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ZASNOVA MODELA DVOREŽIMSKEGA KOMUNIKA-CIJSKEGA 

SISTEMA OB UPOŠTEVANJU PROMETA Z ELEMENTI PSEVDO-NA-

KLJUČNIH POJAVOV 

 

UDK: 519.863:519.246:621.372.862(043.3) 
Povzetek:  V doktorski disertaciji je predstavljeno reševanje problema načrtovanja in 

verifikacije dvorežimskega komunikacijskega sistema, ki podpira dva nekompatibilna 

režima komunikacije. Pri tem se omejimo na vpliv preklopa med različnimi režimi de-

lovanja in s tem povezanimi posledicami. Osnovni problem, ki nastane v takšnem 

sistemu, je kako zagotoviti optimalno delovanje v vsakem komunikacijskem režimu. 

Skladno z reševanjem omenjenega problema se na višjem nivoju rešuje tudi problem 

dinamične alokacije kapacitet in samih komunikacijskih modulov. Primarni cilj razi-

skovalnega dela se navezuje na iskanje optimalnega delovanje komunikacijske na-

prave, ki podpira več nekompatibilnih režimov delovanja, s pomočjo tehnike modeli-

ranja in razvoja simulacijske/emulacijske lupine. Z iskanjem optimalne rešitve za spe-

cifičen scenarij lahko nato načrtujemo postavitev in obravnavo delovanja takšnega 

sistema, hkrati pa rezultati pripomorejo k optimizaciji že obstoječih sistemov.   

Izhodišče za izpeljavo modela in podmodelov takšnega komunikacijskega sistema 

predstavljajo realni podatki, ki opisujejo obnašanje v pravem (realnem) sistemu. Na 

podlagi teh podatkov in s pomočjo metod modeliranja je razvito simulacijsko/emula-

cijsko orodje, ki omogoča preverjanje oz. napovedovanje obnašanja takšnega komu-

nikacijskega sistema. Z rezultati napovedi ciljamo na izboljšanje delovanja samega 

sistema, hkrati pa omogočamo načrtovalcem, ki dimenzionirajo takšen sistem, optimi-

zacijo sistema in s tem posledično manjše stroške postavitve in vzdrževanja sistema.  

Validacija metode je bila izvedena skladno z realnimi podatki, pridobljenimi iz 

realnega sistema. Sam realni komunikacijski sistem je bil opremljen dodatno s sekun-

darnimi komunikacijskimi členi, ki natančno spremljajo delovanje. Podatki s sekun-

darnih komunikacijskih členov omogočajo natančno generiranje vhodnih podatkov, ki 

jih lahko nato uporabimo pri sami emulaciji obremenitve komunikacijskega sistema. 

V praksi se pojavljajo robni scenariji, kot so prevelika obremenitev v enem izmed 

komunikacijskih režimov, kar lahko vodi do nezadovoljstva uporabnikov in v nekaterih 

primerih padca nivoja storitve pod kritično mejo. S predlagano metodo in razvitim 

orodjem (simulatorjem/emulatorjem), ki predstavlja pripomoček za analizo različnih 

scenarijev, se dvigne nivo in kvaliteta storitev ter hkrati iz ekonomskega stališča redu-

cira in optimira tako stroške investicij v nadgradnjo strojne opreme, kot tudi zakupa 

komunikacijskih modulov.   

     

Ključne besede: komunikacijski sistem, večrežimsko delovanje, stohastika, naključ-

nost, simulacija, emulacija, metoda, modeliranje, transakcije, napovedovanje, verifi-

kacija, optimizacija, redukcija. 
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IMPLEMENTATION OF A DUAL-MODE COMMUNICATION 
SYSTEM MODEL INCLUDING ELEMENTS OF PSEUDO-RANDOM 

EVENTS 

 

UDK: 519.863:519.246:621.372.862(043.3) 
Abstract: This PhD thesis presents the solution to the problem of the design and veri-

fication of a communication system operating in two incompatible modes of commu-

nication.  This work is limited to the study of the consequences of communication mode 

switching. The basic problem with such a communication system is how to ensure op-

timum operation in both communication modes. Solving the problem of optimum op-

eration of such a system also addresses higher level problems, such as capacity plan-

ning and dynamic allocation of communication nodes. The primary aim of this re-

search work is to ensure optimum operation of a dual-mode communication system 

with the use of modelling technique and the development of a simulation/emulation 

shell for such a system.  Searching for the solution for a specific scenario also provides 

a solution to (procedure for solving) the problem of reduction and simplification of the 

communication system at design time and optimisation of already deployed systems. 

 The models of the communication system were derived from the results describing 

each model captured on a real system. Based on the captured results, the modelling 

technique was then used to develop a simulation/emulation tool which enabled verifi-

cation and prediction of the operation of such a communication system. The results of 

simulation and emulation enable developers to develop or deploy such system optimi-

zation, and consequently enable reduced costs of deployment and operation of such a 

communication system.    

 The study validated the new method with data captured on the real system. To 

achieve this,  the real system was equipped with special secondary communication 

nodes which could precisely control the operation of the real system. The data from 

secondary nodes was then used to precisely generate the input data for the purpose of 

verification of the communication system’s shell (model). 

Certain borderline scenarios occurring with communication systems, such as overload 

of one communication mode, can lead to poor user experience or in extreme cases 

even entire system failure. The purpose of the proposed method and the developed 

shell as a tool for analysis of different scenarios is twofold: improved quality of ser-

vice, and optimisation of investment costs for system deployment and upgrade. 

 

Keywords: communication system, multiple-mode operation, stochastic, randomness, 

simulation, emulation, method, modelling, prediction, verification, optimization, re-

duction. 
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Uporabljeni simboli 
 

t - Čas 

tt - Čas ene periode 

td - Čas dinamičnega dogodka 

tn - Čas do naslednjega transakcijskega dogodka 

ts - Čas preskoka do naslednjega transakcijskega dogodka 

tcheck - Čas procesa izločanja minimalnega časa do naslednjega transakcijskega dogodka  

tv - Čas, namenjen zavarovanju izvršitve preračunavanja in izvrševanja časovne pohiti-

tve 

ttb - Čas ene aktivacijske sekvence modula tipa B 

tbd - Čas mirovanja med aktivacijskimi sekvencami modula tipa B 

tbo - Čas mirovanja med okvirji  modula tipa B 

ttrb - Čas ene transakcije modula tipa B 

ttra - Čas ene transakcije modula tipa A 

tsd - Čas mirovanja med aktivacijskimi sekvencami modula tipa B 

tsab - Čas preklopa iz režima A v režim B 

tsba - Čas preklopa iz režima B v režim A 

trt - Čas prenosa podatkov iz strežnika, do centralne enote in nazaj do strežnika  

(ang. roundtrip time)  

Xn - Celotno število komunikacijskih modulov v enem omrežju 



 b 

Uporabljene kratice 
 

RF - Radijska Frekvenca,  

(ang. Radio-Frequency) 

ID - Identifikacija  - identifikacijska številka, podatek 

(ang. IDentification) 

ISM  - Frekvenčni pas ISM   

(ang. Industrial, Scientific and Medical (ISM) radio bands) 

FSK - Modulacija s frekvenčnim pomikom    

(ang. Frequency-Shift Keying) 

GFSK - Modulacija s frekvenčnim pomikom z Gaussovim filtriranjem   

(ang. Gaussian Frequency-Shift Keying) 

ASK - Amplitudna modulacija  

(ang. Amplitude-Shift Keying) 

OOK - Vklopno izklopna modulacija   

(ang. On-Off Keying) 

IR - Infrardeče   

(ang. Infrared, Infrared communication interface) 

REQ - Zahteva 

(ang. Request) 

ACK - Potrditev  

(ang. ACKnowledgement) 

NACK 

(NAK) 

- Zavrnitev 

(ang. Negative-ACKnowledgment) 

FIFO - Vrsta tipa »prvi noter, prvi ven« 

(ang. First In First Out) 

GSM - Globalni sistem mobilnih komunikacij   

(ang. Global System for Mobile communications) 

SMS - storitev kratkih sporočil  

(ang. Short Message Service) 

GPRS - splošna paketna radijska storitev  

(ang. General Packet Radio Service) 

WiFi - Brezžična komunikacija (IEEE 802.11),  

(ang. Wirelless Communication (IEEE 802.11)) 

RS232 - Standard za serijski prenos podatkov 

(ang. RS-232 standard) 

USB - univerzalno serijsko vodilo  

(ang. Universal Serial Bus) 

TCP/IP - Protokol za krmiljenje prenosa/Internetni protokol  

(ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

IP - Internetni Protokol 

(ang. Internet Protocol) 



 

 

c 

ETH - ETHernet 

(ang. ETHernet) 

AGC - prilagodljivo krmiljenje ojačanja  

(ang. Automatic Gain Control) 
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1. Uvod 
 

Postopek načrtovanja in verifikacije kapacitet, kot so na primer kapacitete komunika-

cijskega vmesnika, je v številnih literaturah [1, 2, 3, 4, 5 in 30] definiran kot strateški 

proces za iskanje najbolj optimalnih rešitev glede na razpoložljive vire in trenutne potrebe. 

Namen načrtovanja kapacitet je zagotavljanje najvišjega možnega nivoja storitev in mini-

mizacija stroškov. Proces je kritičen in tesno povezan s področji, kot so: upravljanje zmo-

gljivosti, zagotavljanje ustreznih storitev in t. i. konfiguracijsko upravljanje [6, 7 in 8]. 

Načrtovanje kapacitet uporabljamo na številnih področjih [30]. Med najpomembnejša 

sodijo: načrtovanje strojne opreme, strojnih virov, strojnih zmogljivosti, komunikacijskih 

zmogljivosti, načrtovanje posodobitev, načrtovanje stroškov na področju ekonomskih ved, 

načrtovanje kapacitet zaposlenih itd. [9]. Z uporabo metod načrtovanja lahko preverimo 

in analiziramo izkoriščenost obstoječe strojne in programske opreme. Rezultati analize pa 

nato omogočajo iskanje načina oz. pristope, s katerimi lahko sistem minimiziramo, zmanj-

šamo stroške implementacije in delovanja sistema ter naredimo sistem prijaznejši do upo-

rabnika. S takšnim pristopom lahko poiščemo rešitve tudi za še neobstoječe sisteme, ki so 

šele v načrtih implementacije [2]. S tem na enostaven način preverimo, ali bo izbrana re-

šitev izpolnjevala definirane zahteve in samo smiselnost rešitve. 

Področje načrtovanja in optimizacije kapacitet [10, 30] predstavlja raziskovalno po-

dročje z nekaterimi že poznanimi metodami [1, 11]. V teh metodah predstavlja upošteva-

nje dejavnikov, kot so npr.: dinamika sistemov, naključno (stohastično) nastopanje dogod-

kov in nelinearne relacije, enega vodilnih trendov nadaljevanja raziskav v tem segmentu. 

Raziskave na tem področju, npr. načrtovanje števila zaposlenih, načrtovanje proizvodnih 

kapacitet, načrtovanje ustreznosti procesnih sistemov je še dodatno pospešila svetovna fi-

nančna kriza. Vodilni ljudje v podjetjih so se želeli zavarovati pred nepotrebnimi in zgre-

šenimi investicijami. Danes sta se v praksi uveljavila dva pristopa planiranja kapacitet. 

Prvi je pristop načrtovanja na osnovi trendov (ang. trending capacity planning) [12], drugi 

pa načrtovanje na osnovi modeliranja (ang. capacity modeling) [1]. 

Metoda načrtovanja kapacitet na osnovi trendov [12] uporablja vzorce zgodovine,  ki 

povzemajo dogajanje iz preteklosti. Metoda na osnovi poznanih vzorcev obremenjevanja 

sistema zasnuje t. i. linearni trend [13] naraščanja oz. padanja v nekem obdobju. Na osnovi 

tega trenda predvidimo zahtevane kapacitete v danem trenutku analitično. S tega vidika je 

ta metoda zelo enostavna. To je tudi njena edina prednost v primerjavi z metodo na osnovi 

modeliranja. Slabost te metode pa je, da lahko v primeru nihanj in odstopanj vodi linea-

rizacija k znatni netočnosti napovedi.  

Večina dogajanja v poslovnem svetu je dinamične narave, navadno pa so dinamični 

sistemi tudi nelinearni. Dinamičnost se kaže predvsem v nihanju zmogljivosti glede na 

trenutne potrebe. Te so dodatno odvisne od drugih lastnosti, kot so npr.: potrebe v nekem 

specifičnem obdobju, nepredvideni vplivi na sistem, različni scenariji itd. Pri linearnih 

napovedih stopnjo pogreška vnese že postopek samega linearnega prilagajanja. Če pred-

postavimo, da se v sistemu pojavljajo še izbruhi [14], pa uporaba linearne analitične me-

tode vnese še dodaten pogrešek. Posledica tega je še večja stopnja napake, kar  vodi še  v 

večjo stopnjo nezaupanja v dobljeno rešitev napovedi. 

Metoda načrtovanja na osnovi modeliranja spada med najsodobnejše pristope na tem 

področju. V namene modeliranja v modelu uporabimo več podatkov, pridobljenih z real-

nega sistema, kot so npr.: podatki o zmogljivosti, zasedenosti, izkoriščenosti in hitrosti ter 

učinkovitosti specifičnega sistema. Ti podatki so uporabljeni brez aproksimacij, poenosta-

vitev in linearnih približkov. Za takšen pristop pri načrtovanju uporabimo različne vhodne 

vzorce, ki so definirani s pomočjo realnih sistemov [15, 16, 17]. Za te vzorce nato opazu-

jemo odziv. Za verifikacijo primerjamo izhod realnega sistema in izhod simulacijskega 
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modela [18, 19] oz. modela opazovanega sistema. Na ta način je možno preizkusiti šte-

vilne scenarije tipa »Kaj-če?«.  

Metoda načrtovanja na osnovi modeliranja (snovanje modelov) omogoča napovedo-

vanje trenutnih oz. kratkoročnih, v določenih primerih pa tudi dolgoročnih potreb po virih, 

za katere lahko poiščemo dober optimalni približek. Takšen pristop k načrtovanju izbriše 

meje eksperimentov iskanja in hkrati omogoča dober približek optimalni konfiguraciji 

(približek zato, ker vedno obstaja kakšen vzorec obremenjevanja, za katerega rešitev ne 

bo optimalna, bo pa optimalna za določeno družino vzorcev s specifičnimi lastnostmi), 

razporeditvi, reorganizaciji ipd., preden se nepremišljeno spustimo v finančne investicije 

oziroma fizične spremembe določenega sistema [6 in 20].  

V disertaciji je metodologija modeliranja uporabljena pri snovanju metode verifika-

cije, načrtovanja in optimizacije kapacitet brezžične komunikacijske povezave, ki ima 

možnost delovanja v dveh nezdružljivih režimih (dualno delovanje). Platforma lahko de-

luje v dveh popolnoma neodvisnih režimih, ki med seboj nista kompatibilna, kar je tudi 

njena glavna posebnost in osrednji predmet obravnave.  
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 1.1 Motiv izdelave doktorske disertacije 
 

Zaradi vsesplošne krize na svetovni ravni so investicije, posodobitve, nadgradnje 

brez konkretne analize preprosto postavljene na stran. Pridobitev odgovorov na vpra-

šanja: kje, kdaj, na kakšen način, v kolikšnem času, ob katerih pogojih in za kakšen 

finančni vložek so ključna vprašanja, ki nas motivirajo. Iščemo rešitev, ki zagotavlja 

dovolj dobre odgovore na zastavljena vprašanja v fazi načrtovanja, da lahko določeno 

investicijo upravičimo. Točnost napovedi je posledično povezana z odobreno investi-

cijo, zato večjih odstopanj na tem mestu ne sme biti. S pregledom raziskav, opravljenih 

na obravnavanem področju, je moč opaziti, da se ljudje šele v zadnjem obdobju vedno 

bolj zatekajo k sodobnim metodam načrtovanja virov na osnovi modeliranja. Še vedno 

pa so v praksi zakoreninjene klasične metode načrtovanja, ki temeljijo na analitičnih 

modelih, okvirnih napovedih, linearnih metodah itd., ki so z vidika obravnavanega 

problema nenatančne in neuporabne, še posebej, kadar gre za kompleksnejši sistem, ki 

zajema še dinamiko in naključne izbruhe. S tega vidika stremimo k rešitvam, ki ponu-

jajo zadovoljive napovedi in posledično dobro oceno – predvidevanje učinkovitosti 

sistema, stroškov, na osnovi česar se lahko odgovorno odločamo o smislu investicije, 

v skladu s predpostavkami in dobljenimi odgovori na predhodno omenjena vprašanja, 

vključno s tipom vprašanja »Kaj-če?«.  

Ob pregledu stanja raziskav na omenjenem področju ugotovimo, da za potrebe 

načrtovanja že obstajajo metode, vendar slednje ne vključujejo pogojev, ki veljajo pri 

sistemih z naključnimi (stohastičnimi) izbruhi, kot jih bomo obravnavali v disertaciji. 

Izvedena raziskava je pokazala na specifične nepokrite segmente, ki zadevajo obrav-

navani problem. To so segmenti, ki jih bomo pokrili s predlagano metodo napovedo-

vanja, verifikacije in produkcije prenosa podatkov v sistemu z naključno dinamiko, ki 

upošteva naključne izbruhe, ki se lahko pojavijo v realnem sistemu brezžične komu-

nikacije, ob tem pa upošteva še unikatno stanje centralne naprave, ki definira način 

delovanja sprejemnika.  

Dodatno izhodišče predstavlja tudi vidik analize različnih scenarijev, ki omogo-

čajo izgradnjo okvirne slike, kaj se bo s komunikacijskim sistemom dogajalo ob raz-

ličnih obremenitvah (iskanje odgovorov na vprašanje tipa »Kaj-če?«). Na ta način 

lahko pridobimo informacije o tem, kakšne modifikacije bodo na obstoječem sistemu 

potrebne, če se bodo v prihodnosti pojavili scenariji v specifičnih pričakovanih mejah. 

S takšnim pristopom je mogoče predvidevati morebitne investicije, stroške, kdaj in na 

kakšen način bo prišlo do izpustitve ključnih podatkov, dogodkov, kje so ozka grla, ki 

se jim je potrebno izogniti ipd.    
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 1.2 Cilji doktorske disertacije 
 

Cilj doktorske disertacije in raziskav je razviti metodo za verifikacijo, načrtovanje 

in optimizacijo komunikacijskega sistema, ki deluje v dveh nekompatibilnih komuni-

kacijskih režimih (namenjen uporabi v pametnih okoljih), s pristopom modeliranja in 

simulacije. Ker eksaktni referenčni podatki za vrednotenje razvitih metod ne obstajajo, 

kot je to značilno na primer za področje obdelave slik [21], bomo za namene verifika-

cije uporabili vzorec obremenjevanja realnega sistema. Izbrane vzorce in pridobljene 

statistične podatke bomo uporabili v predlaganem modelu komunikacijskega sistema. 

Dobljene rezultate bomo primerjali s stanjem v dejanskem sistemu za obravnavan vzo-

rec, kar bo izhodišče pri verifikaciji ustreznosti modelov.  

Na osnovi poznanih metod načrtovanja (planiranje) [30], ki jih danes uporabljamo 

za okvirne napovedi (linearizacija na osnovi trendov, metoda nesistematičnega načr-

tovanja kapacitet – NSCP [22], metoda grobega načrtovanja kapacitet – RCCP [23], 

metoda načrtovanja kapacitet glede na zahteve – CRP [24], metoda obremenjevanja 

glede na sistemsko zmogljivost in metoda končnega obremenjevanja z optimizacijo [1 

in 5]), bomo poiskali vzporednice in točke ter segmente, ki vplivajo na končni rezultat.  

Razlogov za vpeljavo nove metode je več, kot na primer: specifičnost obravnava-

nega področja, natančnost načrtovanja, upoštevanje dinamike, optimizacija, prerazpo-

rejanje, dodeljevanje virov drugim aplikacijam, prilagajanje, napovedovanje itd. Kljub 

temu da so okviri sodobnih metod načrtovanja dobro definirani in postavljeni (kot je 

metoda načrtovanja s končnim obremenjevanjem glede na sistemsko zmogljivost itd.), 

so takšne rešitve le malokrat uporabljene. V številnih primerih lahko najdemo poeno-

stavljene matematične pristope, zasnovane v obliki formul z različnim številom spre-

menljivk ipd. Takšen pristop je sicer mogoč tudi v obravnavanem primeru, vendar je 

časovno zahteven in kompleksen. Zaradi te pomanjkljivosti uporabimo metodo, ki je 

zasnovana na modeliranju in simulaciji. Ker je sam pristop k modeliranju obravnava-

nega sistema prav tako zahteven (analiza segmentov, snovanje modelov, implementa-

cija, povezovanje v celoto, validacija ipd.), stremimo k takšni rešitvi, ki bo uporabna 

za določeno skupino sistemov (univerzalnost omejena na skupino sistemov).  

