy OSI.
~ are many services and protocols that satisfy the constr:..ints
requ::nd by the Reference Model. There are f""er protocols Ihal
sa~~· both the Reference Model and the 051 Service Specifica
tiOll$. FioaIIy, the Prolocol Specifications constrain implementa
tioa:o suflicimtly 10 allow open syslems to communicale whilc
still ~owing differences in implementations.

~:>duclS aD satisfy the much weaker constrainls imposed by
li:e ?ele,ence Model, but may DOl be able to communicale with
ope:: ryslems unless they also conform the 051 services and

•

A. S~lnru. Ltzyn, mvJ Enlilie

The OSI Reference Model is an absU31:t description of inler
processes communication. OSI is coocemed with standards for
communication between systems. In the OSI Reference Model,
communication takes place between application processes run
Ding in distinct systems. A system is amsidered to be one or
more autonomous computers and their associated software, pe
ripherals, aud users that ue capable of information processing
and/or transfer. Although OSI Ieclmiqucs could be u.v.:1 within a
system (and it ...ouId be desirable for intra- aDd inter-system
communication to appear as similar as possible to the user). it is
nol the intent of OSI 10 standardize the internal operation of a
system.

Layering is used as a structuring Ieclmique 10 allow the net
work of opeD systems to be logically decomposed in independent,
smaller subsystems (see Fi,. 2). Each individual system itself is

II. THE ELEMENTS OF THE MCHITECTUItE

ISO 7498. the doc:umeDt describing the basic 051 Reference
Model is divicl<:d into two major sections. The fust of these
describes the e1emeDts of the archita:tUR:. These constitule the
buiIdiDJ blocks that an: used 10 construct the seven-layer model.
The sec".u.:j describes the services and functions of the layers.

protocols. The OSI Referenc:e Model CaDDOt be implemented.
and it does DOt represent a preferred implementation approach. 11
is a model for describing the concepts for coordinating the
parallel deve10puIeDt of interprocess communication s~daJ'ds.

One must remember that in the world of OSI. only OSI protocols
can be implelneDted and products Call only conform to OSI
protocols. Thus the statemenl M this product coaforms to the 051
Refermce ModelM does DOt imply the ability to interwork with
other products which may make the same claim.

The pwpose of 051 is to allow any computer anywhere in the
world to COIIIIDUDicale with any other. as long as both obey the
051 staDdards. OSI slaDdards aDd the degR:e of compatibility
required to meet this goal make formal desaiptioD methods a
necessity. SC16jWGI OIl Architecture establisbed a group early
in its work to dcveIop formal description methods for defining
the protocols so that they could be implemented unambiguously
by people all over the world without having to consult with a f""
expens OIl bow to interpret the standard. The article in this issue
by Vi5acrs, Tamey. and Bochmaon gives more details on the OSI
formal description methods as used by ISO.

In the remainder of this paper we describe the basic coaccpts
used in the Refm:nce ModeJ. then give a brief description of each
of the seven layers and identify a few of the outstanding archi
tc:clura1 issues.

.............6CIM.......... .,..--
.__.---
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D. Nlllflinr

Objects within a layer or at \he boundary bcfMcD adjacent
layers Deed 10 be uniquely identiflab\e, e.g.. in order to esta\)!isb a
CODDeCtioa bcfMcD two SAP'IS, one must be able to idc:atify \hem
uniquely. The OSI An:hiteetwe ddincI ideDtifiers for c:atities.
SAP's, and connectiODS as well as relations betweeo these identi
fiers. as brieny outlined below.

Each ( N )-entity is identific:d with a &JobaI tide whic:b is unique
and identifies \he same (N )-mtity aaywba'e ill \he networtt of
open systems. WitbiD more limited domains, lIII (N)-mtity can
be idc:atific:d with a local tide whicb UDiqady idcDtitia \he
(N )-entity only in that domain. For iDstaDlZ, wilhiD \he cIomaiD
c:onespoadiDg 10 \he (N)-Iayer, (N)-mtitia are idcDtific:d with
(N)-gIobal titles whic:b areUDique wilhiD \he (N)-layer.

Each (N)-SAP is identific:d by an (N)-lIddress wbiA::b lIIIiqudy
locates \he (N)-SAP al \he bouDdary between \he (H)-layer and
the (N + I )-layer. The concepts of titles aacI addresses are il
lustrated in Fig. 6.

Bindings between (N~tities and \he (N - I)-SAYs they
use (i.e.• SAP's Ihrough whicb \hey can aoa:ss each other aDd
communicate) arc defined in an (N)-dim:tory which iDdicates
correspondence between global titles of (N)-altities aDd (N)
addresse; through whicb they can be reacbecL

Correspondence between (N)-addRsscs laved by an (N)
entity and the (N - I)-addresses used for dais purpoee is per
formed by an (N )-mapping fuDctiOlL In additioaa to \he simp1c:st
case of ooe-to-oac mapping, mapping may, ill particular, be
hierarchical with the (N)-address being made of an (N - 1)
address and an (N)-suffix. Mapping may also be performed Mby
table lookup."

C. Fllllt:lions tmd PTOI«:oIs

An (N )-function is pan of \he activity of III (N)-eDtity. Flow
control. sequencing, data transformation are all examples of
( N )-functions. Cooperation amoag (N)-entities is goYemc:d by
one or more (N )-protocols. An (N )-protocol is \he set ot rules
and formats whicb govern \he commUllicaliaa bcfMcD (N)-mti
ties performing \he (N)-functioas in ditfamt opeD systcIIIS. In
partiallar. direct COIIIDItmicatioa bcfMcD \he (N)-mtities in \he
same system, e.g., for sbariDg resources, is DOt visible from
outside the system aDd thus is not cxm:red by \he OSI An:hitec
ture.

imporlant to note thai nc>l all functions performed withio the
(N Hayer an: services. Only lbose capabilities that can be seen
from the layer above are services.

(N )-entities distributed among tbe interconnecled open sys
lems work collectively 10 provide the (N )-~rvice to (N + 1)

entities as illustrated io Fig. 4. 10 other words. the (N)-entities
add value to the (N - I) service they get from the (N - I )-layer
and offer this value-added service, i.e.• \he (N )-service 10 the
(N + I)-entities.

