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Inleiding

In de lezing wordt ingegaan op de bruikbaarheid van een simulatie- pakket voor onderwijs in
de principes van datacommunicatie en in het bijzonder in de methoden om een betrouwbare
uitwisseling van data tussen twee toestellen te bereiken.
Dit pakket is op de Hogeschool Eindhoven ontwikkeld door de spreker en wordt op twee
manieren ingezet:
- als een computerondersteund onderwijs pakket waarbij elke laag van het OSI-model op zijn
functie interactief bestudeerd kan worden
- als een tooibox voor het zelf vervaardigen van simulaties van eventgestuurde processen.
Kern
De simulatie

Elke laag in het OSI-model wordt gerepresenteerd door een onafhankelijk realtime proces. De
interactie tussen die processen wordt verzorgd door asynchrone verstuurde messages. Ook
het computersysteem zelf wordt als een proces (het managing proces) voorgesteld.
Om de interactie tussen de verschillende processen te kunnen volgen heeft elk proces een
eigen window op het scherm. In dit window worden de verschillende messages in de vorm
van een pijlendiagram getoond.
Voor de simulatie van de te bestuderen OSI-Iaag 'N' worden de lagen 'N+1', 'N', 'N-1',
'management' en de respectievelijke peer lagen opgestart.
De interactie vindt plaats via laag 'N+ 1'. In deze laag kan men gebruikmaken van de diensten
die laag 'N' biedt. Ook kunnen een aantal parameters van de lagen ingesteld worden met
behulp van de 'management' laag.
Het ontwikkelingspakket

Op dit moment is het pakket ontwikkeld op een grafisch werkstation met het X-window
systeem. Het ontwerp volgt zoveel als mogelijk de CCITI normen X200 en X400. Het
programma is in principe op elk multi-tasking systeem te implementeren.
Doelgroep

en verwachte voorkennis

Tot de doelgroep behoren informatica en elektrotechniek docenten in het hoger onderwijs.
Kennis van het OSI-model en algemene kennis over software engineering wordt verondersteld.
Slot

Er zijn een aantal simulaties beschikbaar. Deze worden op het NIOC in de Poster Galerij
gedemonstreerd.
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