Analiza raziskovalnih dosežkov je pokazala, da so obstoječe rešitve ozko usmer-

jene v reševanje partikularnega problema in jih ni mogoče na enostaven način razširiti 

na obravnavano področje. S tega vidika bo tudi predlagana metoda ozko usmerjena s 

ciljem uporabe na družini sorodnih sistemov. Možnost uporabe metode na širši ravni 

spodbuja k iskanju postopka, s katerim lahko dokažemo in upravičimo pomembnost 

pristopa na osnovi modeliranja pri načrtovanju komunikacije in upravljanja z dogodki 

z eno ali več centralnimi enotami. 

V nadaljevanju je cilj analizirati, definirati in modelirati obravnavan komunika-

cijski sistem. Še pomembneje pa je modelirati promet. Promet je mišljen kot število 

transakcij (prenosov podatkov) na časovno enoto v določenem režimu delovanja. Pro-

fil obremenjevanja bo modeliran na osnovi realnih vzorcev obremenjevanja. Na osnovi 

več iteracij in širšega nabora scenarijev z različnimi možnimi izbruhi (dogajanje v re-

alnem sistemu) iščemo rešitev, ki bo pokrila podane zahteve (prag minimalne uspe-

šnosti prejema sporadično oddanih sekvenc, dovoljena maksimalna čakalna doba v 

čakalni vrsti ipd.).   

V naslednjem koraku bo zasnovana lupina (M Smartnet Sim), ki  služi za eksperi-

mentalno delo in izvajanje različnih scenarijev. Orodje omogoča dva režima delovanja 

–   simulacijo in emulacijo. V primeru emulacije (gre za emulacijo vzorca obremenje-

vanja) lahko opazujemo dogajanje na centralnem sistemu s pomočjo realnih dolžin 

transakcij in dejanskih časovnih intervalov, ki se pojavljajo med transakcijami. Drugi 
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režim zajema simulacijo, kjer vhodni vzorec ustvarimo s pomočjo psevdo-naključnosti 

in s pripadajočimi parametri ter preizkušamo različne scenarije (zgoščevanje vzorca, 

redčenje vzorca) in iščemo odgovore na vprašanja tipa »Kaj-če?«. V ta namen sta pod-

prta oba režima. 

Z vključitvijo postopka optimizacije v načrtovanje se obravnavani proces optimi-

zira glede na postavljene pragovne funkcije (pragovna funkcija dovoljenih zavrženih 

sekvenc). V drugi skrajnosti, ko se s predlagano metodo ugotovi, da je kvaliteta ko-

munikacije pod sprejemljivim pragom, se lahko s pomočjo optimizacije oceni po-

trebno investicijo, npr. v strojno opremo. S predlaganim postopkom se zagotovi 

ustrezno (optimalno) potrebno redundanco. Eksperimenti z  različnimi tipi obremenje-

vanja dajejo rezultate, ki so lahko posledica napovedovanja rasti uporabnikov in 

sistema v prihodnosti ipd. S tem izpolnimo še cilj in vidik racionalnih investicij glede 

na trenutne potrebe in potrebe na dolgi rok.  
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1.3 Teza 
 

V doktorski disertaciji postavljamo tezo, da lahko z upoštevanjem zasnove pro-

meta z elementi  psevdo-naključnih pojavov na področju načrtovanja komunikacijskih 

sistemov definiramo metodo načrtovanja, s katero lahko pri načrtovanju modela dvo-

režimskega komunikacijskega sistema dosežemo primerljive rezultate, kot s sistemi v 

enorežimskem načinu delovanja. Vsaka sprememba stanja v odvisnosti od časa vklju-

čuje stopnjo dinamike. Ekvivalentno s tem je pri komunikacijskih sistemih zajeta tudi 

dinamična komponenta.Ta vpliva na prepustnost samega komunikacijskega sistema. 

Z dinamično komponento lahko z opisom spreminjanja glede na čas ovrednotimo tudi 

nihanje sposobnosti komunikacije. Teza vključuje tudi predpostavko, da je preskok iz 

klasičnih tehnik načrtovanja na predlagan koncept nujen predvsem zaradi neupošteva-

nja stohastičnega dogajanja v sistemu. Če je že prisoten pogrešek na tako pomembnem 

področju, kot je načrtovanje, se slednji samo še povečuje v hierarhično višje ležečih 

procesih.  
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1.3.1 Prispevki k znanosti 
V sklopu razvoja metode verifikacije in načrtovanja dogodkov v brezžični komunika-

ciji prepoznavamo naslednje znanstvene prispevke: 

Prvi izvirni znanstveni prispevek predstavlja novo metodo za potrebe verifikacije 

brezžičnega komunikacijskega sistema v inteligentnih okoljih, ki skrbi za strežbo emu-

liranega in simuliranega prometa z vključeno stopnjo psevdo-naključnosti.  

 

Drugi izvirni znanstveni prispevek predstavlja izvajanje napovedi na osnovi sin-

tetičnega zgoščevanja in redčenja vhodnega vzorca. Na ta način lahko izvajamo napo-

vedi v smeri različnih scenarijev tipa »Kaj-če?«. 

 

         Tretji izvirni znanstveni prispevek predstavlja delovanje metode v vzporednem 

načinu delovanja z realnim sistemom. V tem načinu metoda deluje kot ocenjevalec, ki 

poda oceno na podlagi simulacije in podatkov iz realnega sistema v pričakovanih me-

jah zaupanja o številu izgubljenih poslanih sekvenc.  

  

Četrti izvirni znanstveni prispevek predstavlja način implementacije metode, ki 

lahko deluje kot: 

- napovedovalec v pričakovanih mejah, 

- emulator, 

- simulator. 

 

Peti znanstveni prispevek je izvajanje emulacije, napovedovanja in simulacije s 

pomočjo tehnike časovne akceleracije. 
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1.4 Omejitve in predpostavke 

V doktorski disertaciji se omejimo na raziskavo možnosti uporabe metod modeli-

ranja za potrebe verifikacije in načrtovanja komunikacijskega sistema, ki je definiran 

z: 

Uporabo nizkocenovnih komunikacijskih modulov, za katere je značilno: 

 Centralna enota: 

o deluje v frekvenčnem območju ISM, 

o je sposobna komunicirati z več načini, kot na primer z različnimi mo-

dulacijami, kot so razne frekvenčne (FSK, GFSK) in amplitudne mo-

dulacije (ASK, OOK),  

o omejitev naprave je nesposobnost  hkratnega komuniciranja v obeh re-

žimih. 

 Primarni moduli: 

o delujejo v frekvenčnem območju ISM z uporabo frekvenčne modula-

cije, 

o delujejo po načinu gospodar-suženj (ang. master-slave). 

 Sekundarni moduli: 

o delujejo v frekvenčnem območju z uporabo amplitudne modulacije, 

o moduli lahko neodvisno in povsem sporadično generirajo aktivacijske 

sekvence, 

o moduli delujejo po načinu »pošlji in pozabi« (ang. fire & forget),  

o moduli ne uporabljajo mehanizmov za preprečevanje kolizij.   

 

Pri tem poudarimo, da prometa ne simuliramo na najnižjem (fizičnem) nivoju [25, 

26], ampak na nivoju prenesenih transakcij (aktivacijskih sekvenc). To pomeni, da 

sistem ne obravnava transakcij (sekvenc), ki niso bile sprejete zaradi motenj ali kakr-

šnihkoli drugih zunanjih vplivov (trki v omrežju, slab signal itd.) [27, 28 in 29], ampak 

se osredotoča na obravnavanje izgubljenih podatkov izključno na podlagi delovanja 

trenutnega režima centralne enote. 

Točnost rezultata metode potrdimo na naboru različnih sintetičnih (simulacija) in 

dejanskih (emulacija) vhodnih vzorcev obremenjevanja. Če je pridobljeni rezultat iz 

modela pozitiven in je v pričakovanih mejah, bo model v nadaljevanju deležen le mi-

nimalnih modifikacij, s katerimi lahko izboljšamo končni rezultat.  

Pri dokazovanju uporabnosti metode se omejimo na lastno razvito lupino, imeno-

vano M Smartnet Sim, znotraj katere bomo izvajali eksperimente. Z izgradnjo lupine 

bo uporabnost predlagane metode omejena na področje osebnih računalnikov z opera-

cijskimi sistemi MS Windows 7 in novejši. Na omenjeni opremi bomo demonstrirali 

predlagane in razvite rešitve. 

Za potrebe validacije predlagane metode, načrtovanja, napovedovanja in verifika-

cije obnašanja komunikacijskih sistemov smo se pri raziskavi najprej omejili na po-

znan vhodni vzorec, ki se je pojavil na dejanskem sistemu. Tak vzorec smo v predla-

gano metodo vključili s pomočjo emulacije vhodnega vzorca (uporaba takšnega kot 

je) – verifikacija razvitih modelov. Na ta način smo preizkusili razvite modele in pod-

modele, ki morajo delovati v skladu s pričakovanji in  minimalnimi odstopanji glede 

na realne komponente (odziv modeliranega sistema mora biti ekvivalent realnemu 

sistemu pri istem uporabljenem vhodnem vzorcu) – verifikacija razvitih modelov.  
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1.5 Pregled stanja tehnike na področju načrtovanja komunikacijskih 
sistemov  

 

Danes vse več naprav za optimalno delovanje potrebuje takšno ali drugačno ko-

munikacijo z zunanjim svetom. Predvsem na področju vgrajenih sistemov je medse-

bojna povezava različnih modulov in senzorskih elementov vedno bolj pomembna, saj 

omogoča hitrejše in efektivnejše delovaje celotnega sistema. Zaradi zahtev trga, ki za-

hteva vse bolj ekonomsko optimalne rešitve, se načrtovalci sistemov trudijo povezati 

skupaj čim več sistemov, saj to največkrat predstavlja tako cenovno najbolj ugodno 

rešitev kot tudi najboljšo uporabniško izkušnjo. Ker sami sistemi velikokrat med seboj 

niso združljivi, se pojavi potreba po implementaciji večrežimskega delovanja. To 

lahko dosežemo na več načinov. Načrtovalec lahko za vsak sistem uvede svoj komu-

nikacijski vmesnik. Takšna rešitev je najbolj zanesljiva, a hkrati tudi cenovno najbolj 

neugodna. Druga rešitev je uvedba univerzalnega komunikacijskega sistema, ki lahko 

spreminja režim delovanja. Prednost takšnega sistema je ugodna cena, sam sistem pa 

v določenih okvirih omogoča nadgradnjo in tako podporo bodočim komunikacijskim 

protokolom/vmesnikom. Slabost te rešitve se kaže v primerih, ko so komunikacijski 

režimi popolnoma nezdružljivi in lahko pride do scenarijev, kjer zaradi preklopa med 

enim in drugim režimom delovanja izgubimo določen del informacij. 

V disertaciji obravnavamo večrežimski komunikacijski sistem, ki lahko deluje v 

več nezdružljivih režimih delovanja ter posledice, ki jih takšno delovanje prinaša. 

Splošno teorijo o načrtovanju sistemov ter splošne preglede na ta problem naj-

demo v virih [31, 32, 33], med aktualnimi problemi pa velja izpostaviti generalni pro-

blem dizajna komunikacijskih sistemov, ki je obravnavan v [34, 35, 36], problem pre-

nosa podatkov [37, 38], dostopa do medija [39, 40, 41 ,42], posledice koeksistence 

omrežij ter motnje, ki so posledica te [43, 44, 45, 46]. Pri tem so pomembne tudi raz-

iskave: razvoj metod imunih na motnje [47, 48] ter postopki za izboljšavo energijske 

učinkovitosti [49, 50, 51].  

Preverjanje in vrednotenje sistemov običajno poteka s pomočjo simulacij in emu-

lacij. V svetu obstajajo številna orodja za delo z brezžičnimi omrežji [52, 53, 54], kjer 

spadajo med najbolj poznane denimo: OPNET [18, 55], OMNET++ [19, 56] in NS-2 

[57]. Slednji v veliki meri pokrivajo prenos podatkov, ob teh pa obstajajo še druge 

vrste simulacijskih orodij, ki pokrivajo druge vidike komunikacije, kot je energijska 

učinkovitost [58, 59] ipd. 
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1.6 Definicije pojmov merjenja in modeliranja ter implementacije 
 

Načrtovalci komunikacijskih sistemov morajo zagotoviti, da bo njihov sistem zago-

tavljal in izpolnjeval trenutne potrebe in potrebe za določeno obdobje, z upoštevanjem 

ekonomskega vidika. Pred nadgradnjo ali implementacijo novih sistemov je priporo-

čljivo upoštevati naslednje korake, ki pomagajo pri iskanju optimalne rešitve:  

- merjenje (z merjenjem pridobimo podatke o dogajanju v sistemu, kot so: obre-

menitev sistema, najbolj obremenjeni segmenti, kritične točke itd.), 

- analiziranje (s pomočjo postopka analize pridobimo posamezne zaključke ozi-

roma kriterije, ki nazorno nakazujejo smernice, kako nadaljevati z razvojem, 

ki bo privedel do želenega učinka),  

- modeliranje (zaključke oz. kriterije, pridobljene s pomočjo analize, uporabimo 

v modelu komunikacijskega omrežja), 

- simuliranje/emuliranje (sistem oz. proces, ki ga modeliramo v predhodnem ko-

raku lahko sedaj virtualno preizkusimo. S simulacijo pridobimo rezultate, ki 

jih analiziramo (ponovimo korak dva), 

- izgradnja (če je analiza rezultatov simulacije/emulacije pokazala, da je rešitev 

zadovoljiva, nadaljujemo z implementacijo oz. nadgradnjo realnega sistema). 

 

□ Merjenje je postopek, s katerim poskušamo čim natančneje zajeti parametre obrav-

navanega sistema oz. procesa. V večrežimskem komunikacijskem sistemu zajemamo 

parametre različnih komunikacijskih režimov, kot so: dolžina transakcije (aktivacijske 

sekvence), hitrost prenosa, število okvirjev in aktivacijskih sekvenc v eni transakciji 

itd. Meritve lahko izvedemo le v sprotnem času, merilni rezultati pa veljajo le za čas 

merjenja. Za izvajanje meritev običajno potrebuje precej drago strojno in programsko 

opremo. Meritve je možno izvesti le v že obstoječih in operativnih sistemih, zato so 

neposredno uporabne le pri nadgradnjah ali načrtovanju povsem novih sistemov. □ 

 

□ Modeliranje je največkrat poenostavljeno matematično in fizikalno opisovanje 

sistema oz. procesa. Model zajema informacije, ki jih potrebujemo pri razumevanju 

delovanja obravnavanega sistema in njegovega odziva na številne dejavnike. Pri izde-

lavi modela uporabimo podatke, ki jih pridobimo s pomočjo meritev in analiz na že 

obstoječih sistemih. Model mora biti takšen, da odraža vsaj ključne parametre in last-

nosti sistema oz. procesa, na katerem temelji. Pravilnost modela je izrednega pomena, 

saj ta določa natančnost, ki jo dosežemo z uporabo tega. Da ugotovimo, ali model 

dovolj kakovostno odraža realni sistem oz. proces, uporabimo na njem vhodne in iz-

hodne podatke iz realnega sistema. Ta proces imenujemo validacija. Modeli so lahko 

predvidljivi oz. deterministični (jih lahko opišemo – vemo kdaj in kakšni dogodki na-

stopajo v sistemu) ali stohastični oz. psevdo-naključni (nepredvidljivi dogodki). □ 

 

1.6.1 Definicija sistema in procesa  

□ Sistem: predstavlja organizirano skupino virov in postopkov, ki so pripravljeni za 

opravljanje nabora specifičnih funkcij. □ 

Sistem je sestavljen iz množice elementov, ki so med seboj povezani in delujejo kot 

celota ter so kot takšni povezani z okoljem. Vsak sistem ima notranjo strukturo, ki je 

sestavljena iz različnih komponent. Vsaka komponenta v sistemu ima svoje značilnosti 

in jo v matematičnem smislu lahko opišemo z nižjo kompleksnostjo, kot sam sistem v 

celoti.  
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□ Proces predstavlja postopek oziroma potek procesa, ki v sistemu povzroči spre-

membo stanja, reakcijo, odziv ipd. □ 

Eno izmed najpomembnejših komponent pri opisu dogajanja v procesu predstavlja čas, 

s katerim definiramo območje opazovanja sprememb (reakcij, odzivov) v procesu. V 

vgrajenih sistemih predstavlja proces izvršljiv program, ki ga običajno izvaja procesni 

element in je trenutno shranjen v pomnilniku. Naprednejši vgrajeni sistemi lahko vse-

bujejo procesne elemente, ki podpirajo večopravilnost (ang. multithreading) in lahko 

tako sočasno izvajajo več procesov s pomočjo tehnologije večnitnosti. Proces je po 

sami strukturi razdeljen na dve enoti: programsko in podatkovno. V programski enoti 

je shranjena programska koda, ki jo procesor izvaja, v podatkovni pa so zapisane po-

datkovne strukture in spremenljivke, ki jih proces potrebuje za pravilno izvajanje pro-

grama. 

 

Primer: komunikacijski sistem, s pomočjo katerega rešujemo problem dvojnega re-

žima komunikacije, sestavljajo številni procesi, kot so: proces proženja komunikacije 

s primarnimi moduli, komunikacija s sekundarnimi moduli, proces izbire režima ko-

munikacije, proces zbiranja statističnih podatkov, proces določanja dolžine transak-

cije, proces prenosa transakcij itd. Med procesi nastopajo relacije, ki po zgoraj nave-

denih definicijah povezujejo procese v skupni komunikacijski sistem. 

 

1.6.2 Definicija simulacije in emulacije 

V disertaciji uporabljamo besedi 'simulacija' in 'emulacija', zato jih bomo sedaj 

ustrezno definirali.  

 

□ Simulacija: računalniška simulacija predstavlja tehniko ponazoritve 'realnega sveta' 

oz. realnih pojavov s pomočjo računalniškega programa, ki zajema komponente real-

nega obnašanja. □ 

 

□ Emulacija: je metoda, s pomočjo katere lahko računalnik navidezno izvaja računal-

niške programe, ki so bili napisani za drugačen tip računalniške arhitekture (strojne 

opreme). Emulator je naprava, s katero izvajamo posnemanje – posnemovalni pro-

gram, računalniški program pa je tisti, ki delovanje take naprave krmili. □ 

 

1.6.3 Ostale definicije in pojmi metrike 

V sklopu tega poglavja podajamo še definicije besed in besednih zvez, ki jih pogosto 

uporabljamo pri reševanju omenjenega komunikacijskega problema.  

 

□ Načrtovanje (planiranje) predstavlja postopek določanja verjetnih bodočih potreb 

po virih določenega sistema. Postopek običajno izvajamo na naslednji način: 

 če obstaja podoben sistem, potem najprej sledi ocenjevanje in merjenje tega 

sistema, 

 sledi analiza meritev, pridobljenih v prvem koraku. Na tem mestu določimo 

načine za izboljšanje sistema, 

 če je na voljo simulator sistema, lahko izboljšave tudi preizkusimo s pomočjo 

simulacije/emulacije, 

 analiza rezultatov simulacije/emulacije, 
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 glede na rezultate analize simulacije/emulacije ocenimo, ali je trenutni sistem 

primeren za nadgradnjo.□ 

 

□ Kapaciteta (ang. Capacity): predstavlja zmogljivost sistema, omrežja, naprave itd. 