The (N)-services are offered 10 \he (N + l)-entities at the
(N)-service access points, or (N)-SAYs for shon, whicb repre
sent the logical interfaces between \he (N)-altitics and \he (N +
I)·entities. An (N + l)-eDtity communicates ..ith an (N)-entity
in \he same system through an (N)-SAP. An (N)-SAP can be
served by only ooe (N)-entity and used by only one (N + 1)
entity. but one (N)-eDtity can serw several (N)-SAP's aDd one
(N + I )-entity can use several (N)-SAYs. An (N)-SAP is located
by its (N )-address (see Sectioo 11-0).

__ 0

1----1-""..........
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Fi&. 3. Systems.. layen. and~ in the OSI CIIY1ronmrnl.

B. Srrv;ct3 ..11d Snviu Accns Points

Each layer provides services to \he layer above (with the
exception of the highest layer). A service is a capability of the
(N)-Iayer whicb is provided 10 the (N + I )-entities. BUI it is

viewed as being logically composed of a succession of subsys
tems. c:acb subsystem corresponding 10 the inteneetion of the
system with a layer. In other words. a layer is viewed as being
locally composed of subsystems of the same rank in all inter·
connected systems. Each subsystem. in tlU'D. is viewed as being
made of one or several entities. A layer, therefore. comprises
many entities distributed among inten:onnected open syslems.
Entities in the same layer are termed peer entities.

For simplicity, any layer is referred 10 as the (N)-layer. while
its oal lower and Octt higher layers are refened 10 as the
(N - I)-layer and the (N + t)-layer, respectively. The same: DG

tatioo is used to designate all concepts relating 10 layers. e.g..
entities in the (N)-layer are termed (N)-eDtities. and illustrated
in Figs. 3 and 4.

The basic idea of layering is that each layer adds value to
services provided by the set of lower layers in such a way that \he
highest layer is offered the full set of services needc:d to run
distributed applications. Layering thus divides the IOtaI problem
into smaller pieces.

Another basic principle of layering is to ensure independence
of each layer by defining services provided by a layer 10 \he oat
higher layer, independent of bow tbese services are performed.
This pennits changes to be made in the way a layer or a set of
layers operate, provided they still offer the same service to the
next higher layer. lbis teebniquc: is similar 10 \he ODe used in
structured programming where only the functions performed by a
module (and DOl its iotema.l fuuctioning) are known by its users.

--

~..~~ l_--e~~l----l!~--...,J.~--" ...._-
-=-1 -..........-
'=l--e-~a'---E~--~~--"-'-



4

DAY AND ZIMMERMANN: 1lfE OSIIlEFEJlENCE MODEL 1337

fi" 5. Coaaec:Iions _ -.-.- <ndpoonu (CEP"sl.

e:coo-o - "-

....... - - ",p o.c•--- CoMtoIll • ....
......-'. ... -'............ CN-'....... ..-'....--- c:onr- - -_...

-1
-----"""T""---I~-.----

...... 7. In_.ionsNp _ data uni...

..-'......

.'-.'

. ---- ....,....... ,......

IN-''''''
N wod has plOp'l:SICd in OSlo two distinctions have come to

be rccogniz.cd as cricical to the aamin& problem. Finl is the
recoguition that oat must distinguish aDd be able to Dame

separately aDd lJIIiqudy lypeS aDd iDsWlCes. Scc:oDd, there are
two lypeS of 1WIIeS: primitive aad clesaiptiw. Primitive names
are UDique aad assigned by some domaiD administrator, e.g.,
pbooe numben, social security numbers, elc. De"aiptive n8lJll'S
are composites of primicive DaIlIeS, keywords, ele., that can be
resolved to primicive IWIICS by interpretation, e.g.. my aame and
Iddrcss. Relative few Iypes aad iDslaDCCS require primitive names.
De"aiptive IIlIIDCS for everythiag else can be built from these as
we1I as syaouyms for objects with primitive aames. This &ready
simplifies the administration of aaming in OS\.

£ COfl"«rions

A common service offered by all layers consists of providing
associations between peer SAYs which can be used in particular
to transfer data (as weU as for other purposes such as 10 synchro
Diu the served entities participating in the association). More
precisely (sec Fig. 5), the (N)-1ayer offers (N)-eonnections be
tween (N)-SAP's as pan of the ( N )-servic:es. The most usual type
of connection is the:. poinl-to-point connection, but there are also
multi-endpoiDt connections which cotTCSpODd 10 multiple associ
ations ber;vcen entities (e.g., broadcasl or multidrop communica
tions). The end of an (,v)-eonnectioo al an (N)-SAP is called an
(N)-Cl'nnection-endpoint or (N )-CEP for shorl. Several connec
tions may coexist belWccn the same pair (or "-tuple) of SAP·s.

bch IN l-CEP is uniquely identified within its (N )-SAP by an
(N )·UP Idcotifier which is used by the (N loCntity and thc
(N • ll-enuly on both sides of the (N )-SAP 10 identify the
( N l-~onnection, as illustrated in Fig. 6. This is oecessary since
sc' eral ( '. )-conncctions mav eod at the same ( N I-SAP.

The BasIC Reference !>fadel eurrentlv reslricts communications
between (,v)-couues to "conncction ~ode:' In this mode, the
(,V - I)-servi~ requires that an (:V - I)-connectinn be cstab
ii,c,J 0c""ecn (.\ - Il-SAP's belNe anv commurucauon bc-

flCI." C '1' • _
~.r ......._.-

IWCeD (N)-eDtities can take place. Conversely, when the (N)-eDti
lies ncaI DO longer communicate, the (N - l)-c:ooDection c:an be
released. This CODIICClioo mode CO\Ia3 traditional tdeprocessiDg.
For newCf applications, a "COIIIICC:cioolcss" mode is c:urrcotly
being developed within ISO as a complement to \be COIIDCClion
mode.

I) Establish_t and ReI_ of COfIIt«titJfU: When an (N +
l)-eDtily requests the establisbmcot of an (N)-<:oDDcctioo from
one of the (N )-SAP's il uses to another (N)-SAP, il mUSI provide
al the local (N)-SAP the (N)-address of the distaDl (N)-SAP.
When the (N)-comtection is established, both the (N + l)-eDtity
and tbe (N)-eDtity will use the (N)-CEP identifier to designalC
the (N )-c:onnection.

( N )-c:onoections may be established and released dynamically
on lop of (N - 1)-eonnections. Establishmcot of an (N)-coonec
tion ,"plies the availability of an (N - lk>ODnectioo belween
the :-;>.) entities. If not available, the (N - l)-eoonection musl be
established. This requires the availability of an (N - 2)
connection. The same consideration applies downwards until an
available connection is encountered.

In some cases, the (N)-eonnection may be established simulta
neously with its supporting (N - l)--coonectioo provided the
(N - I)-connection establishmenl service permits (N)-eDlities to
exchange informalion necessary to establish the (N)-cottneclion.

1) Data Transfer on Q COtIMCriOll: lDformation is transferred
in various types of data units belWCeD peer entities and between
entities allached to a specific service access potnt. 'be data units
arc defined below and the interrelationship among several of
them is illustrated in Figs. 7 and 8.

( N )-prolocol conlrol infonnation is iIIformation exchanged
between two ( N )-entitits. using an ( N - l)-eooncction, to coor
dinate their Joint operation.

•
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(N)-user-data are the data transferred between two (N)-enti
ties 00 behalf of the (N + l)-eotities for whom the (N )-entitics
uc providing services.

Au (N)-protocol-data-unit is a unit of data which contains
(N)-protocol-<:ootrol-ioformatioo and possibly (N)-usc:r-data_

(N)-interface-coolrol-ioformalion is ioformatioo exchaoged
between au (N + l)-eotity aDd au (N)-eotity to coordinate their
joint operatioo.

(N)-intetface-data-unit is the amount of (N - I)-interface-data
wbose identity is preserved from one end of aD (N - 1)
coooectioo to the other. Data may be bdd withio a c:onoectioo
until a complete service data unit is put into the OOIlDeCtion.

Expedited (N)-service-data-unit is a smaD (N)-service-data
unit whose traosfer is expedited. The (N - I)-layer ensures that
aD expedited data-unit will not be delivered before any subse
quent service-data-unit or expedited data-unit scot on that COD
nectioo. Au expedited (N)-service-data-unit may abo be referred
to as aD (N )-e:xpedited-data-unit

Note: Au (N)-Protocol-data-unit may be mappccl one
to-ooe ooto aD (N - I)-service-data-unit (see rJ&. 8).

J) £I_a of lAyer ()peraJio,,: There are a Dumber of fUDe
tiODS which are recogoized as part of layer operation. These
iDclude sud1 tbiDgs as awItiplexiDg. flow CODtrol, and error
coDtrol As the Rd= Modd matures other demeots will be
added. ID the Refermce Model, these e1emeots are described in
gc:neral without n:f= to a particular layer.

Three paniaJlar types of construction of (N)-coooectioos on
top of (N - l}-<:otmcctioas uc distiDguisbed.

a) One-to-oDe com:spoodc:oce. where each (N)-coaoection is
built on ODe (N - 1)-<:oonection.

b) Multiplexing. where several (N)-coDDections are multi
plexed OD ODe single (N - I )-cooDectioo.

c) Splittiog. when: ODe siDgle (N)-cooDectioo is built on top of
several (N - I )-<:oDDeCtiODS. the traffic on the (N )-connectioo
being divided betwec:n the various (N - 1)-<:oooectiOD$.

Two forms of flow control are ra:ognizcd by the nefereoce
model: a peer flow CODtrol which regulates the flow of ( N )-proto
col-data-units betwec:n c:ntities withio the 5aIDC layer. and inter
face flow CODlrol which regulates the flow of (N)-interlace-data
between au (N + l)-eDtity and (N)-eDtity through au (N)-SAP.

A variety of error fuoctiODS are ra:ognizcd by the model
including acknowledgment, error detection, aud error notificatioo
mechaoisms. The model also describes a raet fUDCtioo to aDow
recovery from a Joss of synchronizatioo betwec:n communicatiog
(N )-entities.

III. THE SEVEN-LAYEll MODEL

In the Jasl section. the basic elemenlS of the 051 Reference
Model were developccl. These serve as the buildiog blocks for
CODStruetiog the model of interprocess communication. In 051.
interprocess communicatioo is subdivided into seven independeot
layers. Each (N)-Iayer uses the services of the lower (N - IHayer
aDd adds the fuoctionality peculiar to the (N)-layer to provide
service to the (N + I)-layer above. Layers have beeo chosen to
break up the problem into reasonably sized smaller problems that
cao be considered relatively independently. The seveo layers are
described briefly below (see Fig. 9).

A. ApplicQtlon Layer

The Application Layer as the highest layer of OSI does oot
provide services to any other layer. The pnmary concern of the
Appbcauon Layer is with the semantics oC the application. All

'- ......-- r-- ------------_lao
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apptication proc:ascs raidc in die Application Uycr. Howeve
,.., pan of the Application Layer is in the IaIl 051 systeo

n.- aspects of the application process alDCCt'IIeli with interprc
CZS5 communication (c:aIIed the application eoQty) aR wicbiD th
0Sl caviroDmeDl. SCl6 is cIcveJopiDg thee-AppJicalio
Senitc E1cmeots that provide CllIIIIIIIOIl procedun:s lor CllIISUUC
iIIII application protocols aDd far ICCICSSiD& the .mea of OS
SCl6 is also developing three IIpplication protaelt:lJa of amer:
u-n:st (virtual file, virtuaJ tenIIiDaI. aDd job um.fer aDd mao
paIaIioa services). as wdI as OSI application aDd~ DWla&'
_ protocols. However. the bulk of applic:alioa]llOCOCOls wi
be ddiDed by the users of OSL The COIIIIIIOIl~ Scrvi(

• is Ibe ooIy -.os by wbich _ of OSI -=ell 0Sl1Cn'ic:a.

B. PrumtIJti"" lAyer

1be primary purpose oC the Praeutation Layer is t.o provid
indrpeodmce to applicatioa proc:ascs from dilf_ in ciat.
n:pnseotatioa, i.e.. syntax. The Prescatatioa Layer protoeDl a1
\ows the user to select a "Prescatatioa Coau:xt.- "Ibc Pracota
tioD CoatD:t may be specific to aD appIic:atioa IlIdl ••~
pl'OlllC01 01' virtual tt:nniDal, to • type oC~ sud! as .
panicuIar lII&I:hioe repn:scotatioD oc t.o _ staDdmd oc c:aooni
cal Jq:ln::sc:ntatioo. Thus a user of OSI wmtiItg t.o~ aD OS
appiicatioo protoeol defiDc:s aD applicatioo prococaJ usiD& tho
n:levaot parts of the Common Applicalioa Sc:rWz ElaDCDts aD'

a Pn:sc:ntatioo Coate:xt which defiDc:s the rep.........tim of th.
daal t.o be transferred. The OSI user may use au c::csIiD& CDIltD:
oc define his own aDd register it with ISO. Daft Proposcc
Staadards for Prescatatioo Layer services aDd pcc.:JCOb are ex·
peaal in early 1984.

c. Scsi"" Lay~

1be primary purpose of the Session Layer is ... provide th,
mechanisms for organizing and strueturiog the i1::=:w:tioDS be
twe::o application processes. The tD«baoisms pr.Mcled in tho
Sessioa Layer aDow Cor tM>_y simultaoeoUS aDd two-wa~

a1t~te operatioo, the cstablishmeot oC major mA miDor syn
c:hroIm.atioo points, and the cIefioitioo of spet::Ul tokms fo
struetwiDg exchaoges. 10 esscace, the SessiOD La~ provides th.
stru.::tW'e Coc CODtrOlliDg the commUDicatioo. 'The 0Sl Sc:ssiOI

Sero-.ce and Protocol are DOW being processed as DcaCt Proposee
(DP! StaDdards.