Podaja maksimalni obseg dela, ki ga lahko sistem, omrežje ali naprava opravi z viri, 

ki so ji na razpolago. □ 

 

□ Prepustnost (ang. Throughput): predstavlja količino enot, ki jih naprava lahko pre-

nese v časovni enoti. □ 

 

□ Zasedenost (ang. Occupancy): kaže na intenzivnost uporabe sistema, omrežja ali 

naprave in jo običajno podajamo v odstotkih. □ 

 

□ Redundanca (ang. Redundancy): ali podvojenost sistema. Predstavlja način zago-

tavljanja nemotenega delovanja opreme, naprav, programskih postopkov ipd., ki ob 

izpadu primarne kapacitete nadomestijo to s sekundarno opremo, napravo itd. □ 

 

□ Izkoristek (ang. Utilization): predstavlja razmerje med časom delovanja in časom 

razpoložljivosti. Običajno je podan v odstotkih. □ 

 

□ Validacija (ang. Validation): je postopek preverjanja, če  uporabljeni sistem oz. na-

prava izpolnjuje postavljene zahteve, navadno določene v fazi načrtovanja. □  

 

□ Učinkovitost (ang. Efficiency): je verjetnost, da bo obravnavan sistem uspešno opra-

vil določeno nalogo v določenem času pod določenimi pogoji. □  

 

□ Razpoložljivost (ang. availability): je verjetnost, da bo sistem zadovoljivo deloval v 

določenem obdobju pod določenimi pogoji. □  

 

□ Zanesljivost (ang. reliability): je verjetnost, da sistem v določenem obdobju deluje 

nemoteno in brez napak.  

 

□ Odpoved (ang. Failure): predstavlja okrnjeno delovanje ali popolno odpoved 

sistema pri opravljanju specifične funkcije. □ 
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2. Opredelitev obravnavanega sistema glede na podane de-

finicije 
 

Pri raziskovalnem delu so bila uporabljena znanja s področja elektrotehničnih, raču-

nalniških, matematičnih in drugih ved. V segmentu elektrotehničnih in računalniških 

znanosti smo se omejili na področje elektronike, telekomunikacij in računalništva, ki 

v svoj sklop uvršča vede o teoriji komunikacijskih sistemov, modeliranja in simulacij. 

Obravnavan sistem je bil opredeljen glede na definicije diskretnosti in zveznosti, defi-

nicije dinamičnosti oz. statičnosti, definicije stohastičnosti oziroma determinističnosti. 

Na osnovi teh delitev je bilo definirano področje, v katerega spada obravnavan komu-

nikacijski sistem, katerega delitev in segmentacijo v skladu s poznanimi definicijami 

podajamo v naslednjem podpoglavju.  

 

2.1 Teoretična opredelitev  dinamičnosti in statičnosti  

 
Sisteme, ki jih obravnava področje matematičnega modeliranja ali opazovanja, opiso-

vanja ipd., lahko razdelimo v dve skupini, in sicer na dinamične in statične. V diserta-

ciji podajamo metodologijo, metode in postopke modeliranja sistemov, zato je smi-

selno najprej razčleniti pojme in področja, kamor bomo umestili obravnavan sistem. 

Prvi korak je teoretična obravnava splošno znanih definicij in teoremov delitve siste-

mov. S pomočjo rezultatov te obravnave lahko izvedemo klasifikacijo obravnavanega 

komunikacijskega sistema. Ker je v vsakdanjem življenju velikokrat moč zaslediti di-

namiko oz. pojave z določeno stopnjo dinamike, najprej definirajmo družino dinamič-

nih sistemov. 
 

2.1.1 Dinamičnost – dinamični sistemi 

Dinamični pristop velikokrat uporabimo kot pripomoček za razlaganje in dokazovanje 

posameznih pojavov. Pristop dokazuje, da sistem brez stalnega gibanja in razvoja ne 

obstaja (ne more eksistirati). Sistem je opredeljen kot ureditev procesov, ki lahko vza-

jemno vplivajo drug na drugega. V osnovni definiciji je proces definiran kot element 

za prenos ali pretvorbo snovi, energije ali informacije.  

 

Dinamika je dobro definirano raziskovalno področje znotraj znanstvenega področja 

Teorije sistemov. Pojem dinamičnosti, s katerim je disertacija tesno povezana (mode-

liranje komunikacijskega sistema), si lahko lažje predstavljamo tako, da si najprej 

ogledamo nekatera razmerja, ki dinamiko izrecno opisujejo oziroma jo vzpostavljajo. 

Opredelimo najprej naslednje relacije: 

 statika – dinamika, 

 prostor – čas, 

 kvantiteta – kvaliteta in 

 gibanje – razvoj. 

 

Statični sistem v osnovi obravnavamo kot sistem z enim vhodom in enim izhodom. 

Zanj lahko trdimo, da so izhodne vrednosti konstantne in se ne spreminjajo s časom. 

Zaradi tega je izhod sistema povsem statičen. Tako lahko sklepamo, da je pri samem 

opisu dinamike sistema časovna komponenta bistvenega pomena. Kot statičen primer 
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lahko vzamemo tudi točko, ki se nahaja na naraščajoči ali padajoči krivulji. Za opazo-

valca je takšna točka statična, saj ima konstantno vrednost in jo ne spreminja. Zanjo 

torej obstaja samo trenutno stanje, ki ga imenujemo statika. 

Vse opazovane sisteme lahko opredelimo s pomočjo komponente časa in prostora. 

S pomočjo časovne komponente definiramo obnašanje sistema znotraj opazovanega 

intervala. Prostorska komponenta pa lahko kot primer podaja organiziran proces giba-

nja opazovanega elementa. 

Faktorja kvantitete in kvalitete sta v realnem sistemu oz. procesu nerazdružljiva. 

To potrjuje zakonitost prehoda kvantitete v kvaliteto. V praksi to pomeni prehod iz 

enega v drug sistem. Vsak razvoj dinamičnega sistema ima glede na časovne periode 

običajno za posledico kvantitativne in kvalitativne spremembe. To predstavlja dina-

miko razvoja posameznega procesa. Če obstoječi sistem nadgradimo z določeno stop-

njo dinamike, bo to privedlo do novega sistema, za katerega so značilne nove karakte-

ristike [60]. 

Dinamiko v sistemu lahko predstavlja gibanje, ki je posledica zunanjih vplivov in 

(ali) notranjih sil oziroma sprememba stanja sistema glede na komponento časa t. S  

časom se spreminjajo tudi vhodi in izhodi sistema. Spremenljivka t je tako imenovana 

neodvisna spremenljivka. Funkcije, ki opisujejo vhode oz. izhode nekega dinamičnega 

sistema in so odvisne od spremenljivke t, lahko glede na njihovo definicijsko območje 

razdelimo na: 

 diskretne in 

 zvezne. 

 

Ta delitev neposredno vpliva na delitev dinamičnih sistemov, saj tudi te delimo na 

diskretne in zvezne.  

Funkcije vhodov in (ali) izhodov v zveznih dinamičnih sistemih so zvezne v vsaki 

točki glede na neodvisno spremenljivko. Pri diskretnih dinamičnih sistemih pa so vre-

dnosti vhodov in (ali) izhodov definirane po vnaprej določenih vrednostih neodvisne 

spremenljivke.  

Spremembo stanja v dinamičnem sistemu lahko povzročijo tako zunanji kot  no-

tranji faktorji. Spremenljivke stanja, ki jih spremljamo na vhodih in (ali) izhodih siste-

mov, lahko opišemo s številnimi opisnimi funkcijami. 

Poznavanje dinamike sistemov je pomembno v postopkih realizacije modeliranja, 

simuliranja in planiranja. Dokaz, da gre za komponento dinamike v splošnem sistemu, 

ki ga opazujemo, opisujemo ali modeliramo, pridobimo s pomočjo eksperimentalnih 

rezultatov, statističnih podatkov in posameznih teoretičnih spoznanj. 

 

2.1.2 Statični sistemi 

Sistemi, ki se s časom ne spreminjajo oziroma so neodvisni od komponente časa, so t. 

i. statični sistemi. Prehod med dinamičnostjo in statičnostjo je definiran na naslednji 

način: kadar dinamični sistem ostane v nespremenjenem stanju preide v statičnega oz. 

obratno, kadar statični sistem preide v spremenjeno stanje, postane dinamični. V 

praksi najdemo zelo malo tako definiranih statičnih sistemov. Če na primer vzamemo 

mizo, hišo oz. objekt, je ta na videz statičen in je zanj to načeloma dokazano v povezavi 

s komponento prostora. Če pa objekt pogledamo z druge perspektive, pa lahko takšne 

sisteme obravnavamo tudi kot dinamične, saj so podvrženi procesu, kot je npr. stara-

nje. Proces staranja vsebuje dinamično komponento. Zato je definicijo statičnosti zelo 

težko izpolniti s pomočjo predstavljenih korelacijskih faktorjev, navedenih v predho-
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dnem podpoglavju o dinamičnih sistemih. Če se omejimo samo na en faktor, npr. kom-

ponento prostora, lahko prej omenjene predmete opredelimo kot statične. Takoj, ko pa 

vpeljemo še komponento časa, ki je pri procesu, kot je staranje, zagotovo prisotna, pa 

opazovan sistem ne izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni, da bi ga klasificirali kot 

statičnega. 

 

2.1.3 Opredelitev obravnavanega sistema glede na podani definiciji 

Glede na podani definiciji lahko sedaj ustrezno opredelimo v disertaciji obravnavan in 

modeliran komunikacijski sistem. Obremenjevanje takšnega komunikacijskega 

sistema lahko razdelimo na dva dela. Prvi del je predvidljiv, saj se izvaja v točno do-

ločenih časovnih intervalih. Drugi del je naključen oziroma stohastičen. Naključnost 

obremenjevanja je odvisna od številnih parametrov, kot so: različni tipi uporabljenih 

komunikacijskih modulov, njihov način uporabe, lokacija, trenutni čas ipd. Vsak iz-

med naštetih faktorjev vpliva na intenziteto obremenjevanja komunikacijskega 

sistema, kar posledično vpliva na samo komponento dinamike, saj lahko pri določeni 

izvedbi sistema pride do čakalnih vrst. Čakalne vrste običajno vnašajo zakasnitve v 

komunikacijski sistem. Čakalna vrsta ima kot element svojo dinamiko, ki je odvisna 

od zmožnosti komunikacijske naprave. Zato lahko opazovani komunikacijski sistem 

razdelimo na posamezne segmente, izmed katerih ima vsak svojo dinamiko. Dinamič-

nost celotnega sistema je odvisna tudi od korelacij dinamičnih komponent posameznih 

segmentov. Na osnovi teoretičnih hipotez in predhodno navedenih definicij spada 

obravnavan komunikacijski sistem in njegova problematika v družino dinamičnih 

sistemov. 

Ker lahko zahteve (ang. demands) po komunikaciji prihajajo povsem naključno 

glede na neodvisno spremenljivko  t, je takšen sistem umeščen v področje diskretnih 

sistemov. Predhodna ugotovitev, da tovrstni sistem vsebuje tudi komponento dina-

mike, omogoča, da lahko obravnavan komunikacijski sistem uvrstimo na področje dis-

kretnih dinamičnih sistemov.   

 

 2.2 Determinističnost in stohastičnost (psevdo-naključnost) 
 

V teoriji sistemov lahko zasledimo deljenje sistemov na deterministične in naključne. 

Delitev temelji na osnovi opazovanja dogodkov v sistemu. Kadar so dogodki v sistemu 

predvidljivi, je govora o determinističnem sistemu. V nasprotnem primeru, kadar do-

godki niso napovedljivi in nastopajo povsem naključno, pa govorimo o stohastičnem 

oz. psevdo-naključnem pojavljanju dogodkov v sistemu. Delitev glede na navedeno 

definicijo je zelo splošna, zato najprej nekoliko podrobneje poglejmo definiciji deter-

minističnosti in stohastičnosti. 

 

2.2.1 Determinističnost - definicija 

V determinističnem sistemu vsak dogodek povzroči odziv, reakcijo ipd.  Vsaka reak-

cija lahko postane vzrok naslednji reakciji v sistemu, ki se sproži zaradi nje. Na osnovi 

opazovanja dogodkov v sistemu lahko pridobimo informacijo, na osnovi katere lahko 

natančno sklepamo, kako se bo sistem odzval v določenem trenutku ob določenem 

času na točno določene vhodne pogoje. V primeru, da posamezni zunanji vpliv ali sila 
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spremeni potek obnašanja sistema pa zmožnost pravilnosti napovedovanja dogodkov 

odpove. V takšnih primerih lahko napovemo obnašanje sistema zgolj do določene 

stopnje, vendar je napoved nezanesljiva. Sisteme, kjer korelacije med vzroki in posle-

dicami ne najdemo in kjer vzroki pojavljajo povsem naključno, uvrstimo v skupino 

nedeterminističnih oz. stohastičnih (psevdo-naključnih) sistemov ali procesov. 

 

2.2.2 Stohastičnost (psevdo-naključnost) - definicija 

Če dogodki v sistemu nastopajo povsem naključno in nepredvidljivo brez naravnih 

vzrokov, govorimo o stohastičnem procesu znotraj sistema oz. procesa. Za takšne pro-

cese v sistemu je značilno, da nek dogodek, ki se pojavi, ni neposredna posledica pred-

hodnega dogodka, čeprav je lahko ta vzrok za verižno reakcijo v preostalem segmentu 

sistema ali procesa. Če pogledamo na matematične definicije, lahko iz matematične 

perspektive posamezne stohastične dogodke v sistemu velikokrat opišemo s pomočjo 

funkcij verjetnosti. Pojem stohastičnosti oz. psevdo-naključnosti lahko v številnih li-

teraturah najdemo v povezavi z generatorji naključnih števil in s procesi, ki takšne 

generatorje vsebujejo, kot so procesi kriptiranja in dekriptiranja.  

 

2.2.3 Umestitev in opredelitev obravnavanega komunikacijskega 

sistema glede na definiciji determinističnosti in stohastičnosti  

Na osnovi podanih definicij lahko opredelimo obravnavan dvorežimski komunikacij-

ski sistem, ki ga bomo najprej razdelili na individualne komunikacijske module. Z 

razdrobitvijo komunikacijskega sistema na komunikacijske module in podprocese 

lahko slednje segmentiramo individualno glede na predhodno podani definiciji. Ko-

munikacijski sistem, ki ga obravnavamo, razdelimo na naslednje module: 

 centralni modul, 

 modul tipa A (primarni modul) – komunikacijski režim A, 

 modul tipa B (sekundarni modul) – komunikacijski režim B. 

 

Najprej podrobneje opredelimo centralni modul. V obravnavanem primeru cen-

tralni modul služi kot samostojna enota, hkrati pa tudi kot komunikacijski prehod (ang. 

gateway), saj podatke oz. zahteve, ki jih prejme s strani uporabnikov ali strežnika, 

posreduje modulom tipa A, hkrati pa podatke, sprejete z modulov tipa A in B, posre-

duje uporabniku na vpogled oz. strežniku za nadaljnje procesiranje. Ker sam sistem 

navadno ne generira prenosa podatkov (transakcije), je njegovo obnašanje predvid-

ljivo, zato ga  lahko uvrstimo v skupino determinističnih sistemov.  

Kot naslednjega opredelimo modul tipa A. Za ta modul je značilno, da generira 

komunikacijski promet (transakcijo podatkov) zgolj na izrecno zahtevo centralnega 

modula. Takšno tehniko komunikacije imenujemo gospodar-suženj (ang. master-

slave). V obravnavanem komunikacijskem sistemu je zahteva za komunikacijo (trans-

akcijo) običajno sprožena na strežniku, lahko pa jo sproži tudi uporabnik. Ta se nato 

prenese na centralni modul, ta pa zahtevo preda modulu tipa A. Razloge za ustvarjanje 

transakcije lahko delimo na dva dela. V prvi del uvrstimo transakcije, ki jih generira 

strežnik, v drugi del pa transakcije, ki jih generira uporabnik sistema.   

Navadno je transakcija, ki jo ustvari strežnik, del nekega predvidljivega procesa. 

Kot primer lahko navedemo periodično zbiranje določenih podatkov. S tega stališča 

lahko ta modul uvrstimo v področje determinističnih sistemov.  
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Z moduli pa lahko neposredno (ali posredno preko strežnikov) komunicira tudi 

uporabnik. Ker uporabnik ni predvidljiv, vnese v sistem s svojim delovanjem stoha-

stične dogodke, ki lahko ob določenih pogojih vsebujejo tudi izbruhe (npr. uporabnik 

nadzira porabo energije priključene klimatske naprave; več vpogledov različnih upo-

rabnikov v delovanje naprave lahko pričakujemo tekom dneva in ob vročih dnevih). S 

tega stališča lahko modul tipa A klasificiramo kot del psevdo-naključnega sistema. 

V tretjem koraku glede na podane definicije ovrednotimo še module tipa B. Gre 

za naprave, ki v nasprotju z napravami tipa A, same sprožijo transakcijo in navadno 

komunicirajo zgolj v smeri proti centralni napravi. Te module lahko razdelimo na dva 

družini, glede na izvor proženja transakcij: 

- družina naprav BZT – predstavlja naprave, ki prožijo transakcije, ko se izvrši 

nek dogodek. Primer takšnih naprav so brezžični alarmni senzorji. Ti običajno 

uporabljajo kombinacijo časovno predvidljivih transakcij (senzor vsake toliko 

časa javi, da še deluje) in transakcij, ki se ustvarjajo glede na spremembo sta-

tusa naprave. Ker je ta sprememba povsem nepredvidljiva in lahko posledično 

vsebuje elemente izbruhov, tak sistem po definiciji klasificiramo v področje 

stohastičnih (psevdo-naključnih) sistemov. 

- družina naprav BPT – predstavlja naprave, ki periodično sprožijo transakcijo. 

Med takšnimi napravami najdemo brezžične števce, tipala, tehnologije za var-

čevanje z energijo  npr. EON, ipd.  Ker naprave periodično prožijo transakcije 

in ker je ta perioda navadno predvidljiva (poznana), lahko to skupino naprav 

umestimo v področje determinističnih sistemov. 
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3. Zasnova metode načrtovanja modela komunikacijskega 

sistema z elementi psevdo-naključnih pojavov 
 

V sodobnem času se iz dneva v dan srečujemo z avtomatizacijo različnih procesov in 

postopkov. Kot primer lahko podamo trg pametnih instalacij in drugih sistemov za 

napredno in daljinsko upravljanje naprav v pametnih oz. inteligentnih okoljih. Gre za 

področje, ki se hitro širi in je trenutno tudi ekonomsko aktualno, saj ob lažjem uprav-

ljanju z različnimi sistemi v hiši, kot so: sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, 

osvetlitve ipd., dosežemo najbolj optimalno porabo energije. Da lahko tak sistem 

vzpostavimo, potrebujemo množico merilnih, nadzornih in upravljalnih naprav, ki so 

zadolžene za zajem vhodnih podatkov, ter  izhodne naprave, ki upravljajo z različnimi 

zunanjimi napravami. Te naprave pa morajo biti za uspešno delovanje med seboj po-

vezane. Za medsebojno povezavo naprav poskrbijo brezžični komunikacijski vme-

sniki, kamor sodita radijski brezžični vmesnik (RF, WiFi, ZigBee) in optični vmesnik 

(IR) – Slika 1.  

GRELNO - HLADILNI 
ELEMENT

CO

SENZORJI 
OKOLJA

CENTRALNA NADZORNA 
NAPRAVA

RF

ALARMNI 
SISTEMI

KONTROLA
 PRISTOPA

C

IR

MULTIMEDIA

RF

RF

NADZOR

RF

RF

AKTUATORJI RF

 
Slika 1: Primer komunikacijskega okolja. 

 

Zaradi omejitev, ki jih predstavlja komunikacijski vmesnik IR, kot sta npr. omejitvi 

dosega in potreba po medsebojni vidnosti naprav, se danes vse bolj uveljavljajo tipi 

komunikacijskih vmesnikov RF. Te delimo po tipu uporabe na univerzalne vmesnike, 

ki običajno služijo za širokopasovni prenos podatkov (WiFi, Bluetooth) in specializi-

rane vmesnike, ki služijo specifičnemu namenu, kot na primer komunikacijski proto-

koli, ki  služijo branju različnih števcev energije, prenosu podatkov med alarmnimi 

senzorji, kontroli dostopa ipd. Povezava naprav v različno omrežje ustvari nov pro-

blem: kako zagotoviti povezanost? Problem zapleta še dejstvo, da različne naprave za 

komuniciranje med seboj uporabljajo različne komunikacijske vmesnike in protokole. 