D. Tf'QI/Sport La.ver

T:lC purpose oC the Transport Layer is to pfovi~ tr8JISPlIC"CDI
tra<:..<fer of data betweeo end system.•• thus reu=,,-~ the upper

•
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avers from any concern with providiog reliable and CO$t effective
~Ia transfer. 10 some cases. 1M TransponjNe.work Layer
lx>UDdary represenlS the traditional boundary between the carrier
and the customer. From this point of viC"'. the Transpon Layer
.:optimizes usc of networlt services and provides any additional
!"'-liability over that supplied by the Networlt Serviex. The 051
7ranspon Service and Protocol _ DOW being processed as a
:>raft International StaDdards (DIS).

£. Ncrwark Layer

The Networlt Layer provides indepeodcnex from the dala
:::ansfer technology and indcpcDdcucc from relaying and routing
:xmsidcratioDS. 1bc Network Layer masks from the Transpon
:.ayer all the pccuIiarities of the Klual transfer medium. The
7ranspon Layer Deed be concerocd ooJy with 1M quality of
s=rviex IUId its CO$t. DOt with wbether optic:al fiber. packet switch
:Ill&. satellites, or local area networks _ being uscd. The Networlt
Layer also baDdies relaying and routiJtg data through as matly
IODlICateDated netWOrks as necessary while maintaining the quality
01 service panmeters requested by the Transpon Layer. The
~etworlt Layer hmc:Iions can be categorized into three sublayer
p-oupiDgs:

3C: the Concatenation and RoutiDg Functions (also referred
to as IntemettiDg). cooc:emed with routing and relaying
among COIlCIteDated uetworits;

3B: the Subuetworlt Convergence Functions, concerned with
the functions necessary to aahancc a panicular subnet
worlt to a1Iow data transfer across it to meet the re
quested quality of service parameters.

3A: the Subnetworlt Access FUDCtions concerned with di
rcctIy using the available data-linIt serviex to provide an
abstract subnetwork.

F. D<u4 Lirtlc l.ayrr

1lIe purpose of the Data Link Layer is to provide the fune
tiaW and procedural means to transfer data betweco network
Cllllities and to detect and possibly c:orra:t errors which may occur
in the Physical Layer. Typical Data Link Protocols arc HDLC for
paint-to-point and multipoint COI1tICCtiODS and IEEE 802 for
Iaca.I area networks. Data Link protocols and services arc very
seasitive to the physical transfer tcdmology. While in the upper
~ there is ooe protocol speciIied per layer. in the lower layers
tiles will not be the case. In order to cusure efficient and e((ective
u.c of the variety of transfer technologies. protocols designed to
tbJ:ir specific characteristics will be required.

G. Physical lAyer

7be Physical Layer provides the mechanical. electrical. fune
ticaal. and procedural standards to access the physical medium.

IV. OUTSTANDING ARCHlTEcnJRAL ISSUES

The Basic Reference Model described in ISO 749R is by no
means complete. There are a number of area.\ that were left for
f= dl!Velopment either because: they were eon~idered to be
WICecessary for initial work or becau.'iC the details were not well
Ce->'eloped at the time. Current oUI~tanding is.,ue~ can be grouped
inr.:- four fairly general categories:

.. , those of a general natural that affect the Model as a whole
and those thaI apl'ly 10 specific lavers.

IlW

b) lower layers.
c) middle layers.
d) the upper layers includiD& problems of OSI Management.

A brief word about SOllll: of these issues will give some idea of
the topics bein& studied by SCl6 or associated committees.

A. Gcnrrallssun

I) COI/nrctionlas Data TrtUlSmwion: 1be extension to the
Basic Refercnex Model to cover connectionless mode of opera
tion is currently under development within ISO. The mode of
operation departs from the currently defmed connection mode by
the fact that the coDlDlunication between two (N)-entities does
not require prior establishment of an (N - I }-connection by the
(N - I)-services. Therefore. resources in the (N - I)-layer and
below need DOt be reserved in advance: they can be allocated
dynamically for the transmission of a single (N - I )-servic:e
data-uniL This mode of operation is cunmtly used by datagram
networlts and by local area networks which access broadcast
transmission IIIcdia.

ADotber aspect of the coDDeCtioniess mode of operation is that
it does DOt require the communicating (N )-entities to be simulta
neously prcseuL The sending (N)-entity must be active only
when it ICIICb and the receiving (N )-entity must be active only
wbc:a it receives. This is likely to be the DOrmal mode of opera
tion for communication throu&b messqe switching networks
where delayer! delivery will be COlIlIDOIl practiex.

2) Nllming: The Basic Rdermce Model provides only ele
mentary c:oncepts for naming. These will need to be developed
further to CXJVer complex configurations with different types of
public and private networlts and the administration of names and

namiB& domains on a worldwide: scaIc. ..
J) S«lIriry: In many commercial uses of OSl. the ability to

traDsfer data sccurcly will be ilnportanL The Refermce Model
will require a security architecture to guide the development of
securable: protocols. Such a framewort must detenJtiDe where
certain ItincIs of tbrc:ats can be c:otIIItercd. It must also be con
sistent with transborder data flow rcquirc:meDts and must provide
several degrees of security.

4) RIIaliOll to Othrr Motha: OSl provides a set of standards
for interproc:ess communication. The relationships~ 051
and other standards activities in databases. programmmg lan
guages, office systems, and operating systems must be clearly
esta'.!!shed to enable those: activities to fuDy utilize the 051
stanaards and the results of OSl work. These other activities have
developed or will develop their own rcfercncc: models which must
be related to the 051 Model.

S} BI'OtIdaBI. Multicast. aNi Multidrop: There arc a variety of
communication technologies that arc generally characterized by
the terms broadcast. multicast, multidrop. The architectural i~
plications among these teclmiques need to be warlted out. 10

greater detail in the 051 Model. 1bis would facilitate resolVln&
the confusion over these issues and facilitate development of
specific layer architectures and protocols.

6} Voice aNi ImDge: There is a general tren:J to integrat,e
transmission. storage. and processing of infonnation in its va:"
aus forms. i.e.• DOt only traditional computer data but also. vOIce
and image data. This trend can be rccogoized in the evoluuo~ of
telecommunications networlts towards the integration of servtCCS
Integrated Services Digital Networlts (ISDN).

The impact of this integration on the Reference Model tn:ust be
studied further so that OSI standards can also be applied ID this
area.
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7) Ph"!Ical Traruporl of Sloragt Mtdla: The Basic Rclerencc
Model covers expticitly only u-e Iranstrussion of information hy
lelecommunication means. It is clear. however. Ihal systems ~an

eommunicale also by means of physi~a1 Iransporl of slorage
media such as tape. disk. eiC. Both means arc complementary and
must coexisl. One may even imagine message switehing nelworks
within whicb mes.uges are transmilted partly by telecommunica
tions means and panJy by physical Irampon of storage media. It
is likely that development of the cODDeCtionless mode of opera
tions will greatly facilitale the inclusion of pbysical uanspona
tion of slorage media in the Reference Model.

8) For_I Dtscriplion: 1D addition 10 the problems 01 lormal·
ly describing services and prolocols. it is desirable 10 bave a
lormal description of the Referr:t1(% Model. In its currenl form. it
is dilfiatll 10 distinguish statements required 10 describe the
model from stalements intended to conslrain the design 01 services
and prolocols. A formal description would malte all stalements
more precise and make this distinction more apparenl.

B. r.o-r Layer luues

The current issues surrounding the lower three layers arc
concerned with the lollowing problems:

a) bow local area networks fit inlo the Reference Model;
b) the inlernal archilecture 01 the Nelwork Layer. especially

bow the Network Layer organizes and accommodales the
wide variety of network services;

c) the architecture for internelWor!ting;
d) archilectural issues for routing and relaying.

C. Middl~ Layer Issues

The major architeetural issue in the middle layers is primarily
an effecl of spillover from the layers on either side. From below
there is concern aboUI some details of the architeelure at the
NelWork/Transpon boundary and bow these two laym relale
and interact with each other. From above there are questions
aboul coordinating the synchronization services in the Session
Layer with the application process. wbether or not some synchro
nization services are needed above the Presentation Layer and
whether or not Session Layer synchronization can be used recur·
sively by the Application Proc:essr:s.

D. Up~r ~r and OSI MQllQgmltnr Issues

The archilectural problems in the upper layers bave been the
most difficult 10 solve because this is the area wherr: traditional
data communication begins 10 overlap with the problems of

bijlage 1
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distnhUled processing among heterogeneous systems and the
problems in databases. operating syslems. and ;:a-ograrnming Ian·
guages. While yeat strides have been made in =dcrslanding of
lh"", layer. (sec other papers in tlW issue>, tixn: still remains
many problems related 10 the kind of support OSI can provide to
Cacilitale and slruclure distributed applications lIDd infonnation
processing. The most critical problem now is the architecture of
OSI Managemenl. i.e., wbal is ineluded under managemenl. bow
il relales to other aspeelS oC OSI, etc. Some idea oC the current
thinking can be found in the article by Langford.. Naemura. and
Speth in this issue.

V. CONCLUSIONS

The high cOSI of soCtware production, the requin:mr:nt that any
system in the world potentiaIly be able 10 commu:aicate with any
other, and the urgenl need for open systetDS s:taDdards, bas
caused the OSI effort 10 malte a major deparmrr: from the
traditional mode of developing standards. It bas ba:D necessary
10 define standards thaI new systems could~ to rather
than waitiDg 10 standardize procedures a1ler the fac:L It has been
clear from the beginning that many standards woald be needed,
thaI they would have 10 be developed in paraIId. aDd thaI the
developmenl eCCons would have 10 be cIo5dy CXXIrdioatr:d to
ensure thaI they worked weD tosethcr. SC16 has t-.i the Refer
ence Model as the primary mr:atlI to accocnpIisb tbae &oaIs. The
Referr:acr: Model bas proveo to be atraDdy usc:fal in coordi
nating diflr:rr::nt· VOUPs workin& on the diffr:n:Dt pans of the
problem. It bas made it possible 10 rr:c:oguizr: at _ early stage
thaI if If is 10 be standardiz.r:cl and B is to be staneWdizcd thcD C
must be too. The initial 2 1/2 years that SC16 spc:tIl developing
the Basic Refr:rencr: Model bas _ thaD paid off m the long
ND. SCl6 is DOW on a schedule that is produr::iD& DeW Draft
Proposed Standards al a rate of UOUDd two a year. 11 is expected
tIull other groups developing staDdards [or other an:as or large
corporate syslems will benefit from this work aDd wiD use the
ReCr:rr:nc:e Model Cor OSI and otber Reference Modds to orpniz.r:
and coordinate their work in communications, darabases, aDd
large application systems.
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31. 12.86

,.n the "",.,din,ued Ifttr<.duuitm ,,( tbc ;nteglated ..".OICC' digital tid.,,,," :1.\fJ..... , In the
European Community

(8616S9/EEC)

THE COLINO!. OF THE EUROPEAN COMMUNmES.

Having rqard ro the T rc:aty csublishing the European
Economic Communiry,

Having reg::ard to the proposal from the Commission (1),

Having ~d to the opinion of me Europ"an
Parliamem (2),

Having regard to the opinion of the Ec:onomic and Social
Commince ('),

Where2S recommendation 841S49/EEC (4) calls for me
introduction of services on me basis of a common
harmonized approach in the fidd of teleco!"",unications;

Whereas me resources offered by the telecommunications
nerworks should be utilized to thc full to maintain the
Community's worldwide eomP"ritiveness in me light of me
rapid pacz: of development in the telecommunications
sector;

Whereas the technical resources "afforded by the integrated
services digital nerwork (ISDN) malee it possible to provide a
range of h.umonized and compatible services for all
Community users and to create new means of
communication using sound, the written word and
imagn;

Whereas current invnnnent in digit2l switching and digital
transmission equipment in the Member States m2kes it
possible to envisage me development of the integrated
services digital nerwork;