Za zagotavljanje povezave mora centralna naprava vsebovati več različni tipov komu-
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nikacijskih vmesnikov, kar je pogojeno z višjo ceno same naprave. Načrtovalci tak-

šnega sistema morajo poleg implementacije strojne podpore več tipom komunikacij-

skih vmesnikov zagotoviti še integracijo teh v celoto, ki predstavlja precej kompleksno 

rešitev. To predstavlja dražjo implementacijo ter daljši in kompleksnejši razvoj. Ome-

njeni aspekti vodijo k višji ceni samega produkta, navadno pa še k višjim stroškom 

obratovanja naprave. Kompleksnejši razvoj, s katerim je pogojen daljši čas razvoja in 

testnega obdobja, vpliva na časovni urnik prodaje oz. t. i. »čas do trga« (ang. Time To 

Market), ki je eden izmed ključnih dejavnikov, ki zagotavlja pozitivno ekonomsko plat 

nekega produkta.  

Ena izmed rešitev, da zmanjšamo potrebo po več različnih komunikacijskih vme-

snikih, je uporaba standardov, ki omogočajo medsebojno povezavo naprav in  uporab-

ljajo isti komunikacijski vnesnik ter protokol, specificiran s standardom. Kot primer 

lahko navedemo brezžični standard M-Bus (EN 13757-4) [61, 62], ki med drugim spe-

cificira protokol za branje različnih brezžičnih merilnikov porabe energije. Vseeno pa 

to pri več različnih tipih naprav še vedno ne reši problema.  

Druga rešitev se skriva v univerzalnih komunikacijskih vmesnikih. Različni ko-

munikacijski vmesniki so si med seboj bolj ali manj podobni. Če sta si dva komunika-

cijska vmesnika med seboj dovolj podobna (delujeta v istem frekvenčnem območju, s 

podobnim kodiranjem …), lahko to proizvajalcem strojne opreme omogoča, da z enim 

tipom strojne opreme in z več tipi programske opreme podprejo več komunikacijskih 

vmesnikov oz. režimov delovanja komunikacijskega modula. Takšna rešitev je pre-

prostejša  za implementacijo ter znatno cenejša. Kot primer takšne uporabe lahko na-

vedemo športno uro Garmin Fenix 2, ki uporablja Bluetooth in ANT+ [63].  Bluetooth 

uporabljamo za komunikacijo z napravami, kot so  pametni telefoni, medtem ko ANT+ 

služi komunikaciji z različnimi senzorji, kot je  senzor srčnega utripa. Oba komunika-

cijska vmesnika uporabljata isto frekvenčno območje v ISM frekvenčnem pasu, razli-

kujeta pa se po komunikacijskem protokolu. Ura uporablja le en komunikacijski mo-

dul, ki nudi podporo dvema komunikacijskima vmesnikoma zgolj s pomočjo program-

ske opreme. Ura poskrbi za preklapljanje glede na trenutne komunikacijske potrebe 

oz. zahteve uporabnika.  

 

 3.1 Predstavitev elementov komunikacijskega sistema 
 

V tem poglavju podajamo podrobnejši pregled glavnih elementov komunikacijskega 

sistema, ki deluje v dveh režimih delovanja. Takšen sistem je sestavljen iz treh različ-

nih gradnikov: 

- centralni modul, 

- modul tipa A (primarni modul) – komunikacijski režim A, 

- modul tipa B (sekundarni modul) – komunikacijski režim B, ki ga  

lahko razdelimo po tipu naprave: 

 podtip BA – prioritetni modul (naprava); za modul je značilna za-

hteva po zelo visokem nivoju zanesljivosti komunikacije, saj ima 

lahko izpad ene same transakcije bistven vpliv na delovanje komu-

nikacijskega sistema. Največkrat so ti moduli del družine BZT (Po-

glavje 2.2.3). 

 podtip BB – neprioritetni modul  (naprava); za modul je značilno, da 

v primeru izpada ene ali več transakcij, to nima bistvenega vpliva 
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na delovanje komunikacijskega sistema. Največkrat gre za module 

iz družine BPT. (Poglavje 2.2.3). 

 

3.1.1 Komunikacijski modul tipa A 

Je glavni tip modula v komunikacijskem sistemu. Deluje po komunikacijskem prin-

cipu gospodar-suženj (ang. master-slave) [64]. To je tehnika komunikacije, kjer ko-

munikacijski modul nikoli samodejno ne pošilja podatkov, pač pa se le odziva na za-

hteve, poslane iz centralnega modula. Transakcija poteka tako, da centralna naprava 

najprej pošlje zahtevo za izvedbo določene operacije oz. zahtevo za prenos določenih 

podatkov do komunikacijskega modula tipa A. Ta to zahtevo sprejme in obdela. Po 

uspešni obdelavi zahteve ustvari odgovor oz. odziv ter ga pošlje centralni napravi. Iz-

menjavo podatkov med modulom tipa A in centralno enoto imenujemo transakcija v 

komunikacijskem režimu A. Komunikacijski modul se po končani transakciji vrne v 

stanje pripravljenosti in čaka na sprejem nove zahteve. Primer izvedbe prenosa podat-

kov (transakcije) je prikazan na Sliki 2. 
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Slika 2: Primer transakcije med centralno enoto in modulom tipa A. 

 

Tehnika komunikacije gospodar-suženj med elementi komunikacijskega sistema pri-

naša prednosti in slabosti. Najprej navedimo prednosti: 

- zelo dobro definirana časovna okna komunikacije – ker se komunikacija proži 

eksplicitno iz centralne naprave ima ta nad njo popoln nadzor. To omogoča 

boljši izkoristek omrežja in s tem efektivnejše delovanje komunikacijskega 

sistema, 

- ker se lahko do komunikacijskega modula tipa A dostopa kadarkoli, to omo-

goča tudi prijetno uporabniško izkušnjo, saj ima uporabnik neposreden in ta-

kojšen dostop do naprave, 
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- ker je komunikacija eksplicitno na zahtevo, lahko centralna enota, kadar ne 

komunicira s tipom komunikacijskega modula A, preklopi v druge komunika-

cijske režime, brez da bi obstajalo tveganje zgrešenih transakcij.  

 

Tehnika prinaša tudi določene slabosti, med njimi gre izpostaviti naslednje: 

- Pri prenosu pomembnih dogodkov (ang. event), zajetih s pomočjo senzorskih 

elementov na komunikacijskem modulu tipa A do centralne naprave, lahko 

pride do večjih zakasnitev. Centralna naprava namreč ne ve, ali ima komuni-

kacijski modul tipa A trenutno na voljo kakšno pomembno informacijo in tako 

ne zahteva takojšnjega prenosa podatkov oz. izvršitve določenega procesa. Po-

datki se bodo prenesli oz. proces se bo izvršil šele ob naslednjem komunikacij-

skem ciklu. Neželen efekt te komunikacijske tehnike lahko minimiziramo z 

višjo frekvenco transakcij med centralno enoto in komunikacijskim modulom. 

- Za sprotno obveščanje uporabnika ob morebitnih stohastično zaznanih dogod-

kih na komunikacijskem modulu moramo zagotoviti dovolj veliko frekvenco 

transakcij med centralno enoto in komunikacijskim modulom. Večja kot je fre-

kvenca, hitreje se aktualna informacija prenese do centralne naprave in nato 

opcijsko naprej do uporabnika. Višja frekvenca transakcij je navzgor omejena 

s številom komunikacijskih naprav tega tipa v omrežju, saj mora centralna 

enota komunicirati z vsako od naprav tega tipa, da lahko zagotovi detekcijo in 

posodobitev morebitnih dogodkov na katerihkoli komunikacijskih modulih 

tipa A. Tak režim komunikacije precej obremenjuje komunikacijsko omrežje 

in lahko v skrajnih primerih vodi do odpoved tega. 

- Visoka frekvenca transakcij v tem komunikacijskem režimu omogoča učinko-

vito vzporedno delovanje v drugih komunikacijskih režimih.    

 

3.1.2 Komunikacijski modul tipa B 

Glavna značilnost komunikacijskih modulov tipa B se kaže v enosmernemu prenosu 

podatkov in ustvarjanje deloma oz. povsem naključnih transakcij. V tej skupini naj-

demo različne senzorske module, kot so: senzorji gibanja, temperature, vlage, energije, 

porabe energentov ipd. Te naprave največkrat komunicirajo enosmerno in nimajo 

možnosti implementacije algoritma za potrjevanje prejetih transakcij. Zagotavljanje 

čim boljše in učinkovite storitve prenosa podatkov je izvedeno na osnovi večkratnega 

pošiljanja istih podatkov (aktivacijskih sekvenc). Ena uspešno prejeta aktivacijska 

sekvenca tako predstavlja eno uspešno transakcijo v komunikacijskem režimu B. Pri-

mer takšnega delovanja prikazuje slika 3.  
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Slika 3: Primer transakcije med centralno enoto in modulom tipa B. 

 

Tudi takšen postopek komunikacije ima svoje prednosti in slabosti. Najprej podajamo 

prednosti: 

- ključna prednost takšnega postopka je njegova preprostost –  uporablja le eno-

smerno komunikacijo, 

- razširljivost omrežja – velikost takšnega omrežja je preprosto regulirati, saj 

vpeljava novih naprav oz. odstranitev obstoječih ne pogojuje zahtevnih postop-

kov, 

- majhna obremenitev omrežij, 

- velika odzivnost omrežij, 

- ipd. 

 

Obstajajo pa tudi slabosti takšne komunikacije. Izpostavljamo najbolj očitne: 

- ni zagotovila, da je poslana transakcija dejansko bila sprejeta na sprejemni na-

pravi, 

- ker so naprave tega tipa navadno zelo preproste, lahko v določenih primerih 

pride do mešanja identitet naprav. 

 

Naprave tipa B največkrat najdemo kot del vgrajenega sistema za nadzor in kontrolo 

inteligentnih okolij, kjer se pošiljajo samo sekvence. Seveda obstajajo tudi naprednejši 

komunikacijski protokoli, ki se ubadajo s podobnimi težavami, kot je npr. v prejšnjem 

poglavju omenjeni dualni komunikacijski modul Bluetooth/ANT+. 
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3.1.3 Centralna komunikacijska enota 

Centralna komunikacijska enota predstavlja osrednji del komunikacijskega okolja in 

je zadolžena za komunikacijo z obema tipoma modulov A in B. Vsebuje univerzalni 

komunikacijski modul, ki omogoča, da lahko s pomočjo programske konfiguracije 

preklapljamo med različnima režimoma komunikacije. Osnovna shema univerzalnega 

komunikacijskega modula je predstavljena na Sliki 4. 
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REŽIM A

REŽIM B

PROGRAMSKA 
OPREMA

VHOD 

 
Slika 4: Osnovna shema univerzalnega komunikacijskega modula. 

 

S Slike 4 je razvidno, da predstavljeni komunikacijski modul razpolaga z dvema reži-

moma komunikacije. Modul lahko v vsakem trenutku  na zahtevo aplikacije zamenja 

trenutni režim delovanja. Pomembno je, da lahko modul v danem trenutku deluje le 

znotraj enega komunikacijskega režima. Primer: ko komunikacijski modul deluje v 

režimu A, je sprejem vseh sporočil (transakcij), ki se istočasno vršijo v komunikacij-

skem režimu B, onemogočen. Osnovna shema komuniciranja centralne enote s modu-

loma tipa A in B je predstavljena na Sliki 5.  
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Slika 5: Osnovna shema komuniciranja centralnega sistema z moduloma tipa A in B. 
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Dolžnost aplikacije na višjem nivoju je zagotavljanje delovanja modela v primernem 

režimu glede na naprave, s katerimi želimo komunicirati oz. glede na promet, ki ga  

želimo prestrezati.  

Ko centralna enota deluje v dveh režimih, ima v primarnem režimu ponastavljen 

režim B. Ta je ponastavljen iz dveh razlogov: 

- moduli tipa B odražajo dinamične in stohastične lastnosti in ne zagotavljajo 

uspešnega prenosa s pomočjo potrditev, zato moramo poslane sekvence teh 

modulov prestreči takrat, ko so poslane. Ker ne vemo, kdaj bodo poslane, mo-

ramo zagotavljati čim večji del komunikacijskega režima temu tipu naprav, saj 

le na ta način zagotovimo uspešen prenos informacij, 

- moduli tipa A bodo komunicirali zgolj na zahtevo centralne naprave. S tem 

pristopom vključimo ta režim delovanja le po potrebi in za čim krajši čas. 

 

 

3.2 Izpostavitev obravnavanega problema 
 

Problem, ki ga obravnavamo, nastane, ko komunikacijski modul tipa B ustvari trans-

akcijo v času, ko je centralna enota zaposlena s komuniciranjem v komunikacijskem 

režimu A. Posledično se lahko v nekaterih primerih zgodi, da centralna enota ne bo 

sprejela transakcije, ki jo je oddal komunikacijski modul tipa B. Takšen dogodek pred-

stavlja Slika 6. 
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Slika 6: Predstavitev kritičnega dogodka. 

 

Verjetnost sočasnega vršenja transakcij je zelo majhna. Kljub temu, da se izvršijo ob 

istem času, še ne pomeni, da bo transakcija v režimu B zgrešena oz. izgubljena, saj je 

razlog za izgubo odvisen od več parametrov. Za zagotavljanje vsaj ene uspešno spre-

jete aktivacijske sekvence (iz celotne serije sekvenc - transakcije)  iz modula tipa B, 

mora biti zagotovljen pogoj (3.0): 

 

     (   )–tra trb sbtb asabt t t t t    (3.0) 

 

Pogoj, pri katerem so zanemarjene motnje in drugi zunanji dejavniki (interferenca, 

namenske motnje (ang. jamming)), zagotavlja, da bo vsaj ena aktivacijska sekvenca s 
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komunikacijskega modula tipa B uspešno sprejeta. Ta pogoj je v realnem svetu naj-

večkrat izpolnjen, saj so transakcije tipa A kratke, preklopi med komunikacijskimi re-

žimi pa hitri. Obstajajo pa tudi vzroki, ki sistem v takšnem načinu delovanja postavijo 

v področje problematičnega delovanja. Slednje bomo na kratko povzeli v naslednjih 

alinejah:  

- neupoštevanje pogoja v enačbi (3.0). Do tega lahko pride zaradi številnih vpli-

vov na čas transakcije ttra, kot so: 

o čas preklopa med komunikacijskima režimoma, ki ni nujno statičen 

(kalibracija med preklopi ipd.), 

o čas obdelave prejete zahteve na modulu tipa A, 

o velikost prenosa podatkov med modulom A in centralno napravo, 

o motnje na omrežju, ki vodijo do ponovitev transakcije.  

- delovanje v režimu,  ki zagotavlja prioriteto modulom tipa A. Takšen režim 

delovanja običajno izberemo z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške 

izkušnje, saj s to izbiro povečamo odziv komunikacijskega sistema s strani 

uporabnika, 

- prekomeren promet v režimu A. To se dogaja zaradi naslednjih dejavnikov: 

o uporabnik periodično zbira podatke iz modulov tipa A v zelo kratkih 

intervalih, 

o izbira neprimernega časa za posodobitev programske opreme modulov 

tipa A na daljavo. Pri posodobitvi programske opreme moramo to naj-

prej prenesti do samega modula, s tem pa ustvarjamo zgoščen promet 

(v komunikacijskih dnevnikih lahko opazimo izbruh). 

- Motnje v omrežju. Na ta dejavnik nimamo vpliva, saj moduli ne dovoljujejo 

posegov v samo komunikacijsko logiko. Ta vpliv smo v primeru te študije za-

nemarili. 

 

V disertaciji je osrednja tema obravnava posledic naštetih dejavnikov, kjer bomo te v 

zasnovanem modelu dvorežimskega sistema preizkušali s pomočjo simulacije/emula-

cije. Dobljeni rezultati bodo primerjani z meritvami, pridobljenimi iz realnega (že 

vzpostavljenega) komunikacijskega sistema. Z zasnovanim modelom, vpetim v eks-

perimentalno orodje (M Smart Sim), bomo omogočili preverjanje različnih scenarijev 

tipa »Kaj-če?«. Ker na komunikacijsko omrežje uporabnik običajno nima vpliva, 

lahko s pomočjo vpeljave dodatnih kapacitet (centralnih enot) poskrbimo za reorgani-

zacijo teh, s čimer bistveno izboljšamo zanesljivost in kvaliteto storitve, kar je tudi 

eden izmed ciljev disertacije.  

 

3.3 Zasnova metode načrtovanja modelov komunikacijskega sistema  
 

V tem poglavju bomo definirali osnovno metodo, ki jo bomo uporabili pri načrtovanju 

modelov komunikacijskega sistema. Vhodni podatki metode so v Poglavju 3.1 opisane 

karakteristike komunikacijskih modulov. Kočni cilj metode je generiranje modelov, ki 

omogočajo simulacijo/emulacijo komunikacijskega sistema s poudarkom na pro-

blemu, opisanem v Poglavju 3.2.  

Osnovna ideja delovanja metode temelji na postopku rezervacije in sproščanja 

komunikacijskega kanala centralne naprave za čas transakcije v zahtevanem komuni-

kacijskem režimu. Metoda rezervacije in sproščanja omogoča, da se transakcije lahko 

vršijo ena v drugi, saj lahko centralna enota sprejme več zaporednih rezervacij, brez 

da bi sprejela katerokoli od sprostitev. Rezultat metode je natančen podatek, koliko in 
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katere transakcije so bile zavrnjene zaradi neprimernega komunikacijskega režima. 

Tako zasnovana metoda tudi parcialno upošteva motnje, ki nastanejo v režimu B, kot 

posledica sočasnega delovanja več komunikacijskih modulov tega tipa. V primeru, da 

dva komunikacijska modula v režimu B pričneta transakcijo ob istem času, bo to vidno 

na modulu z izmenjavanjem zahtev za rezervacijo obeh modulov. Ker modula preki-

njata drug drugega (vsak svojo rezervacijo pošlje preden lahko eden od modulov konča 

celoten cikel rezervacije in sprostitve), bo transakcija zavrnjena. Osnovno shemo de-

lovanja podaja Slika 7.  
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Slika 7: Osnovna shema delovanja metode. 

 

Oba tipa B komunikacijskih modulov delujeta po istem osnovnem principu. Ob potrebi 

po komunikaciji najprej poskušata rezervirati centralno enoto. Če ta trenutno ne streže 

nobene zahteve, simulira preklop v želeni komunikacijski režim ter javi uspešno re-

zervacijo. Komunikacijski modul nato simulira transakcijo tako, da počaka glede na 

vnaprej določen čas transakcije. Ko ta čas poteče, komunikacijski modul pošlje cen-

tralni napravi ukaz sprosti. Če je centralna enota v tem času še vedno v pravilnem 

režimu delovanja, in če še vedno simulira točno to transakcijo tega komunikacijskega 

modula (isti ID modula, isti ID transakcije), pomeni, da so bili podatki uspešno izme-

njani. Centralna naprava transakcijo označi kot uspešno, hkrati pa sprosti vire, ki jih 

potrebuje za naslednjo transakcijo. V nasprotnem primeru model centralne enote trans-

akcijo zavrne.  
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4. Zasnova modela komunikacijskega sistema 
 

V tem poglavju podajamo podrobnejši vpogled v zasnovo modela komunikacijskega 

sistema, ki deluje v dveh režimih delovanja.  Gre za kompleksen proces, zato je raz-

deljen na več faz, in sicer: 

- zasnova elementov modela, 

- zasnova ogrodja modelirnega sistema, 

- problem časovne pohitritve (akceleracije) delovanja (pohitritev simula-

cije/emulacije), 

- različni načini delovanja modela.  

 

V nadaljevanju predstavljamo vsako fazo posebej. Najprej poglejmo zasnovo vsakega 

od modelov komunikacijskega sistema.  
 

 4.1 Zasnova modelov komunikacijskega sistema 
 

V tem sklopu so podani modelirani moduli in njihove zahteve, ki so bile predstavljene 

v Poglavju 3.3.  Pred modeliranjem vsakega komunikacijskega modula posebej, pred-

stavimo potek ustvarjanja transakcij, saj je ta skupen tipu modula A in B.  

Transakcija oz. komunikacijski dogodek (ang. event) se ustvari na obeh tipih ko-

munikacijskih modulov na povsem enak način. Vsak modul ima dva izvora komuni-

kacije, in sicer: 

- determinističen - periodičen, 

- stohastičen (psevdo-naključen). 

 

Deterministični izvor predstavlja nek dogodek, ki se običajno izvaja periodično. Ča-

sovna perioda je definirana z intervalom tp. Med najpogostejše razloge za vpeljavo 

determinističnega izvora komunikacij glede na uporabo v različnih komunikacijskih 

režimih sodijo: 

- naprave komunikacijskega režima A – najpogostejši vzrok za vpeljavo perio-

dičnega komuniciranja z napravami tega tipa je sam režim komunikacije. Ker 

same naprave ne sporočajo svojega stanja, uvedemo mehanizem, ki periodično 

preverja, ali ima naprava pripravljene podatke, ki jih je potrebno prenesti. 

Drugi pogost vzrok se nanaša na periodično zbiranje podatkov iz naprav. Kot 

primer navedimo zbiranje podatkov o porabljeni energiji, temperaturi ...  

- naprave komunikacijskega režima B – v tem primeru gre za naprave, ki komu-

nicirajo zgolj enosmerno. Vzrok za periodično komunikacijo teh naprav je pe-

riodično sporočanje trenutnega statusa. Takšen tip komunikacije lahko naj-

demo v različnih senzorjih, kot so  senzorji temperature, vlage, dostopa, alar-

mni senzorji ... 

 

Stohastičen (pesvdo-naključen) izvor lahko razdelimo glede na komunikacijski režim: 

- naprave komunikacijskega režima A – najpogostejši vzrok za stohastično do-

gajanje je uporabnik. Ta je po naravi nepredvidljiv, saj ni mogoče predvideti, 

kdaj bo uporabnik zahteval dostop do specifične naprave. 

- naprave komunikacijskega režima B – med temi tipi naprav se največkrat naj-

dejo različni senzorji, ki prožijo komunikacijo tedaj, ko se zgodi nek dogodek. 
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Ker so takšni dogodki v veliki meri nepredvidljivi, je tudi zahteva po komuni-

kaciji nepredvidljiva. Ker na osnovi predhodnega dogodka, kot to veleva defi-

nicija stohastičnosti, ne moremo napovedati naslednjega, odraža takšna sku-

pina stohastično obnašanje.  

 

Oba izvora komunikacije, tako statičnega kot determinističnega, določimo v procesu 

ustvarjanja novega komunikacijskega modula (možna kasnejša modifikacija glede na 

uporabnikove želje). Izvori determinističnega tipa so ob potrditvi vnosa komunikacij-

skega modula razvrščeni naraščajoče po časovni znački. Sam modul ob zagonu simu-

lacije/emulacije ustvari dva ločena časovnika. Če je omogočen periodični odziv ko-

munikacijskega sistema, potem se omogoči in konfigurira časovnik s statično časovno 

periodo. Če so bili vneseni ali ustvarjeni dinamični dogodki, potem se ustvari nov ča-

sovnik s časom prvega dinamičnega dogodka. Z zagonom obeh časovnikov prične 

sistem čakati na prvi komunikacijski dogodek (transakcijo). Shema algoritma izvaja-

nja dogodkov je predstavljena na Sliki 8.   
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Slika 8: Algoritem delovanja komunikacijskega modula A in B. 
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Osnovni princip delovanja in generiranja transakcij, predstavljen na Sliki 8, velja za 

oba tipa komunikacijskih modulov A in B. Razlika med moduloma je v sestavi trans-

akcije in izvedbi te. 

 

4.1.1 Model komunikacijskega modula tipa A 

Primarni komunikacijski režim se prične na zahtevo centralne enote, ta pa na zahtevo 

strežnikov (oz. v končnem koraku uporabnikov). Strežnik tako nadzoruje strežbo. 

Sistem streže zahteve na osnovi dveh metod: 

- s pomočjo metode blokiranja – v tem načinu sistem blokira ustvarjanje nove 

zahteve, če je trenutno ena že v izvajanju, 

- s pomočjo metode FIFO (ang. First In, First Out) – v tem načinu strežnik 

ustvari vrsto za strežbo, ki jo upravlja po metodi FIFO.  

 

Za oba načina izvajanja je značilno izvajanje le ene zahteve naenkrat. V zasnovanem 

modelu komunikacijskega modula tipa A je omenjena lastnost realizirana tako, da 

vsaka zahteva, če trenutno ni na voljo prostega komunikacijskega kanala, čaka tako 

dolgo, da se ta sprosti. Ko se kanal sprosti, se zahteva izvede. Poudarimo, da do dveh 

zahtev hkrati v komunikacijskem sistemu (tako realnem kot simuliranem) ne sme priti. 

To mora preprečevati že strežnik z eno od zgoraj opisanih metod. Osnovna shema 

delovanja komunikacijskega modula tipa A je predstavljena na Sliki 9. 
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Slika 9: Osnovni algoritem delovanja komunikacijskega modula tipa A. 
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4.1.2 Model komunikacijskega modula tipa B 

Prenos podatkov v sekundarnem komunikacijskem režimu sproži komunikacijski mo-

dul tipa B. Njegova glavna značilnost je enosmerni prenos informacij. Da zagotovi 

uspešen prenos, ta pošilja informacije v obliki komunikacijskega okvirja, ki ga sestav-

lja več aktivacijskih sekvenc z istimi informacijami. En komunikacijski okvir pred-

stavlja eno transakcijo. Da se transakcija ovrednoti kot uspešna, mora centralna enota 

uspešno sprejeti vsaj eno od aktivacijskih sekvenc. Da lahko takšen sistem delovanja 

uspešno modeliramo, moramo natančno definirati, kako se te sekvence pošiljajo in 

koliko jih je. V obravnavanem primeru dovoljujemo definiranje zgradbe transakcije z 

izmeničnim vnosom časa trajanja ene aktivacijske sekvence in časa nedejavnosti do 

naslednje.  Na osnovi tega lahko z uporabo algoritma (Slika 10) sistem ustvarja zahteve 

po transakcijah.  

START

Rezervacija 

uspešna?

Zunanji dogodek!

Rezerviraj 

komunikacijsko 

napravo - Režim B

 zakasnitev za čas 

transakcije trenutnega

indeska

Sprostitev uspešna?

Sprosti komunikacijsko 

napravo

TRANSAKCIJA 

USPEŠNA!

Nastavi indeks 

sekvence senzorja na 

prvi element,

transakcijo označi kot 

neuspešno

Je to zadnji 

indeks, ki opisuje 

transakcijo?

Povečaj indeks

Generiraj pavzo 

dolžine na katero kaže 

indeks v sekvenci

Povečaj indeks

NE

NE

NEREZERVACIJA 

ZAVRNJENA!

Je rezervacija uspela?
DA NE

DA

END
DA

REZERVACIJA 

USPELA!

DA

 
Slika 10: Osnovni algoritem delovanja komunikacijskega modula tipa B. 
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Algoritem deluje na osnovi metode, definirane v Poglavju 3.4, samo izvajanje pa je 

podobno algoritmu iz Poglavja 4.1.2. Razlika v delovanju je, da algoritem ne čaka, da 

je centralna enota uspešno rezervirana. Proces sprostitve centralne enote se ne more 

končati s pozitivnim rezultatom, če ni bilo prej uspešne rezervacije. Transakcija pa se 

smatra za potrjeno, ko je centralna enota uspešno sproščena (potrjena mora biti le ena 

aktivacijska sekvenca v transakciji, ostale so redundantne – Slika 3). 

  

4.1.3 Model centralne komunikacijske enote 

Glavni del modela centralne komunikacijske enote predstavlja algoritem, ki skrbi za 

pravilno izvajanje postopka rezervacije in sprostitve komunikacijskega vmesnika. 

Centralna enota lahko deluje v eno- ali dvorežimskem načinu. Osnovna shema algo-

ritma je predstavljena na Sliki 11. 

START

Ponastavi podatke o 

trenutni rezervaciji, 

označi enoto kot 

prosto

Je režim B 

omogočen?
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sprejemnik

Nastavi privzeti način 

A in konfiguriraj 

sprejemnik

Čakaj na zahtevo

Zahteva prejeta?

Režim, v  katerem 

je zahteva prejeta, 

omogočen?

Zahteva za 

rezervacijo?

Prični s procesom 

rezervacije

Prični s procesom 

sprostitve
NE

NE

NE

NE DA

DA

DA

DA

 
Slika 11: Osnovni algoritem delovanja centralne enote. 

 

Algoritem ponuja opcijo zaklepa naprave v enojnem režimu delovanja. Opcija zaklepa 

je uvedena tudi na realnih sistemih. To omogoča uporabniku oz. upravljavcu omrežja, 

da določeno centralno napravo za vse ali samo določeno obdobje prisili, da deluje le v 
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enem načinu. Kot primer lahko navedemo okolje, kjer ima operater na voljo dve cen-

tralni napravi, z vsako od njih pa lahko pokrije vse komunikacijske module. V takšnem 

primeru je smotrno konfigurirati vsako napravo za en režim delovanja in s tem zago-

toviti 100 % pokritost obeh režimov delovanja. Sam strežnik, ki upravlja z napravami 

v omrežju, mora biti v skladu z zaklepom naprave v enojnem režimu delovanja 

ustrezno konfiguriran. Za zaklep centralne naprave v enem načinu delovanja se lahko 

uporabnik oz. upravljavec omrežja odloči tudi, ko želi v določenem časovnem obdobju 

en režim delovanja pokriti 100odstotno. To je smiselno takrat, ko so v omrežju prisotne 

naprave, ki potrebujejo zelo visoko stopnjo zanesljivosti (kot primer navedimo sen-

zorje brezžične alarmne naprave).  

Diagram poteka (Slika 11) se konča z delitvijo algoritma na dve veji. Ena služi za 

rezervacijo naprave, druga za sprostitev. Proces rezervacije se sproži takrat, ko model 

komunikacijskega modula (ali strežnik, odvisno od tipa modula) zahteva prenos po-

datkov (transakcijo). Proces rezervacije je prvi korak k simulaciji transakcije. Z njim 

model komunikacijskega modula sporoči modelu centralne naprave (ali obratno, od-

visno od tipa modula), da želi komunicirati. Model modula centrale naprave shrani 

ključne podatke o transakciji, kot so: ID komunikacijskega modula, ki zahteva rezer-

vacijo, režim komunikacije, ID transakcije ter tip zahteve (rezervacija ali sprostitev). 

Ta sveženj ključnih podatkov imenujemo »TR_METADATA«. Vse te podatke shranju-

jemo, saj so ključnega pomena pri procesu sprostitve. Potek rezervacije komunikacij-

skega modula je predstavljen na Sliki 12.  

REZERVACIJA

Je naprava že 
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DA Je trenutno 

naprava rezervirana v 

režimu A?
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DA

NE

NE

DA

Zanemari podatke 

predhodne rezervacije

Rezerviraj napravo, 

shrani 

TR_METADATA

DA

REZERVACIJA 

ZAVRNJENA

NE

NE

REZERVACIJA 

USPELA
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Slika 12: Algoritem rezervacije centralne enote. 

Ko je naprava uspešno rezervirana, model komunikacijskega modula simulira potek 

realne transakcije tako, da miruje za specificiran čas transakcije. Ko čas transakcije 

poteče, model komunikacijskega modula poda modelu centralne naprave zahtevo za 

sprostitev. Potek sprostitve centralne enote predstavlja Slika 13. 

SPROSTITEV

Je naprava 

rezervirana?

DA
Se shranjeni 

TR_METADATA 

ujema z TR_METADATA 

transakcije, ki zahteva 

sprostitev?

DA

SPROSTITEV 

NEUSPELA

NE

SPROSTITEV 

USPELA!
NE

 
Slika 13: Algoritem sprostitve centralne enote. 

 

V primeru, da je operacija sprostitve na modelu centralne naprave uspešna, to simbo-

lizira uspešno opravljeno transakcijo v režimu A ali uspešno prejeto aktivacijsko 

sekvenco v režimu B.  

 

4.2 Zasnova ogrodja komunikacijskega sistema 
 

Da lahko z algoritmi modelov uspešno upravljamo, potrebujemo razumljiv in enosta-

ven uporabniški vmesnik, kije sestavljen iz treh glavnih delov: 

- osnovni (glavni) vmesnik, 

- vmesnik za dodajanje in upravljanje s komunikacijskimi moduli, 

- vmesnik, ki prikazuje končne rezultate.  

 

Vsak tip uporabniškega vmesnika je na kratko predstavljen, podrobnejši opis in potek 

uporabe pa sta podana v Dodatku A.    

 

4.2.1 Osnovni vmesnik 

Osnovni vmesnik je najpomembnejši del nadzornega in upravljalnega sistema, saj 

omogoča nadzor nad potekom simulacije/emulacije, nalaganje in shranjevanje trenut-

nih simulacijskih/emulacijskih scenarijev, pregledujemo trenuten potek simula-

cije/emulacije, upravlja s komunikacijskimi moduli.  

 

4.2.2 Vmesnik za upravljanje s komunikacijskimi moduli 

Vmesnik služi za dodajanje, odstranjevanje in posodabljanje komunikacijskih modu-

lov. Sam vmesnik glede na izbrani tip komunikacijskega modula ponuja vse potrebne 

kontrole za vnos potrebnih parametrov. Te parametre lahko razdelimo v dve skupini: 
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- parametri, ki opisujejo vozlišče, kot je identifikacijska številka, 

- parametri, ki jih potrebujemo za izvajanje simulacije, časovne značke, ob ka-

terih se prožijo transakcije. 

 

Za uspešno izvajanje simulacije komunikacijskega sistema morata biti vnesena oba 

tipa parametrov .  

 

4.2.3 Vmesnik za prikaz trenutnih in končnih rezultatov simula-

cije/emulacije 
Vmesnik za prikaz trenutnih in končnih rezultatov simulacije/emulacije je namenjen 

prikazu skupnega in/ali razčlenjenega rezultata uspešnosti transakcij, na voljo pa so 

tudi kontrole za izvoz in shranjevanje. 

 

4.3 Problem časovne pospešitve delovanja 
 

Večina sistemov simulatorjev/emulatorjev teži k metodi, ki zagotavlja rezultate v čim 

krajšem času. V ta namen uporabljamo različne metode, ki omogočajo pohitritev po-

stopka določitve rezultatov. Ena izmed bolj popularnih metod za pospešitev delovanja 

simulatorja/emulatorja je skaliranje sistema [30]. Gre za metodo, kjer se časovno od-

visni elementi (trajanje transakcij, čas med transakcijami in druga časovna razmerja 

…) zmanjšajo za faktor skaliranja. S tem ohranimo lastnosti transakcije in dogajanja 

med transakcijami s to razliko, da so rezultati obravnavanega sistema na razpolago v 

znatno krajšem času, kot v primeru odsotnosti skaliranja.  

Pri implementaciji metode pospešitve na obravnavanem modelu nastane problem, 

ker že tako majhni časovni intervali, kot jih  srečamo v transakcijski shemi komunika-

cijskih modulov tipa B, postanejo še manjši. Z implementacijo omenjene metode in 

uporabo že zelo malega faktorja skaliranja se časovni intervali zmanjšajo do te mere, 

da pospešitev močno vpliva na same rezultate simulacije/emulacije. To pa je nespre-

jemljivo.   

Nadaljnja raziskava je pokazala, da se problem pospeševanja ne nanaša na izvrše-

vanje transakcij (kratke transakcije), temveč na intervale med transakcijami. Zato uva-

jamo novo metodo, ki deluje na eliminaciji neaktivnih intervalov med transakcijami. 

Algoritem je predstavljen na Sliki 14. 
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Slika 14: Shema algoritma časovne pohitritve. 

 

Metoda najprej preveri, če se trenutno izvaja še kakšna transakcija. Če se , potem je 

proces pospešitve preklican, če ne se postopek nadaljuje. Metoda izlušči minimalen 

čas do naslednje transakcije na vseh modulih. Ta čas imenujemo tn. Na vsakem koraku 

metoda preveri, ali je zagotovljen pogoj iz enačbe (4.0). 
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 ;   kjer mora biti: 10v n n vt X t t    (4.0) 

 

Enačba (4.0) zahteva, da poteče do naslednje transakcije minimalen čas, ki je enak 

številu modulov, pomnoženih z 10. Ta pogoj krije robni scenarij, pri katerem bi na-

slednja transakcija pričela s postopkom rezervacije pred koncem izvajanja metode po-

spešitve.  Če pogoj, specificiran z enačbo (4.0) ni zagotovljen, obstaja tveganje, da bo 

metoda pospešitve izvajanja imela vpliv na končne rezultate simulacije/emulacije.  

Metoda izmeri čas, ki je potreben za ekstrapolacijo minimalnega časa do naslednje 

transakcije. Ta čas je označen s tcheck. Slednji je pomemben pri omejevanju preskoka, 

saj se pospešitev lahko izvrši, ko je preskok manjši od dvakratnika časa. Če ta pogoj 

ni zagotovljen, je postopek izračuna in posodabljanja komunikacijskih modulov trajal 

dlje od samega časa preskoka ts, kar pomeni, da bo najmanj en transakcijski dogodek 

prepisan (izgubljen). To lahko vodi do napačnih rezultatov simulacije. Metoda glede 

na čas tn in tcheck ustrezno preračuna, za kolikšen interval lahko prestavi čas simulacije. 

Da zagotovimo določeno stopnjo varnosti, od časa ts odštejemo še dodatni čas tv. 

Osnovni pogoj časovne pospešitve lahko povzamemo v enačbi (4.1): 

 

    ;  2)(  s n s k vchect tt t t    (4.1) 

 

Če ta pogoj ni izpolnjen, se proces časovne pospešitve prekine in počaka do nasled-

njega transakcijskega dogodka. V nasprotnem  primeru (izpolnjen pogoj), se proces 

nadaljuje tako, da se vsem aktivnim časovnikom odšteje čas ts.  

 

4.4 Različni režimi delovanja modela komunikacijskega sistema  
 

Model ponuja izvajanje v več načinih, ki jih ločimo glede na potek izvajanja modela 

in tip operacije: 

- delovanje brez uporabe časovne pospešitve, 

- delovanje z uporabo časovne pospešitve. 

 

Razlika med njima je v hitrosti izvajanja delovanja modela in točnosti rezultatov. Če-

prav sama časovna pospešitev načeloma nima vpliva na izvajanje modela, potrebuje 

za svoje delovanje znatno več virov, s čimer se poveča verjetnost, da pride do odsto-

panja.  

Glede na tip operacije ločimo tri načine delovanja: 

- simulator, 

- emulator vhodne obremenitve in 

- napovedovalec. 

 

V primeru emulacije dogajanja v sistemu uporabimo vzorec obremenjevanja, pridob-

ljen iz realnega sistema (emuliramo vhodne podatke). V primeru simulacije uporabimo 

sintetično ustvarjene vhodne vzorce in opazujemo obnašanje sistema pod različnimi 

sintetičnimi obremenitvami. Model pa lahko deluje tudi v vlogi napovedovalca oz. 

ocenjevalca efektivnosti delovanja komunikacijskega omrežja, kjer preizkušamo naj-

različnejše scenarije tipa »Kaj-če?«. Pri tem še enkrat poudarimo, da ocenjujemo efek-

tivnost in uspešnost izvajanja komunikacije glede na režime delovanja in ne delovanje 

samega omrežja. Model predpostavlja uporabo idealnega komunikacijskega sistema. 

Motnje v omrežju, interferenca in drugi zunanji vplivi v tej raziskavi niso upoštevani. 
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5. Študij primera – omrežje pametne vtičnice   
 

V sklopu poglavja pet predstavljamo pametno vtičnico [65, 66, 67, 68, 69], ki bo upo-

rabljena v eksperimentalnem delu kot ključni sestavni element dvorežimskega komu-

nikacijskega sistema.  

 

5.1 Predstavitev pametne vtičnice  

 

Pametna vtičnica je elektronska naprava, ki je v primarnem načinu delovanja name-

njena merjenju porabe električne energije in uporabljanju (krmiljenju, regulaciji) nanj 

priključenih električnih uporabnikov. Napravo vstavimo med standardno vtičnico in 

končni porabnik – Slika 15. 

 
Slika 15: Pametna vtičnica. 

 

Naprava deluje tako, da nadgradi navadno električno vtičnico s funkcionalnostjo mer-

jenja in analize porabe električne energije ter dodatno še možnostjo krmiljenja in re-

gulacije ter upravljanja na daljavo. Naprava omogoča naslednje funkcionalnosti:  

- vklop in izklop naprave na daljavo, 

- funkcijo regulacije elementa za termično regulacijo okolja. Naprava omogoča 

delovanje v načinu ogrevanja in hlajenja, 

- funkcijo časovne regulacije, 

- funkcijo omejevanja porabe električne energije in 

- funkcijo zaščite izhoda ob preobremenitvah. 