Whereas a coordinated policy for the introduction of the
ISDN will m2xe possible the establishmem of a EuroP"Jlfi
marker in tdephonc and data-processing terminals capable
of crearing, by virtue of its size, the indispensable
development conditions which will enable the European
telecommunic.2tions industries to maintain and increase: their
share of world marketS;

Whereas i£ is appropriate to implement Council Directive
83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure
for the provision of information in the field of technical
sundards and regulations (S);

Whereas consideration should be given to Council Dircaive
86/361/EEC of 14 July 1986 on rhe inirial stage of rhc

(lJ OJ No C 1S7.1~. 6. 1'J86. p. 3.
(') Opinion delivered on 12 December 1'J86 (nor yer published in

,h" OHiQai Journal).
(Jl Opinion ecU¥~ on 17 September 1'J86 (not yer published in

the Offici.,) journal).
(') OJ No l :98, 16. II. 1'J8~. p. 49.
(') OJ No l 109. 26.~. 1983. p. 8.

mutual recognition of type approval for tdceoaanunications
terminal equipment (4) and to Council Regulaaoa (EEe) No
3300/86 of 27 Oaoi).,r 1986 instituting a Communiry
programme for the cIeveIopment of certain Icss-favoured
regions of the Communny by imptoving lIQZS$ to advanced
telecommunications (STAR programme) P).

Whereas it is appropriate to malec usc of the poa:miaJ of the
Community's financial instruments in order to promote the
development of the Memi).,r Statcs' infrasaucaue;

Whereas me implemenration of sueb policy should pay
proper anc:otion to user privacy protcaiOD;

Whereas the implemcnration of sueb a policy will lead to
doser CIOOJ"'f2cion, at Communi£y Icvd,~ the
telecommunications industry and the adrninisu'arions and
the recognized private operating agcnc:ia offering
rdec:ommunications services, hCRinafrer n:icned to as
'telecommunic:ations administrations';

Whereas a favourable opinion has been ddiwered by the
senior officials group on relecommunicarioas (SOGT)
according to which the derailed recommcndariaas drawn up
by the analysis and forecasting group (GAP) provide a
strategic basis for the developmcnr of an ISDN mat will truly
enable European users to communicate efiiciendy and
ec:onomically;

Whereas favourable opinions on me«: reeoczrmcnciations
have been delivered by the telecommunications
administrations, by the £uroP"JIn Conference of Postal and
Tele-
communications Administrations (CEPT) _d by the
telc:a>mmunications equipment manu£a= in the
Mcmber States,

HEREBY RECOMMENDS,

1. that the telecommunications adminisrrarioDS implement
the derailed recommendations conc::eming the
CIOOrdinated introduction of the integrated services digital
nerwork (ISDN) in me Commu!}iry,.as described in the
Anncx;

2. that ~plemenrarionof these recommendations focuses
particularly on:

(a) standardization and implementa,ion of the SIT
interface;

(b) the timcrable set out;

(c) the netWork-penetration objectives, as compatible
with c:ommercial strategics;

(') OJ No l217, S. 8. 1986. p. 21.
(') OJ No l 305, JO. 10. 1986, p. I.

•
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3. that Ihe telecommunicalions administrations continue
Ihe harmonization work within Ihe CEPT, panicularly
concerning the objectIves and rimetable drawn up in the
Annex for those specifications on ISDN which have still
10 be complet~;.

4. that the telecommunications administrations undertake
all those measures which will facilitate the coordinat~

introduction of the ISDN. particularly those relating to
implemenurion of CEPT specificalions in equipmenl
concern~ by ISDN;

S. that the Community financial instruments uke Ihis
recommendarion into a<:count within the framework of
their interventions, particularly~ regards the invesanent
required for ISDN implementation;

6. the Member Sute Govemments encourage
telecommunications adminiStrations to implement this
RCOmmendation;

7. that Member State Governments inform the Commission
at the end of each year. from the end of 1987. of the
measures taken and problems which may be eDClDunteted
in the course of implementing this n:commendarion. The
progress of work will be aaivdy e:xamin~ by the
Commission and Ihe SOGT Set up by Ihe Council on
4 November 1983 in order to asct:ttain whether the
priorities and the implementation of the programme as a
whole is satisfactorily achiev~. The progress of work
will be the subject of an annual repen from the
Commission to the European Parliament.

Done al Brussels. II December 1986.

For the Courral

The PrcsiJDlt

G. SHAW

•
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DETAILED RECOMMENDATIONS CONCERNING T1-IE COORDINATED INTRODUCTION OF THE
INTEGRATED SERVICES DIGITAL NE"TWORK (ISDN) IN T1-IE COMMUNITY

I. RECOMMENDATIONS ESTABLISHED FOR THE RAPID CONVERGENCE OF EUROPEAN
ACTIVITY ON THE INTRODUCTION OF ISDN

I. \. Gmeral philosophy

All Member Scate> ue: in acreemen< tha' ISDN (subscriber aa:css at 1<44 Kbi;/s and 2 Mbi,/sl should be
consi<kn:d as a narunl ...oIution of the teIcpl>cmc ncrworil. i.e. it should be used by bod> professional and
raickntial subscribers and the existing SftUCtUre of the CUlTe11t ,clcphonc netWork shoulcl 11« be
fundama1tally chanced by this noluaoa. The finr clccisioas must take this into IClCDUnt.

N.",athd.,... the speed of market JlCtIettacion will depend on numel'O<d economic. soc:iaI and Cllrural
lae:ton and ofcounc.on the impaer of the ndWOrIr: iadf. i.e. th.,disseminaaon or actual,.."...,...ooaoltbe
new services ac any poinr in rime..

h is dar dw in all Member Swa, the profc:ssional scaor has sicnifiandy parer~ and
requirements for the oervica thau thc n:sidaItial scaor.

T1lc professional scaor will be pcncrnted through the supply of multisct'ricc PABXs and of ISDN acceases.
In .his scaor, a maio< submission is th:ar thc terminals C01111CC1ed to ISDN bask acxcss and behind ,be
PABXs should also be compaable. which ncccssi.a'e> ,he u>c of a common standard for both publ~ and
private netWorks. .

A signifieant demand &om the rcsidmcial sea"," will only develop foilowinS a sustained policy of
anticipa'ed supply IallDC:hed OYer such a period as to attain a critical assss of new service pcnaration and
thus creating in dfeg; a 'snowball' reaction.

This policy should be supported by mackmns and r.ari((jng activities '0 help stimulate demand.

1.2. [)dinirioa of the intenxe between the public and private nctWorlr

A sranda,d physical in'erEace berween ISIjN ,erminals and ,he public ncrwork is recommended.

This should be at the ccrrr Sor T reference point and should be in .ecordanee wi,h CCITT and CEPT
rccommcnd.arions.

In ,he case of basic ac.c.ess (Le, 144 Kbi,1 sl the physical in,erf.ces a, the Sand T referena: points musr be
identical. This ,aminal in,erface should also be offered by PABX manufacturerS SO that common dcsill" of
rcrminals can be achievcd.

Thc above statements imply ,ha, for basic access ., lea.. the NTI function is provided by the public
netWork oper'uor.

Agrccmcn, is urgendy needed berween ,dccommunia,ions adminisrra,ions, within ,he framcworlr of
CEPT. on a standard physical in,erface at the T n:fcrena poin, for primary ra'e aa:css fi.e. 2~8
Kbi,/sl.

Oearly, during a transitional phase of seve<a1 yean PABX mulriservic.es will usc dilEeren, Standa,ds bu, as
soon as possible thesc PABXs ough, '0 be able '0 offer. in addition '0 d1_ srandards. the S in,erlace. The
manufaaurcrs'$ reprcsc:nutiycs consulted WCTC in agreement Oft this point.

-2. SERVICES TO BE DEFINED AND SPEOFIED IN DETAIL BY THE END OF 1986 IN ORDER TO 8E
PROVIDED IN AU. MEMBER STATES STARTING fROM 1988

The following items will have '0 be specilied in decail or the la,est by the end of 1986.

(a) Ekarv unnus

Circuit switched transparent at 64 Kbir/s;

(b) TdLU""US

- Telephony 3.1 kHz a, 64 Kbi,I>,

- Facsimilc a' 64 Kbi</s (Group IV),
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Teletex 01 6'4 Kbit/ ••

Mixed-mode ,.I«ex/facsimile :oJ 6'4 Kbit/s.

No l 382/39

(e) S"ppl",.,nou.'Y ",nnen

In order '0 Cllhana: the scnricn. a common Set of supplementary scrviccs among ,he Member S..,cs
should be implemenled. These supplcmenury scrviccs arc in,cndccI '0 be added '0 those already
available in ,he 'elcphonc netWork and .0 those inherent in the definicion of ISDN proo:ocols.
(Procedun:s for subaddrcssing, ,cnninal porubili"" user ro uta' sigDaUing in aU conrroJ messages
have '0 be specified. a',hough ,heir implcmenracion is forcsccn at a later stage.)

The ,elccommunic:lnons adminisrra,ions arc invi,ed '0 establish. wi.bin the framework ofCEPT. ,he
followin, supplcrncn,ary servicn:

- an-waiting,

- aliina-line identification,

- dosed...--group (this scnicle lIIigb, be implemcnred~ by some countries),

- c1irccr-dialling-in.

(d) "dilplOrs (f« connccrion of exiscing raminals to <he ISDN via <he S in,erflClCl

- ..ta X 21 •

..ta X 2S on <he B channel (for MXl<SS to padrft swiu:hcd scrviccsl.

AID adap<or >pecified aa:ording to naOonaI needs.

Note J

Special artencion should be given ro the cIdinic!- of~a1 computer usc on the bearer service at
6'4 Kbit/s.

Note 2
Special anencion ~Id be given ro eompan",liry bcewecn circ:ui, switched and padcet sw;.ched services.
where eompacibiliry may be tulizcd in the terminal or in the ncrwork.

3. SER VICES TO BE SPEORED BY THE END OF 1987 AND WHIOI MICHT BE IMPLEMENTED
DURINC THE PERIOD 1988 to 1993

(The .,..as., dare of iaaoduetion of such serviocs will be decided as soon as possible.)

(a) &"rer ...m",

Packet bearer service on 0 channel

The ,e1ecommunications administracions arc invited ro stUdy within the fram~ork of CEPT the
usefulness of tdesct"Viccs.. in panicuJar ridc:otet. reletex. meuage handling and teJeacrion on packet
bearer service.

(b) Te/cs~"r 6.. Kbit/s

In order '0 augment demand. the following list of telescrviccs should be considered with prionry:

- Telephony (7 kHz or 64 Kbit/s.

Audioconfcrcnce at 64 Kbit/.,

Videorex alphageometric ", 6'4 Kbi,1s.

Image tnInsmission and ~mpurercommunicacion at 6'4 Kbi,I s. For thex twO ,eIcsc:rvi..... the
telecommunications administrations arc asked to idencify, within the framework of CEPT.
possibk servias and produce daailed specifications of first services.

(e) AdDptOrs

X 21 bis.

for asynchronous terminals (V 24).

(d) S"ppkm~"u.'Yservius

Th~ tdceommuniarions ~dminiSlT'ilrionsan invited ro srudy. within che framework o( CEPT. by the
end of 1987. ,he following list of supplementary ocrvia:s basc<i on CEpr. own list.

Advice of charge.

Completion of call meeting busy.
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Conference can,

Olv~rsion.

Frc:c:phone,

Malfcious call idt-nrifiation.

Three: pa"y call,

Cal1t'd user idenrific3non.

NOle

The: provision of rhc:sc: supplemenrary services ..sumes rhe anilabillory of an ISDN asc:r pa" (lSUP). Should
rhe: ISUr no' be available. 'heir provision via ,he relephonc: user~ (TUP) + ~y be resrnaed.

31. 12.86

4. SERVICES TO BE SPEOFlED BY TIiE END OF 1990

(a) TekwnJius ba",d 0" pdCket ",mee

(II the relecommunications adminisuationa agree: on the need to specify such p:adcc:< services. melTed
co in paragraph 3 (a).

- Tclctcx..

Vul~x.

Message handling (sec: CCnT ru:ommendacion X 400.

Telc:aaion. set of services providing to <he usc:n a rdiaIMe rransf... of small voIumc:ns of
packed-sized information. This service may be adapcc:ci to sc:vera.l aclacrvtCCS, tcleoalann.
tclesupe:rvi$ion. tel.c.alert .. relecommand, telemetry. tel.C5hoppinC. etc.

(b) Telelemus baud 0" 64 Kbit/s

Audiography at 64 Kbitl s.

Alphaphorographic vidcotex ac 64 Kbirls.

If possible, viewphone at 64 Kbitl s.

lc) Swpplnne"tlJry lemeel

Work to be continued.

S. NUMBERING. ADDRESSING AND SlCNAWNG

The achievement of the full CEPT specificacions on ISUP, signallinc amnecrion a::muol pa" (SCep) and
rransaaion apabiliries (TCAP) is recommended to the tclecommUDic:ations adrniuistrations in order to
reach a common standard within Europe: ar the earliest oppcrrtuniEy.