 

Naprava omogoča več načinov komunikacije s strežniki in uporabnikom. Podatki med 

strežniki (in/ali uporabnikom) in napravo se izmenjujejo s pomočjo modema GSM in 

storitve GPRS oz. SMS ali z uporabo komunikacijskega modula WiFi. Glede na način 

izmenjave podatkov upravljanje razdelimo na: 

- posredno upravljanje –  uporabnik komunicira s strežniki, ti pa zahteve posre-

dujejo pametni vtičnici. Uporabnik lahko komunicira s strežniki na naslednje 

načine: 

o preko spletne strani, 

o preko mobilne aplikacije, 

o preko izmenjave sporočil SMS. 

 

- neposredno upravljanje – ko je na primarnem komunikacijskem kanalu težava:  
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o preko izmenjave sporočil SMS (kadar pametna vtičnica vsebuje modul 

GSM, v primeru modula WiFi neposredna komunikacija ni mogoča). 

 

Največkrat je v procesu implementacije komunikacije uporabljen modul GSM, saj ta 

omogoča neposredno izmenjavo podatkov med napravo in strežniki ter uporabniki. 

Prednost takšnega pristopa je v popolnoma neodvisni komunikaciji od uporabnikovega 

lokalnega omrežja. Slabost se kaže v dragi izvedbi komunikacijskega dela, saj je 

osnova komunikacije modem GSM, ki predstavlja najdražjo komponento sistema. 

Druga slabost je  potreba po operativnih stroških, kot so plačilo podatkov, vzdrževanje 

naročniškega razmerja mobilnega operaterja, plačilo prenosa sporočil SMS ipd. Ti 

stroški lahko hitro narastejo, ko uporabnik uporablja več naprav naenkrat.  Da zmanj-

šamo vpliv naštetih slabosti, je v vsaki napravi implementiran še sekundarni brezžični 

komunikacijski vmesnik. Ta je izveden s pomočjo radijske povezave (RF) [69], s po-

močjo sprejemno oddajnega modula CC1101 [70] podjetja Texsas Instruments. Modul 

RF deluje v frekvenčnem območju ISM  [71, 72] in služi za izmenjavo podatkov med 

napravami istega tipa (pametnimi vtičnicami). Glede na komunikacijske vmesnike, ki 

jih pametna vtičnica vsebuje, jih lahko razdelimo v dve skupini: 

- primarne pametne vtičnice (»master« naprave)  – vsebujejo GSM in RF ko-

munikacijski vmesnik, 

- sekundarne pametne vtičnice (»slave« naprave)  – vsebujejo le RF komunika-

cijski vmesnik. 

 

Pametne vtičnice sekundarnega tipa uporabljajo za izmenjavo podatkov med seboj in 

strežnike pametne vtičnice primarnega tipa, ki služijo kot prehod (ang. gateway). Ker 

je izvedba komunikacijskega vmesnika RF veliko cenejša kot izvedba vmesnika GSM, 

je končna cena naprave znatno nižja. Če pri tem upoštevamo še uporabo brezplačne 

komunikacije v nelicenčnem pasu, se izognemo še vsem dodatnim stroškom pri obra-

tovanju naprave.  

Komunikacijski modul CC1101 je vsestransko uporaben. Poleg omogočanja komu-

nikacije med pametnimi vtičnicami omogoča podporo drugim napravam (terciarne na-

prave), ki delujejo v istem frekvenčnem območju. Osnovna shema delovanja omrežja 

in prenosa podatkov je predstavljena na Sliki 16. 
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Slika 16: Shema omrežja pametne vtičnice. 

5.2 Razdelitev komunikacijskega omrežja pametne vtičnice  
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V tem poglavju bomo razdelili omrežje pametne vtičnice na gradnike, ki so bili defi-

nirali v poglavju 3. Tam smo omrežje v grobem razdelili na centralno enoto, primarne 

module in sekundarne module z dvema različnima podtipoma.  

 

5.2.1 Centralna enota 

Centralno enoto v komunikacijskem sistemu pametne vtičnice predstavlja primarna 

naprava (Slika 16). Ta za komunikacijo z uporabniki in strežnikom uporablja modul 

GSM ter storitvi SMS in GPRS . Za komunikacijo z napravami tipa A in B uporablja 

vmesnik RF.    

  

5.2.2 Komunikacijski modul tipa A 
Komunikacijski modul tipa A v obravnavanem komunikacijskem sistemu predstavlja 

sekundarne pametne vtičnice (Slika 16). Te same nimajo na razpolago komunikacij-

skega vmesnika GSM, zato komunicirajo na zahtevo primarne enote (primarna pa-

metna vtičnica služi kot prehod). Za potrebe komunikacije s primarno napravo upo-

rabljajo paketni tip prenosa podatkov in tip modulacije GFSK z nosilno frekvenco 

433,96 MHz [69].   

 

5.2.3 Komunikacijski modul tipa B  
Komunikacijski modul tipa B v komunikacijskem sistemu pametne vtičnice predstav-

lja terciarne naprave (Slika 16). Komunikacija s temi napravami je podprta s pomočjo 

tipa modulacije OOK, sama frekvenca pa je odvisna od podtipa naprave, s katero tre-

nutno komunicira. Frekvenca se običajno giblje v območju od 433,92 do 433,96 MHz. 

Upoštevaje definicije v Poglavju 3.1 lahko naprave tega tipa razdelimo v dve podsku-

pini, in sicer:  

- Podtip BA – ta predstavlja najpomembnejše naprave v tej skupini. V omrežju 

pametne vtičnice so naprave tega tipa predvsem različni senzorji alarmnega 

sistema. V omrežju, ki ga bomo v nadaljevanju uporabljali, je ta skupina naprav 

predstavljena s senzorji gibanja MC-335R [73] in senzorji premika MD-210R 

[74]. 

- Podtip BB – tega v sistemu pametne vtičnice predstavljajo senzorji temperature 

in vlage [75].  

 

V nadaljevanju je dana prednost podtipu A, saj so ti najbolj kritični elementi v komu-

nikacijskem sistemu in hkrati tudi glavni vzrok za razvoj simulacijsko/emulacijskega 

orodja.   

 

 

 

5.3 Merjenje parametrov, potrebnih za simulacijo/emulacijo obre-

menitve 
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Pravilno delovanje modela je v veliki meri odvisno od meritev ključnih parametrov 

(Poglavje 3). V tem poglavju bomo predstavili izvedene meritve za vsak sklop komu-

nikacijskega sistema. Rezultati meritev so nadalje organizirani v obliko, primerno za 

uporabo v razvitem modelu. Posebna pozornost je namenjena metodi merjenja, saj 

lahko ta neposredno vpliva na končne rezultate simulacije. 

 

5.3.1 Centralna enota 
Za pravilno delovanje simulacijskega/emulacijskega modula centralne enote moramo 

poznati vrednosti treh parametrov (Slika 2): 

- čas preklopa iz komunikacijskega režima A v komunikacijski režim B  - tab, 

- čas preklopa iz komunikacijskega režima B v komunikacijski režim A - tba, 

- čas toka informacij, ki opiše kroženje informacij iz in do strežnikov - trt.  

 

Časa preklopa tab in tba sta lahko zajeta v sklopu parametrov povprečne dolžine trans-

akcije komunikacijskega modula tipa A.  

Parameter zakasnitve kroženja informacij iz in k strežnikom pa v določenih pri-

merih ni potreben (nepotreben je za namene emulacije sistema, saj takrat vhodni po-

datki že vsebujejo zakasnitve, ki nastanejo zaradi kroženja informacij), saj se vsi defi-

nirani parametri uporabljajo le pri avtomatskem generiranju transakcij s pomočjo 

funkcije naključnosti. 

Za obravnavan komunikacijski sistem smo izmerili preklopne čase med režimi 

tako, da smo napravo sprogramirali v načinu neprestanega preklapljanja med reži-

moma. Ob vsakem preklopu je bil izmerjen začetni in končni čas ter iz njih izračunana 

razlika.  Poudariti moramo, da čas preklopa ni odvisen samo od komunikacijskega 

modula oz. čipa RF, pač pa tudi od hitrosti delovanja sistema. Zmožnost takojšnje 

zaznave, da je sistem v drugem režimu delovanja privedel do vpliva na rezultate me-

ritev. Meritve, izvedene pri 100 preklopih med komunikacijskima režimoma, poda-

jamo v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Rezultati merjenja preklopnih časov med komunikacijskima režimoma. 
tsba tsab 

8,55 ms 8,54 ms 

 

Za simulacijske potrebe je kritičnega pomena tudi čas kroženja informacij od komu-

nikacijske naprave do strežnikov. Ta čas omogoča napravi, da med pošiljanjem podat-

kov ali čakanjem na podatke  s strežnikov, deluje v privzetem načinu obratovanja. 

Časovno okno, v katerem sistem preide v privzeti način, omogoča zajem podatkov v 

načinu B, čeprav ima strežnik pripravljene zahteve v načinu A. Če takšno zakasnitev 

zanemarimo, bo modul, ki simulira centralno enoto, ob večih zahtevah po komunika-

ciji v režimu A ostal v tem režimu za nedoločen čas. Povprečen čas te zakasnitve je 

odvisen od večih dejavnikov, in sicer:  

- od stanja mobilnega omrežja, 

- od trenutne obremenitve strežnika, 

- kapacitete strežnika, in 

- hitrosti prenosa podatkov. 

 

Ta čas je bil izmerjen tako, da je bila s pomočjo ukaznega protokola na strežniku po-

dana zahteva po podatkih komunikacijske naprave, nato pa izmerjen čas, ki je potre-
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ben, da se zahtevani podatki prenesejo. Ker v nadaljevanju obravnavamo več central-

nih enot, so bili ti podatki izmerjeni za vsako od njih posebej. Rezultate podaja Slika 

17. 

 
Slika 17: Rezultati testa prenosa podatkov. 

 

Rezultati meritev kažejo, kako je opazovani parameter (čas) odvisen od trenutnega 

stanja v mobilnem omrežju. Na stanje v mobilnem omrežju največkrat vpliva nivo 

signala, ki je nadalje odvisen od lokacije naprave in trenutne zasedenosti omrežja 

GSM. Test je za vse tri naprave izveden sočasno, naprave pa so na skupni lokaciji, saj 

to zmanjšuje posledice predhodno navedenih vplivov. 

Čas prenosa podatkov trt, ki je uporabljen za namene simulacije/emulacije, je pri-

dobljen iz podatkov, predstavljenih na Sliki 17 tako, da najprej izračunamo povprečni 

čas prenosa trt za vsako enoto posebej, nato pa še skupni povprečni čas trt.  Čas trt je 

namenjen zgolj pravilnemu ustvarjanju podatkov za vsak komunikacijski model in ne 

povzame celotne dejavnosti strežnika (kot npr. razporejanje zahtev). Rezultati so po-

dani v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: Rezultati merjenja časa prenosa podatkov. 
Modul Enota 1 Enota 2 Enota 2 

Povprečni čas trt 1449 ms 1694 ms 1988 ms 

Skupni povprečni čas trt 1710 ms 

 

Merjeni parametri so razdeljeni v dve skupini, kjer so v prvo umeščeni parametri, po-

trebni za izvajanje simulacije in emulacije vhodne obremenitve, medtem ko so v drugo 

skupino umeščeni zgoljtisti, ki jih potrebujemo za simulacijo komunikacijskega 

sistema. V Tabeli 3 so podani parametri, potrebni za emulacijo in simulacijo (označeno 

modro) ter parametri, potrebni samo za simulacijo (označeno zeleno). 

 
 

Tabela 3: Parametri centralne enote (ang. master modul). 
Parameter Vrednost 

Čas preklopa iz režima A v režim B - tab ≈ 9 ms 
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Čas preklopa iz režima B v režim A - tba ≈ 9 ms 

Čas toka podatkov s in na strežnik  - trt  1710 ms 

 

 

5.3.2 Komunikacijski modul tipa A 
Parametri, ki jih potrebujemo za pravilno delovanje modela modula komunikacijske 

naprave tipa A, so večinoma že podani s samim opisom modula, preostali parameter, 

ki ga še potrebujemo, je povprečen čas transakcije ttra. Ta čas je odvisen od časa izme-

njave podatkov s centralnim modulom in od časa obdelave podatkov (preverjanje iden-

titete, obdelovanje vsebine ...). Grobo vrednost lahko izmerimo s pomočjo modula 

SDR (ang. Software Defined Radio). Rezultat predstavlja Slika 18. 

 

tr
a

t

 
Slika 18: Čas ttra – privzeto delovanje. 

 

Za pridobitev natančnega podatka časa ttra izvedemo množico meritev na osnovi zaje-

manja točnega časa pošiljanja zahteve in prejema odgovora na centralni enoti. Rezul-

tati meritev časa ttra so predstavljeni na Sliki 19. 

 

  
Slika 19: Rezultati meritev časa ttra – privzeto delovanje. 

 

Iz rezultatov na Sliki 19 je razvidno, da čas ttra  niha. Do nihanja prihaja predvsem zato, 

ker smo centralni enoti pošiljali različne zahteve, ki pa imajo za posledico pošiljanje 

različnih velikosti podatkov ter različnega časa izvajanja na naslovnem komunikacij-

skem modulu. Povprečen čas transakcije znaša 880 ms. V Tabeli 4 so podane robne in 

povprečna vrednost parametra ttra. 
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Tabela 4: Parametri komunikacijskega modula tipa A (ang. slave modul). 
Parameter (čas transakcije) minimalen maksimalen povprečen 

ttra 784 ms 1000 ms 880 ms 

 

 

5.3.3 Komunikacijski modul tipa B 

V disertaciji smo se pri obravnavi komunikacijskega režima B omejili zgolj na najpo-

membnejši podtip naprav, in sicer BA. Za takšno obravnavo smo se odločili, ker na-

prave podtipa BB v komunikacijskem sistemu pametne vtičnice nimajo bistvenega 

vpliva na učinkovitost komunikacije (če gledamo izključno s stališča vpliva menjave 

komunikacijskih režimov) in ker je njihova podpora zagotovljena le eksperimentalno 

(naprave se uporabljajo v tem trenutku zgolj v okviru pilotnega projekta).  

Parameter, ki ga potrebujemo za pravilno modeliranje komunikacijskega modula 

tipa BA, je kompozicija transakcije. Kompozicija transakcije je v veliki meri odvisna 

od same konfiguracije modula. Slednjo pridobimo s pomočjo meritev z uporabo mo-

dula SDR ter osciloskopa. V prvem koraku bomo preverili izgled osnovnega okvirja 

transakcije, ki ga komunikacijski modul pošlje ob aktivaciji, v drugem koraku bomo 

okvir razdelili na manjše enote, vse dokler ne pridemo do nivoja aktivacijskih sekvenc. 

Ker uporabljamo dva tipa senzorjev, bomo analizirali vsak modul posebej: 

 

 

a) Senzor MD-210R (BA1): 

 

Najprej bomo obravnavali senzor MD-210R. Za nadaljnjo rabo bomo ta tip senzorjev 

označili z oznako BA1. Najprej bomo izvedli meritev osnovnega okvirja transakcije. 

Meritev izvedemo s pomočjo modula SDR in osciloskopa. Modul SDR prikaže trans-

akcijo, zajeto na spektru RF. Osciloskop pa je povezan na analogni izhod modula RF. 

Ta pokaže električne impulze, ki jih modul RF ustvari na svojem izhodu. Te impulze 

mikrokrmilnik pretvori v podatke. Slika 20 prikazuje rezultate, ki zajema ene transak-

cije senzorja MD-210R. 
 

 
Slika 20: Zajeta transakcija modula tipa BA1 (levo modul SDR, desno osciloskop). 

 

S Slike 20 lahko razberemo, da modul BA1 pošilja podatke, razdeljene v pet enakih 

okvirjev. Zgradbo enega okvirja prikazuje Slika 21.  
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Slika 21: Okvir senzorja modul tipa BA1. 

 

Slika 21 prikazuje okvir modula BA1. Z nje lahko razberemo, da se ta deli na tri različne 

podokvire. Za potrditev, da en podokvir dejansko predstavlja aktivacijsko sekvenco, 

moramo slednjega najprej podrobneje analizirati. Slika 22 predstavlja en podokvir. 

 

 
Slika 22: Komunikacijski podokvir senzorja tipa BA1. 

 

Na Sliki 22 lahko opazimo, da je podokvir razdeljen na 37 simbolov dveh tipov. Po-

drobnejši pregled razkrije, da sta simbola definirana v razmerju 1/3 proti 2/3, kar na-

kazuje uporabo enega izmer kodirnih protokolov »33%/66% - start high«  ali »33 %/66 

% - end high« [76]. Poznavanje protokola omogoča uspešno dekodiranje podokvira.  

Ko uspešno dekodiramo več podokvirov opazimo, da vsak nosi iste podatke. Na 

osnovi tega spoznanja lahko potrdimo domnevo, da en podokvir dejansko predstavlja 

eno aktivacijsko sekvenco. S potrditvijo, da smo prišli na nivo aktivacijskih sekvenc, 

lahko pričnemo s postopkom opisa zgradbe ene transakcije. Za podrobnejši opis opra-

vimo naslednje meritve: 

- Meritev trajanje aktivacijske sekvence – ttb  (Slika 22). 

- Meritev časa nedejavnosti med aktivacijskimi sekvencami - tbd  (Slika 21).  

- Meritev časa neaktivnosti med okvirji - tbo (Slika 20). 

 

Ker v procesu verifikacije uporabljamo dva senzorja tipa BA1, bomo opravili meritve 

za vsakega posebej, da preverimo, ali prihaja do razlik med njima. Najprej  izmerimo 

časovni interval (trajanje) aktivacijskih sekvenc. Rezultate prikazuje Slika 23. 
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Slika 23: Čas trajanja ene aktivacijske sekvence za oba senzorja tipa BA1. 

 

S Slike 23 lahko razberemo, da se čas trajanja aktivacijske sekvence med senzorjema 

razlikuje. Razlog lahko najdemo v drugačni vsebini podatkov in v sami izvedbi mo-

dula, saj lahko proces produkcije vpliva na tolerance komponent, ki so vzrok odstopa-

nju. Povprečni časi in čas, ki ga uporabljamo pri modeliranju, so prikazani v Tabeli 5. 

 

Tabela 5: Povprečni čas trajanja ene aktivacijske sekvence modula BA1. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 

Povprečni čas ttb po senzorju 43,65 ms 43,37 ms 

Skupni povprečni čas ttb 43 ms 

  

Naslednji korak zajema fazo merjenja neaktivnega časa med aktivacijskimi sekven-

cami. Rezultati so podani na Sliki 24. 

 

 
Slika 24: Čas nedejavnosti med aktivacijskimi sekvencami za oba senzorja tipa BA1. 

 

Na osnovi podatkov, podanih na Sliki 24, lahko izračunamo povprečni čas nedejavno-

sti med aktivacijskimi sekvencami, poslanimi v enem okviru. Rezultati so podani v 

Tabeli 6.  
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Tabela 6: Povprečni čas nedejavnosti med aktivacijskimi sekvencami senzorja tipa 

BA1. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 

Povprečni čas tbd 3,97 ms 3,95 ms 

Skupni povprečni čas tbd 3.96 ≈ 4 ms 

 

Sledi še merjenje časa neaktivnosti med komunikacijskimi okviri. Med proženjem sen-

zorjev smo oba ustavili na treh naključnih mestih. Rezultate meritev prikazuje Slika 

25. 

 

 
Slika 25: Čas nedejavnosti med okviri senzorjev tipa BA1. 

 

 

Povprečni časi nedejavnosti med okviri so podani v Tabeli 7.  

 

Tabela 7: Povprečni čas nedejavnosti med okviri senzorja tipa BA1. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 

Povprečni čas - tbo 304,44 ms 302,62 ms 

Skupni povprečni čas- tbo ≈303 ms 

 

Z vsem zbranimi parametri lahko uspešno modeliramo eno transakcijo komunikacij-

skih modulov BA1. Sekvenca je predstavljena v Tabeli 8. 
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Tabela 8: Modelirana transakcija za tip modula BA1. 
Parameter Vrednosti [ms] 
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Skupen čas transakcije ttrb: ≈2.2 s 
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b) Senzor MC-335R (BA2): 

 

Za nadaljnjo rabo ta tip senzorjev označimo s kratico BA2. Pričnemo z merjenjem okvira 

transakcije. Rezultati merjenja okvira prikazuje Slika 26. 