As an interim solution, it: is recommended ro aU relccommunacarioas adminisrraDon5 th~(. 5Ul'ti:ag from
\988 and when CCI1T No 7 is introduced. international digital cx:d1anges (linJc.ed by digital cirQ.litS or
possibly also by analogue circuits) should be in'erconneaed by means of the enhaDo:rd telephone user part
(Tur + ) for both PSTN and ISDN services. -

The telecommunication administrations should provide wi,hin ,he framework of CEPT dc:<ailc:d technical
spe:cifica,ions on Tur + by ,he end of \986.

It is required ,ha' interworking wi,h the existing public telephone nc:t"WOl'l< is also aci>ic:ved, including some
me2ns (or identifying differenr rclesn'Viccs and terminals.

Nou

The TUP + is based on the red book TUP of CCITT enhanced to mec ISDN rc:qlaRMlenlS. induding the
supplementary SC1"Viccs hercabove.

6. TARIFF CONSIDERAnONS

The issue of uriff levels and struCTUres for 'he ISDN is fundamen~ for its rap:~ take·up.

In the longer term, following an inevi'able pe:riod of high invcsunen,=, the levc "i ,"vcsnnenc per basic
access should be comparable wirh rhat of the C\lrrenr rclcphone neworlc., wlCh ...~ lnvesuncnr Kr\Jaurc
related to the type: of transmission and digital swirching which ma' be: clifferen' =om that of today.
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~at studin on ISDN t2rilfs h.3l"~ $fiJI (0 ~ completed. The tcl«ammunicauon, admtntsrraflons .3Irc
in"i.ed '0 Rudy wi.hin .he framwork o( CEPT .he folloWln, propos.als:

- In a<xordana wi.h curren. rrc:nds, uriffs for an~. induclinll tc:lephony, should be: kss dc:pc:ndant
on diRana than at pr=nt (always bearing in mind Ihe: problems of uansil CostS through other
countries).

In the: transitional pha.., from rhe anal"",e nc:rwork 10 the ISDN corresponding 10 the period 1918 10

1993, the telccommunicac:>ns administrations arc requested to study within CEPT the: relationship
between, on the one hand, the tariff threshold applicable: to ISDN~ and ISDN basic acx:c:ss and,
on Ihe other, tarifls applicable: '0 telephony.

Tariffs for telescniccs which u.., .he same bearer capabilities should be: indc:pc:ndenl of the .e:Icsc:rYice.
On the COfttl'2ry. all value added by.he netWork should be charged indc:pcndendy of .he utiliza.ion of
Ihe bearer capabilities.

An agrccmcnt should be olxained on the ratio bctwc:c:n the monthly rental (or the primary ra.e access
(20048 Kbi./s) and .hat (oe the basic access (144 Kbit/sl.

A ratio o( the order of 10 might be: discussed.

7. INTERWORKlNC BETWEEN NAnONAL ISDN TRIALS

Those adminisuarions implc:malting national uiaJs o( ISDN before the full implc:mc:nration of the pr=n.
recommendations should endea.....r. whc:rc provided. to intcrconnc:a these scrviCIcs in order to inaea..,
early cxpc:ricna of ISDN in Europe.

8. LEVEL OF PENETRAnON

ForecastS o( demand in new fields. such as .he services supported by ISDN, do not prOYidc a particularly
rc:levanl basis for markcr planning.

Nevertheless. it is realistic 10 ..,. objectives anainable: over Ihe next eight yean, Le:. up 10 the: end o( 1993.
(or a Icyc:I o( pc:nc:rration of ISDN which pennits .he: markcr for """';ccs and terminals to rc:adt a maturc
phase:.

The: objc:crivc: should be for an adequate: sc:ographic coverage: and rate: of pc:ne:ttation at nationalle:vc:l fo,
each country.

The: adminisrrations should plan to provide: by 1993 ISDN accr:sses (or a number equivalent 10 S % o( 1983
subscriber main lines. This figure dc:pc:nds. among other things. on the: capability o( the: induRry to ofler
COst effective: ISDN solulions foe the: infrastructUre and the terminal equipmcnts.

The: lerritOrial covera8e should be sufficienl to penni. 80 % o( customers to have the: oplion of Ihe ISDN
access.

•



1 bijlage 3

CONTANTE WAARDE

Voor het doen van investeringen moeten beslissingen genomen worden. Een
bedrijf investeert aIleen als er een goede kans is dat men op termijn
geld kan verdienen aan die investering. Daarom maakt men eerst
schattingen van de uitgaven en inkomsten die een bepaalde
investeringsbeslissing gedurende een bepaalde periode met zich mee zal
brengen. Zijn de totale inkomsten hoger dan de totale uitgaven dan zal
men in het algemeen investeren. Een probleem dat bij deze
beslissingscalculatie optreedt, is dat een gulden uit jaar X niet
gelijk is aan een gulden uit jaar Y.

In de bedrijfseconomie gaat men er van uit dat men met een gulden een
bepaalde hoeveelheid geld moet kunnen verdienen. Men eist een bepaalde
rentabiliteit van zo'n gulden. Een niet ongebruikelijke
rentabiliteitseis is 7.5 %. Dit betekent dat men voor een gulden die
men op dit moment heeft over een jaar 1,075 gulden wil hebben. Als men
dan minder heeft, dan is het bedrijfsdoel ten aanzien van de
rentabiliteit niet gerealiseerd. Dit betekent nu dat een gulden die men
over een jaar uitgeeft of verdient op dit moment 1/1,075 gulden waard
is. Deze teruggerekende waarde noemt men de contante waarde. Een
gegeneraliseerde definitie van dit begrip ziet er als voIgt uit:

De contante waarde van een geldstroom over n jaren is het bedrag
dat men nu moet uitzetten om over n jaren die geldstroom te
bezitten.

De formule voor de berekening van de contante waarde ~ van een
geldstroom~ over ~ jaren bij gegeven rentabiliteitseis i!l is:

Cw = Gs / (l+i)n

In bovengenoemde beslissingscalculatie gaat men nu aIle inkomsten en
uitgaven in de verschillende jaren omr~kenen naar de contante waarde.
Daarna telt men de bijdragen van aIle jaren op en ziet men of over de
bestudeerde periode, gegeven een bepaalde rentabiliteit, winst gemaakt
kan worden. Op grond van deze uitkomst kan men nu beslissen over de
investering.

•
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