 

 
Slika 26: Zajeta transakcija modula tipa BA2 (levo modul SDR, desno osciloskop). 

 

Rezultati na Sliki 26 nakažejo, da tip senzorja BA2 pošlje podatke v treh okvirih. Sledi 

analiza posameznega okvira, ki je prikazan na Sliki 27. 

 
Slika 27: Komunikacijski okvir senzorja tipa BA2. 

 

Na sliki 27 lahko vidimo, da senzor pošlje v vsakem okviru šest podokvirov. Podrob-

nejši pregled enega podokvira prikazuje Slika 28. 

 

 
Slika 28: Komunikacijski podokvir senzorja tipa BA2. 
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Na osnovi podatkov s Slike 28 ugotovimo, da je podokvir podoben podokviru senzorja 

tipa BA1. Z dekodiranjem več podokvirov spoznamo, da vsak prenaša enake podatke. 

Na tej osnovi lahko potrdimo domnevo, da en podokvir predstavlja eno aktivacijsko 

sekvenco. S potrditvijo nivoja aktivacijskih sekvenc lahko pričnemo s postopkom 

opisa zgradbe ene transakcije.   

Ker v procesu verifikacije uporabljamo tri senzorje tipa BA2, bodo meritve oprav-

ljene za vsak senzor posebej. Rezultati so prikazani na Sliki 29. 

 

 
Slika 29: Čas trajanja ene aktivacijske sekvence senzorja tipa BA2. 

Rezultat izračuna povprečnega časa povzema Tabela 9. 

 

Tabela 9: Povprečni čas aktivacijske sekvence senzorje tipa BA2. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 Senzor 2 

Povprečni čas ttb 43,27 ms 43,34 ms 43,26 ms 

Skupni povprečni čas ttb 43 ms 

 

V naslednjem koraku bomo izmerili dolžino neaktivnega časa med aktivacijskimi 

sekvencami. Rezultate meritev podaja Slika 30. 

 

 
Slika 30: Čas nedejavnosti med aktivacijskimi sekvencami senzorjev tipa BA2. 
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S pomočjo podatkov na Sliki 30 smo izračunali povprečni čas neaktivnosti. Prikazuje 

jih tabela 10.  

 

Tabela 10: Povprečni čas nedejavnosti med aktivacijskimi sekvencami senzorjev tipa 

BA2. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 Senzor 3 

Povprečni čas tbd 3,98 ms 3,99 ms 3,98 ms 

Skupni povprečni čas tbd 4 ms 

 

Preostane še meritev časa neaktivnosti med komunikacijskimi okviri. Rezultati meri-

tev so prikazani na Sliki 31: 

 

 
Slika 31: Čas nedejavnosti med okviri senzorjev tipa BA2. 

 

Povprečni čas nedejavnosti med okviri je za posamezni senzor podan v Tabeli 11. 

 

Tabela 11: Povprečni čas nedejavnosti med okviri senzorjev tipa BA2. 
Modul Senzor 1 Senzor 2 Senzor 3 

Povprečni čas tbo 179,57 ms 197,9 ms 185,52 ms 

Skupni povprečni čas tbo 190 ms 

 

Z vsemi zbranimi podatki lahko modeliramo transakcijo komunikacijskega modula 

tipa BA2. Modelirano sekvenco predstavlja Tabela 12. 
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Tabela 12: Modelirana transakcija senzorja tipa BA2. 
Parameter vrednosti 
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aktivna sekvenca - ttb 
 43  

nedejavnost med sekvencami - tbd 4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
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aktivna sekvenca - ttb 
43 
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nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 
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43 
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aktivna sekvenca - ttb 43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 4 

aktivna sekvenca - ttb 43 

nedejavnost med okvirji - tbo 190 

Skupen čas transakcije ttrb: ≈1.4 s 
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 5.4 Postavitev testnega okolja  

 
Za verodostojnost meritev potrebujemo ustrezno testno okolje. Za testiranje modela 

bomo uporabili okolje, ki je podobno okolju, v katerem se takšni komunikacijski mo-

duli tudi dejansko uporabljajo. Moduli bodo del inteligentnega sistema v stanovanj-

skem objektu. Shemo testnega okolja predstavlja Slika 32. 

 

TESTIRANEC
dvojni režim delovanja

NAPRAVA - TIP A
4 enote

NAPRAVA - TIP B
MD-210R 

2 enoti

NAPRAVA - TIP B
MC-335R
3 enote

REFERENCI
enojni režim delovanja

RF

RF

RF OBDELAVA
PODATKOV

Orodj 

Slika 32: Shema testnega okolja. 

 

Testno okolje sestavlja: 

- Testiranec – centralna naprava, ki deluje v dvojnem režimu delovanja. 

- Referenci – dve centralni napravi (referenci), ki delujeta v enojnem režimu de-

lovanja. Slednji sta namenjeni zajemanju podatkov v režimu B. 

- Štiri naprave tipa A. 

- Pet naprav tipa B, od katerih: 

o dva senzorja tipa BA1  (modula B1 in B2) in 

o trije senzorji tipa BA2  (moduli B3, B4 in B5),  

- Računalnik - služi za sprejem in obdelavo podatkov. 

 

Testiranec je naprava, ki deluje v dvojnem režimu delovanja. Da lahko preverimo učin-

kovitost delovanja testiranca, uporabimo za referenco še dve centralni komunikacijski 

napravi, katerih naloga je sprejem podatkov, poslanih v komunikacijskem režimu B. 

Dve referenci dodamo z namenom, da zagotovimo kolikor je mogoče točne referenčne 

podatke, glede poslanih aktivacijskih sekvenc v komunikacijskem režimu B. Da pri-

dobimo točno časovno značko transakcije, moramo primerjati čas prejete sekvence na 

vseh modulih in ekstrapolirati najmanjši čas (ali uporabiti čas izključno iz referenc, 

odvisno kaj želimo verificirati). Primerjava je zaželena na vseh modulih, saj ni zago-

tovila, da bo referenca vedno prva sprejela transakcijo (ulovila prvo aktivacijsko 

sekvenco v transakciji). Za potrebe simulacije in emulacije stremimo k točnosti raz-

reda 5 ms. Zaradi različnih zunanjih dejavnikov, kot so motnje, interferenca ipd., lahko 

pride do odstopanja časa sprejema prve aktivacijske sekvence med referencami ter 

testirancem (sistem ne prejme prve sekvence v množici).  

Za uspešno izvedbo testa je zelo pomembna sinhronizacija med referencami in 

testirancem, ki pa ne sme vplivati na delovanje sistema. V ta namen bomo preverili 

več rešitev, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 
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5.4.1 Rešitev ena – povezava referenc in testiranca neposredno s PC z 

uporabo serijskega vmesnika RS232 

Prva rešitev vključuje idejo o zajemu točnega časa s pomočjo povezave testiranca in 

referenc na PC računalniku z uporabo serijskega vmesnika RS232 [77] in serijskega 

terminala Bray [78]. Slika 33 prikazuje shemo testnega okolja prve rešitve: 

 

TESTIRANEC 

REFERENCA RS232/USB

RS232/USB

RS232

RS232

USB

USBRF NAPRAVE

RF

RF

 
Slika 33: Shema testnega okolja – rešitev ena. 

 

Serijski terminal Bray omogoča zajem podatkov s funkcijo zajema časovne značke 

(ang. »timestamp«). Ta funkcija vsaki množici prejetih podatkov iz serijskega vme-

snika doda natančen čas prejema teh (časovno značko prejema podatkov). Ideja je na-

slednja: komunikacijski sistem prejme aktivacijsko sekvenco. To sekvenco skupaj z 

identifikacijsko številko naprave (ID naprave) nemudoma posreduje preko serijskega 

vmesnika RS232 na računalnik. Tam jo sprejme serijski terminal Bray, ki sprejem 

opremi s časovno značko.  

Prednosti tega sistema so v točnem določanju časa prejema sekvenc, saj uporab-

ljamo enoten izvor časovnih značk (PC računalnik, zagotovljena sinhronizacija med 

testirancem in referencami). Slabost rešitve je v ekstenzivni modifikaciji sistema. Ker 

ima naprava na voljo le en serijski vmesnik in ker je ta uporabljen za komunikacijo z 

modulom GSM, ga moramo izključiti in komunikacijo preusmeriti na PC računalnik. 

To predstavlja ekstenzivno in zelo intruzivno spremembo delovanja sistema, kar je 

nesprejemljivo. Vprašljiva je tudi absolutna natančnost sprejema sekvenc, saj lahko 

postopek sprejema in obdelovanja podatkov privede do določenih odstopanj [79]. 

Kljub naštetim pomanjkljivostim pristopa, smo to rešitev za namene preverjanja uspe-

šnega prejema sekvenc testirali.  

Če tako testiranec kot referenčna naprava delujeta zgolj v režimu B in ob tem 

zanemarimo še vpliv motenj v omrežju, lahko pričakujemo 100-odstotno uspešnost 

prejema transakcij v tem režimu (isto število prejetih transakcij na vseh centralnih eno-

tah). Rešitev smo testirali tako, da smo en modul tipa B prožili ročno. Rezultate testa 

povzema Tabela 13. 

 

Tabela 13: Uspešnost prejema sekvenc – rešitev ena. 
Modul TESTIRANEC REFERENCA 

Število prejetih sekvenc 95 95 

Uspešnost 100 % 
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5.4.2 Rešitev dva – povezava referenc in testiranca neposredno s PC 

računalnikom z uporabo vmesnika TCP/IP 

Ker je imela predstavljena rešitev ena (Poglavje 5.4.1) velik vpliv na privzeto delova-

nje komunikacijske naprave, v naslednjem koraku podrobneje analizirajmo problem s 

tega stališča. Da eliminiramo posledice, ki jih prinese implementacija povezave ko-

munikacijskih naprav in nadzornega PC računalnika s serijskim vmesnikom, poši-

ljamo pri rešitvi dva podatke o sprejetih aktivacijskih sekvencah neposredno preko 

povezave TCP/IP. Čas prejema aktivacijske sekvence je zajet s pomočjo TCP/IP ter-

minala Herkules [80]. Shema rešitve dva je predstavljena na Sliki 34. 

 

TESTIRANEC 

REFERENCA
RF NAPRAVE

RF

RF

INTERNET

GPRS

IP

IP [ETH]

 
Slika 34: Shema testnega okolja rešitve – rešitev dva. 

 

Prednost rešitve dva je v neintruzinosti na delovanje sistema. Slabost rešitve se kaže v 

odstopanju časovnih značk. Odstopanje nastane zaradi različnih časov prenosa podat-

kov po omrežju GSM iz centralne enote do PC-ja.  

Test rešitve dva v prvem koraku zajema preverjanje prejema in prenosa podatkov 

vseh aktivacijskih sekvenc. Ponovno smo izbrali enega izmed senzorjev, ki smo ga 

prožili ročno. Rezultate testa povzema Tabela 14: 

 

Tabela 14: Uspešnost prejema sekvenc – rešitev dva. 
Modul TESTIRANEC REFERENCA 

Število prejetih sekvenc 132 132 

Uspešnost 100 % 

 

V drugem koraku testa bomo preverili odstopanje med prejetimi sekvencami iz testi-

ranca in referenčne enote. Rezultati so podani na Sliki 35. 
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Slika 35: Razlika med časom prejema sekvence s testiranca in referenc – rešitev dva. 

 

Na osnovi rezultatov, podanih s pomočjo Slike 35 lahko sklepamo, da čas prenosa ni 

statičen in se neprestano spreminja. Ta rešitev torej ponuja neintruzivnost, ne ponuja 

pa želene časovne točnosti.  

 

5.4.3 Rešitev tri – lokalna časovna referenca z uporabo metod rela-

tivne in absolutne sinhronizacije  
Prva in druga rešitev pokažeta, da je rešitev uporabe centralnega sistema za zajemanje 

časovne značke prejete aktivacijske sekvence praktično neuporabna. V ta namen je 

potrebno rešitev implementirali lokalno.  

Časovno značko, ki jo tokrat ustvari centralna enota, doda v poročilo o prejeti ak-

tivacijski sekvenci, ki jo pošljemo na strežnik (terminal TCP/IP). Časovna značka je 

zajeta na vsaki centralni enoti posebej s pomočjo notranjega lastnega časovnika. Pre-

dnosti takšnega sistema so: 

- majhen vpliv na privzeto delovanje komunikacijskega sistema, 

- natančen zajem časovne značke, saj se ta shrani takoj po uspešnem zajemu 

sekvence, 

- neodvisno delovanje od centralnega časovnega vira. 

 

Rešitev vsebuje tudi nekatere slabosti, ki jih povzemamo po naslednjih alinejah: 

- ker se časovne značke dodeljujejo lokalno, potrebujemo metodo za sinhroni-

zacijo testiranca in referenc, 

- izguba sinhronizacije lahko privede do netočnih meritev. 

 

Nadaljujemo z reševanjem problema sinhronizacije. To lahko razdelimo na dva dela: 

- relativna sinhronizacija – zagotavlja enak razmik med časovnimi enotami na 

različnih modulih, 

- absolutna sinhronizacija – zagotavlja, da vsi moduli začnejo meriti čas od 

istega trenutka. 

 

Najprej bomo rešili problem zagotavljanja relativne sinhronizacije. Relativna sinhro-

nizacija je tista, ki omogoča testirancu in napravam, da štejeta čas z istimi časovnimi 
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intervali. Ker vsaka naprava s pomočjo lastne procesne enote zajema lastno časovno 

značko je nujno, da uvedemo sistem, ki omogoča, da naprave tečejo z istim časovnim 

razkorakom (isto uro). Vsaka procesna enota potrebuje za svoje delovanje izvor ure 

(oscilacij, tikov), ki definira, kako se operacije izvajajo v odvisnosti od časa. Ena iz-

med teh operacij je beleženje časovnika, ki ob prejemu aktivacijske sekvence zabeleži 

čas. Najpreprostejša metoda zagotavljanja enakega časovnega razkoraka na vseh eno-

tah je implementacija istega izvora ure, ki je skupen vsem modulom. V praksi to izve-

demo z enim oscilatorjem. Z njim krmilimo vse vhode ure na procesnih enotah modu-

lov.  

Z uspešno implementacijo relativne sinhronizacije lahko v nadaljevanju rešujemo 

problem absolutne sinhronizacije, saj je tista ki omogoča testirancu in referenci, da 

pričneta s štetjem časa od istega trenutka naprej (imata skupno referenco, začetek). 

Najpreprostejša izvedba absolutne sinhronizacije temelji na uvedbi globalne ponasta-

vitve (ang. »reset«) vseh naprav naenkrat. To v praksi izvedemo s povezavo vseh vho-

dov »RESET« centralnih enot na skupno stikalo. Ob pritisku stikala se tako sproži 

hkratni ponovni zagon vseh procesorjev in s tem tudi časovnikov. Rešitev tri predstav-

lja Slika 36. 

 

TESTIRANEC 

REFERENCA
RF NAPRAVE

RF

RF

INTERNET

GPRS

IP

IP [ETH]

oscilatorreset

RS232 
 

Slika 36: Shema testnega okolja rešitve – rešitev tri . 

 

Nadaljujemo z izvajanjem testa uspešnosti prenosa aktivacijskih sekvenc, ki se prena-

šajo iz testiranca in reference na strežnik. Rezultate testa povzema Tabela 15. 

 

Tabela 15: Uspešnost prejema sekvenc – rešitev tri. 
Modul TESTIRANEC REFERENCA 

Število prejetih sekvenc 66 66 

Uspešnost 100 % 

 

 

Rezultati testa (Tabela 15) kažejo, da sta testiranec in referenca prejela vse sprožene 

aktivacijske sekvence. Glede na poslane sekvence analiziramo zabeležene časovne 

značke, ki so bile poslane v paketu z aktivacijskimi sekvencami. Rezultate zabeleženih 

časovnih značk podaja graf na Sliki 37.  
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Slika 37: Razlika med časom prejema sekvence s testiranca in reference – rešitev tri. 

 

Povprečna razlika pri prenosu podatkov med testirancem in referenco znaša 6 ms, kar 

je zadovoljivo za potrebe testa, saj lahko pri takšni razločljivosti prihaja do razlik pri 

samem postopku obdelovanja (detekciji) aktivacijskih sekvenc (testiranec sprejme 

drugo, referenca pa prvo). Pri takšnem pristopu se lahko pojavi problem popolne de-

sinhronizacije, predvsem na daljše časovno obdobje (uporaba več ur, dni). Temu pred-

vsem pripomore nizek (slab) nivo signala omrežja GSM. Če komunikacijski modul po 

določenem časovnem intervalu in po določenem številu poizkusov ni uspel vzpostaviti 

povezave do strežnika, se na to odzove s popolnim ponovnim zagonom, ta pa ima za 

posledico popolno desinhronizacijo centralne enote (izgubi se absolutna sinhroniza-

cija). Uporabnik mora periodično preverjati pravilno delovanje testnega okolja. 

 

 5.5 Zajem podatkov in simulacija vpliva uporabnikov na obreme-

nitev komunikacijskega sistema  

 
Skladno s Poglavjem 5.4.3, kjer je definiran modificiran protokol prenosa podatkov iz 

centralnih naprav do strežnikov, ti niso več skladni s procesom obdelave podatkov, ki 

teče na strežniku. V ta namen smo razvili grafični vmesnik SS Demo, ki nadomešča 

proces obdelave podatkov na strežniku in hkrati omogoča upravljanje s centralno na-

pravo ter ponuja pregleden in prijazen nadzor nad prejetimi podatki (Slika 38). Poleg 

osnovne funkcionalnosti, s pomočjo katere nadomešča proces obdelave na strežniku, 

ponuja tudi oddaljeno posodobitev zunanjih pomnilnikov in programske opreme cen-

tralne enote in komunikacijskih modulov tipa A, shranjevanje prejetih in poslanih po-

datkov v dnevnike za potrebe kasnejših analiz, samodejno ustvarjanje transakcij (za-

htev) za potrebe avtomatskega periodičnega zbiranja podatkov iz različnih komunika-

cijskih modulov. Posebna funkcionalnost je simulacija uporabnika. Uporabnika sistem 

simulira s pomočjo stohastičnih dogodkov. Operater (oseba, ki upravlja z vmesnikom 

SS Demo) lahko za vsako centralno enoto in komunikacijski modul tipa A ustvari 

transakcije ročno ali s pomočjo funkcije naključnosti. Funkcija naključnosti od opera-

terja zahteva določitev časovnega obdobja in števila želenih transakcij v tem časovnem 

obdobju. S pomočjo teh podatkov in funkcij psevdo-naključnosti oz. stohastičnosti 

[81] se dogodki nato ustvarjajo samodejno.
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Slika 38: Grafični vmesnik SS Demo.   
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6. Simulacijsko – emulacijski scenariji – verifikacija 
 

Testno okolje in rezultate meritev iz Poglavja 5 v nadaljevanju uporabimo kot osnovo 

za emulacijo vhodne obremenitve v simuliranem sistemu. Na osnovi rezultatov pri-

merjave delovanja realnega sistema in rezultatov emulacije vhodne obremenitve v si-

muliranem okolju dokazujemo uspešnost delovanja razvitega modela komunikacij-

skega sistema. 

Postopek verifikacije ustreznega delovanja razvitega modela delimo na tri sklope, 

kjer vsak naslednji sklop vpliva na večjo obremenjenost komunikacijskega sistema, in 

sicer: 

- V prvem sklopu simuliramo privzeto delovanje komunikacijskega sistema. Za 

vhodne podatke uporabimo podatke testiranca. 

- V drugem sklopu simuliramo privzeto delovanje komunikacijskega sistema. 

Za vhodne podatke uporabimo združene podatke testiranca in reference. 

- V tretjem sklopu maksimalno obremenimo komunikacijski sistem. Za vhodne 

podatke uporabimo podatke, zajete na testirancu in referenci. 

 

Primarna validacija delovanja modela se nanaša na primerjavo med podatki obna-

šanja realnega sistema in obnašanja  modela, ki ga vzbujamo z emulirano vhodno obre-

menitvijo (enaka realni obremenitvi). V vsakem koraku bodo uporabljeni vhodni po-

datki iz realnega komunikacijskega sistema. S pomočjo njih obremenimo simuliran 

komunikacijski sistem (model). Izhodne podatke realnega komunikacijskega sistema 

nato primerjamo z izhodnimi podatki modela. Pri tem preverjamo ustreznost delovanja 

modela v sprotnem času  s pomočjo funkcije časovnega pospeševanja.  

Sekundarna validacija modela zagotavlja ocenjevanje pravilnega časovnega delo-

vanja. Ta primerja čas trajanja izvajanja simulacije z emuliranimi vhodnimi podatki s 

časom izvajanja v realnem sistemu. V primeru simulacije brez uporabe tehnike pospe-

ševanja morata biti časa usklajena. To pomeni, da se transakcije izvršujejo v pravilnem 

in natančnem časovnem zaporedju.  

 

 6.1 Privzeto delovanje komunikacijskega sistema z uporabo po-

datkov testiranca 
 

V prvem koraku bo model komunikacijskega sistema testiran s pomočjo vhodnih po-

datkov testiranca, ki so zajeti s pomočjo zajema transakcij izključno na testirancu (po-

datki z referenc v tem koraku niso uporabljeni). Uporaba vhodnih podatkov testiranca 

zagotavlja 100 % uspešnost sistema.  

 

6.1.1 Vhodni podatki   
V prvem koraku verifikacije modela bomo model testirali s pomočjo vhodnih podat-

kov testiranca. Vhodne podatke testiranca smo izbrali, ker mora model sistema v tem 

primeru zagotoviti popolnoma enak rezultat, kot je rezultat v realnem sistemu (ne pri-

haja do motenj zaradi menjave komunikacijskega režima). Uporaba takšnih vhodnih 

podatkov testiranca zagotavlja 100 % uspešnost. Za potrditev ustreznosti modela mora 

slednji odražati enak rezultat.  
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Slika 39: Gostota dogodkov na komunikacijskih modulih tipa A – test 1. 

S pomočjo rezultatov na Sliki 39 lahko ocenimo, da znaša vrednost gostote transakcij 

povprečno 20 transakcij/h. To je v skladu s pričakovanji, saj je bila na grafičnem vme-

sniku »SS Demo« vključena izbira periodičnega zbiranja podatkov iz vseh modulov 

tipa A s časovno periodo treh minut. Ta gostota je konstantna prve štiri ure, po tem 

intervalu je bila vključena funkcija simulacije uporabnika komunikacijskega sistema, 

kar odraža porast števila dogodkov na časovno enoto. 

Ker v procesu komunikacije sodelujejo moduli tipa B, je naslednji korak izvedba 

analize vhodnih podatkov modulov tega tipa. Preden lahko vhodne podatke, zajete na 

testirancu, uporabimo kot vhodne podatke za namene modeliranja, moramo dnevnik 

aktivacijskih sekvenc pretvoriti v dnevnik transakcij.  

Ko centralna enota sprejme aktivacijsko sekvenco tipa B, jo opremi s trenutno 

časovno značko in jo pripravi za pošiljanje na strežnik. V tem trenutku je takšna akti-

vacijska sekvenca dodana na listo aktivnih aktivacijskih sekvenc. Ko je globalni ko-

munikacijski vmesnik na voljo, to aktivacijsko sekvenco pošljemo na strežnik, hkrati 

jo modul centralne enote zbriše z liste aktivnih sekvenc. Če centralna enota zazna novo 

sekvenco, najprej preveri, če ta sekvenca že obstaja in je označena kot »aktivna«. V 

primeru, da je sekvenca označena kot aktivna, sistem takšno novo prejeto sekvenco 

zanemari, v nasprotnem primeru jo ponovno doda na listo aktivnih sekvenc. Ker čas 

prenosa podatkov na strežnik niha (Poglavje 5.4.2), se zgodi, da včasih sistem zaradi 

hitrega prenosa v eni transakciji sprejme in posreduje strežniku več aktivacijskih 

sekvenc iz ene transakcije. Te aktivacijske sekvence so redundantne, saj le potrjujejo 

že zaznano proženje komunikacijskega modula. Zato je prvi korak redčenje vzorca na 

nivo transakcij. Ta mora biti izveden, da lahko primerjamo podatke med testirancem 

in referenco. To storimo tako, da za vsako aktivacijsko sekvenco preverimo, da se ne 

nahaja v času iste transakcije ttrb. Čas ttrb  je podan za vsak podtip komunikacijskega 

modula B (senzorja) v Poglavju 5.3.3. Slika 40 prikazuje razmerje med prejetimi akti-

vacijskimi sekvencami in ekstrapoliranimi transakcijami. 
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Slika 40: Število prejetih aktivacijskih sekvenc in ekstrapoliranih transakcij – test 1. 

Ko so ekstrapolirane vse transakcije iz množice aktivacijskih sekvenc, lahko te pred-

stavimo s porazdelitvijo gostote glede na časovni interval. Rezultate povzema Slika 

41. 

 
Slika 41: Gostota dogodkov na komunikacijskih modulih tipa B – test 1. 

Iz rezultatov, prikazanih na Sliki 41 je razvidno, da eden izmed modulov (modul B3) 

po gostoti dogodkov izstopa. Vzrok gre iskati v konfiguraciji modula. Medtem ko so 

ostali moduli konfigurirani v t. i. »normalnem« režimu delovanja, ki temelji na varče-

vanju z energijo, je modul B3 konfiguriran v t. i. »testnem« načinu delovanja. Ta način 

je namenjen testiranju delovanja modula in tako omogoča generiranje dogodkov ne 

glede na porabo energije.  

V nadaljevanju podajamo povzetke vhodnih podatkov, ki jih bomo uporabili za 

preverjanje točnosti razvitega modela. Predstavljeni so v Tabeli 16. 
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Tabela 16: Zajete transakcije na vhodu testiranca – test 1. 
Modul Število dogodkov SKUPAJ 

A1 –  tip A (S1) 402 

1892 

A2 –  tip A (S1) 442 

A3 –  tip A (S1) 395 

A4 –  tip A (S1) 395 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 

B3 –  tip BA2 (S2) 132 

B4 –  tip BA2 (S2) 29 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 

Zadnja transakcija:  Modul A4, indeks: 68178690 ≈ 18:56:18 

 

 

6.1.2 Emulacija vhodne obremenitve v simuliranem sistemu, ki jo iz-

vajamo v sprotnem času 
S pomočjo modelov, predstavljenih v Poglavju 4 in konfiguracijskih podatkov iz Po-

glavja 5 ter vhodnih podatkov iz Poglavja 6.1.1 emuliramo obremenitev simuliranega 

komunikacijskega sistema. Model komunikacijskega sistema deluje v režimu sprot-

nega časa. Rezultati so podani v Tabeli 17. 

Tabela 17: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz poglavja 

6.1 in režimom delovanja modela v sprotnem času. 
Začetek simulacije : 20. september 2014 - 3:12:21 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 22:08:44 

Trajanje simulacije : 18:56:22 

MODUL Uspešni dogodki Neuspešni dogodki uspešnost 

A1 –  tip A (S1) 402 0 100 % 

A2 –  tip A (S1) 442 0 100 % 

A3 –  tip A (S1) 395 0 100 % 

A4 –  tip A (S1) 395 0 100 % 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 0 100 % 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 0 100 % 

B3 –  tip BA2 (S2) 132 0 100 % 

B4 –  tip BA2 (S2) 30 0 100 % 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 0 100 % 

SKUPAJ 1892 0 100 % 

 

Podatki v Tabeli 17 potrjujejo, da sistem s takšnim naborom vhodnih podatkov v re-

žimu sprotnega časa deluje s 100-odstotno uspešnostjo. To potrjuje pravilno zasnovo 

delovanje modela. Ob tem je bila preverjena še razlika med dolžino izvajanja emula-

cije vhodne obremenitve simuliranega sistema in časovno značko zadnje transakcije v 

množici vhodnih podatkov realnega sistema.  

Zadnja transakcija v množici vhodnih podatkov se je izvršila v 18 urah 56 minutah 

in 18 sekundah. Izvajanje emuliranega vzorca v simuliranem sistemu je potekalo 18 ur 

56 minut in 22 sekund. Časovna indeksa se razlikujeta za 4 sekunde (0,0056 %), kar 

je sprejemljivo, saj model potrebuje čas za obdelavo podatkov pred in po simulaciji. 

Ustrezno izvajanje in delovanje modela smo potrdili tudi s tem scenarijem.    
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6.1.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema s pomo-

čjo tehnike pospeševanja 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5 ter vho-

dnih podatkov iz Poglavja 6.1.1 emuliramo vhodno obremenitev v simuliranem komu-

nikacijskem sistemu s pomočjo tehnike pospeševanja. Rezultati so podani v Tabeli 18: 

Tabela 18: Rezultati emulacije vhodnega obremenjevanja z vhodnimi podatki iz Po-

glavja 6.1 in uporabo tehnike pospeševanja. 
Začetek simulacije : 20. september 2014 - 22:12:21 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 23:12:23 

Trajanje simulacije : 01:00:01 

MODUL Uspešni dogodki Neuspešni dogodki uspešnost 

A1 –  tip A (S1) 402 0 100 % 

A2 –  tip A (S1) 442 0 100 % 

A3 –  tip A (S1) 395 0 100 % 

A4 –  tip A (S1) 395 0 100 % 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 0 100 % 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 0 100 % 

B3 –  tip BA2 (S2) 132 0 100 % 

B4 –  tip BA2 (S2) 29 0 100 % 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 0 100 % 

SKUPAJ 1892 0 100 % 

 

Podatki iz Tabele 18 potrdijo, da sistem z danim naborom vhodnih podatkov in upo-

rabo tehnike pospeševanja, daje enake končne rezultate kot v predhodnem primeru. V 

primeru znatnega odstopanja končnih rezultatov od tistih, pridobljenih brez uporabe 

tehnike pospeševanja (predhodni primer), bi to nakazovalo na napačno delovanje mo-

dela pri pospeševanju. Rezultati dokazujejo, da model deluje v skladu s pričakovanji, 

torej ustrezno. 

 

 

6.1.4 Analiza rezultatov 
Pričakovani rezultati so 100-odstotna skupna uspešnost, saj so kot osnova uporabljeni 

vhodni podatki, pridobljeni iz testiranca. Ker so uporabljeni podatki testiranca, trki v 

omrežju, ki nastanejo zaradi preklopa režimov delovanja, niso vidni. Podatki iz Tabele 

18 potrdijo, da model s tem naborom vhodnih podatkov in v obeh režimih delovanja 

deluje pravilno. 

 

 6.2 Privzeto delovanje komunikacijskega sistema z uporabo po-

datkov testiranca in reference 
 

V drugem koraku verifikacije modela bomo testirali modele komunikacijskega sistema 

s pomočjo vhodnih podatkov testiranca in referenc. Z uvedbo podatkov z referenc 

omogočamo zaznavanje izgubljenih transakcij, ki lahko nastanejo kot posledica me-

njave režima komunikacije na testirancu.  

 

6.2.1 Vhodni podatki komunikacijskega sistema 
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Vhodni podatki za komunikacijske module tipov A so isti kot v točki 6.1. Za komuni-

kacijske module tipa B imamo sedaj na voljo dva vira, testiranec in referenci. Da si 

ustvarimo realno sliko, moramo te podatke najprej obdelati. To storimo v dveh kora-

kih: 

- ekstrapolacija transakcij iz dnevnika aktivacijskih sekvenc (enak način kot v 

Poglavju 6.1.1), 

- določitev časa transakcije. 

 

V primerih, ko druge enake aktivacijske sekvence zanemarimo, dobimo po redčenju 

vhodnega vzorca vhodne podatke, ki so prikazani na Sliki 42. 

 

 
Slika 42: Vhodni podatki po redčenju vhodnega vzorca – test 2. 

Ko sta vhodni vzorec testiranca in reference že  razredčena, oba vzorca združimo v 

skupni vhodni vzorec in ga uporabimo v simulaciji. Ker lahko zaradi motenj in drugih 

zunanjih vplivov pride do scenarija, da testiranec ujame aktivacijsko sekvenco v trans-

akciji pred referencami, je potrebno takšne scenarije ustrezno obravnavati. V ta namen 

združimo oba vzorca in iz njih ekstrapoliramo prvi čas prejema aktivacijske sekvence 

v vsaki transakciji. Hkrati lahko že v tem koraku s pomočjo primerjave vhodnega 

vzorca testiranca in reference analiziramo, ali je prišlo do vpliva preklopa komunika-

cijskega režima na sprejem aktivacijskih sekvenc. Rezultate združevanja vhodnih 

vzorcev in primerjave podatkov testiranca in referenc prikazuje Slika 43. 
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Slika 43: Rezultati združevanja ter primerjave vzorcev – test 2. 

Slika 43 nazorno prikazuje, da je prišlo do odstopanja časovne značke določenih akti-

vacijskih sekvenc. Iz slike lahko dodatno razberemo, da vse transakcije niso bile pra-

vilno prejete na testirancu. Podobno kot v predhodni analizi tudi sedaj podajamo ča-

sovni pregled gostote transakcij (Slika 44).   

 
Slika 44: Gostota dogodkov na komunikacijskih modulih tipa B – test 2. 

Iz rezultatov, podanih na Sliki 44, je razvidno, da vhodni podatki ne odstopajo bistveno 

od vhodnih podatkov, zajetih na testirancu v Poglavju 6.1.1 (Slika 41). Pomembna 

razlika je le v integraciji podatkov, pridobljenih iz referenc. Obdelani in urejeni po-

datki testa so za nadaljnjo rabo povzeti v Tabeli 19: 
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Tabela 19: Zajeti vhodni podatki testiranca in reference – test 2. 
MODUL Št. transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A (S1) 402 402 0 100 % 

A2 –  tip A (S1) 442 442 0 100 % 

A3 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

A4 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 35 0 100 % 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 27 0 100 % 

B3 –  tip BA2 (S2) 134 132 2 97,78% 

B4 –  tip BA2 (S2) 30 29 1 98,51 % 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 35 0 100 % 

SKUPAJ 1895 1892 3 99.84 % 

Zadnja transakcija:  Modul A4, indeks: 68178690 ≈ 18:56:18 

 

 

6.2.2 Emulacija vzorca vhodne obremenitve v simuliranem sistemu, 

izvedena v sprotnem času 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5 ter vho-

dnih podatkov iz točke 6.1.1 emuliramo vhodno obremenitev simuliranega komunika-

cijskega sistema. Model komunikacijskega sistema deluje v režimu sprotnega časa. 

Rezultate preizkusa podajamo v Tabeli 20:  

Tabela 20: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

6.2 in režimom delovanja modela v sprotnem času. 
Začetek simulacije : 20. september 2014 - 3:12:19 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 22:08:42 

Trajanje simulacije : 18:56:22 

MODUL Št. transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A (S1) 402 402 0 100 % 

A2 –  tip A (S1) 442 442 0 100 % 

A3 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

A4 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 35 0 100 % 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 27 0 100 % 

B3 –  tip BA2 (S2) 134 134 0 100 % 

B4 –  tip BA2 (S2) 30 30 0 100 % 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 35 0 100 % 

SKUPAJ 1895 1895 0 100 % 

 

Dobljeni rezultati nakazujejo 100-odstotno skupno uspešnost, saj so za osnovo upo-

rabljeni vhodni podatki iz testiranca in reference. V primerjavi z izhodnimi podatki 

realnega sistema opazimo splošno 0,15 odstotno odstopanje, kar je znotraj pričakova-

nih meja.  

Zadnja transakcija v tej množici vhodnih podatkov se je izvršila v času 18 ur 56 

minut in 18 sekund. Izvajanje emuliranega vzorca v simuliranem sistemu je potekalo 

18 ur 56 minut in 22 sekund. Časovna indeksa se razlikujeta za 4 sekunde (0,0056 %), 

kar je sprejemljivo, saj model potrebuje čas za obdelavo podatkov pred in po simula-

ciji. Ustrezno izvajanje in delovanje modela je bilo potrjeno tudi s tem scenarijem.  
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6.2.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega komunikacijskega 

sistema s pomočjo tehnike pospeševanja 
S pomočjo modelov iz točke 4 in konfiguracijskih podatkov iz točke 5 ter vhodnih 

podatkov iz točke 6.2.1 izvedemo emulacijo vhodne obremenitve. Model komunika-

cijskega sistema uporablja tehniko pospeševanja. Rezultate podaja Tabela 21. 

Tabela 21: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

6.2 in uporabo tehnike pospeševanja. 
Začetek simulacije  : 20. september 2014 - 22:10:41 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 23:10:33 

Trajanje simulacije : 00:59:51 

MODUL Št. transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A (S1) 402 402 0 100 % 

A2 –  tip A (S1) 442 442 0 100 % 

A3 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

A4 –  tip A (S1) 395 395 0 100 % 

B1 –  tip BA1 (S2) 35 35 0 100 % 

B2 –  tip BA1 (S2) 27 27 0 100 % 

B3 –  tip BA2 (S2) 134 134 0 100 % 

B4 –  tip BA2 (S2) 30 30 0 100 % 

B5 –  tip BA2 (S2) 35 35 0 100 % 

SKUPAJ 1895 1895 0 100 % 

 

Podatki podani v Tabeli 21 nazorno pokažejo, da model obravnava vse transakcije kot 

potrjene. 

 

6.2.4 Analiza rezultatov 
Če primerjamo rezultate, pridobljene iz realnega sistema, z rezultati, pridobljenimi iz 

modela v obeh režimih delovanja (sprotni čas, pospešitev), lahko opazimo, da pride do 

manjšega odstopanja. Medtem ko so rezultati simulacije modela komunikacijskega 

sistema v obeh režimih enotni in nakazujejo 100-odstotno uspešnost, rezultati realnega 

sistema nakazujejo zgolj 99,84-odstotno uspešnost. Razliko naredijo tri neuspešne 

transakcije, do katerih je prišlo na komunikacijskih modulih tipa BA1 in sicer na mo-

dulih B3 in B4. Domnevamo, da je do anomalije prišlo zaradi zunanjih dejavnikov (teh 

model ne zajema) in ne zaradi vpliva preklopa režimov delovanja. Da lahko potrdimo 

domnevo, moramo natančno analizirati okoliščine, v katerih so se anomalije pojavile. 

Postopek analize pričnemo s časovno analizo vsakega dogodka posebej. Pri časovni 

analizi ročno izpostavimo dogodek (anomalijo) ter preverimo, ali je lahko katerikoli 

od drugih dogodkov, ki se izvajajo v neposredni časovni bližini, vplival na rezultat 

simulacije sistema. 

  

a) Analiza anomalije na modulu B3, časovni indeks: 2:13:22 (8002140)  

 

Anomalija na modulu B3, časovni indeks: 2:13:22 (8002140), je prva anomalija, ki se 

je pojavila na komunikacijskem modulu B3. Rezultati časovne analize so podani v 

Tabeli 22. 
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Tabela 22: Rezultati časovne analize anomalije (8002140). 
Časovni indeks anomalije: 2:13:22 (8002140) 

MODUL 

Transakcija 

pred dogod-

kom [ms] 

Transakcija pred 

dogodkom [ms] 

Ča od transakcije 

pred dogodkom do 

anomalije [s] 

Čas po anomaliji do 

prve transakcije [s] 

A1 –  tip A (S1) 7997272 8179286 4.868 177.146 

A2 –  tip A (S1) 7999347 8181366 2.793 179.226 

A3 –  tip A (S1) 7821666 8002248 180.474 0.108 

A4 –  tip A (S1) 7823745 8004285 178.395 2.145 

B1 –  tip BA1 (S2) 5450130 12575147 2552.01 4573.007 

B2 –  tip BA1 (S2) 6959238 11501397 1042.902 3499.257 

B3 –  tip BA2 (S2) anomalija 

B4 –  tip BA2 (S2) 6329215 10247275 1672.925 2245.135 

B5 –  tip BA2 (S2) 6327338 10172681 1674.802 2170.541 

Minimalni čas transakcije pred anomalijo 2.793 

Minimalni čas transakcije po anomaliji 0.108 

 

Iz Tabele 22 je razvidno, da sta najbližja dogodka, ki bi lahko vplivala na sprejem 

aktivacijske sekvence, sprožena iz modulov tipa A, in sicer modula A3 in A 4. Najprej 

analizirajmo, kako modul A4 vpliva na anomalijo. Gre za zadnjo transakcijo, ki se je 

izvedla pred anomalijo. Odmik je 2.793 sekunde, pri čemer povprečna transakcija na 

modulu tipa A traja zgolj 838 ms. To dokazuje, da modul A4 ni vplival na neuspešni 

prejem transakcije. Sledi analiza vpliva modula A3. Analiza razkrije, da ta modul 

vpliva na potek prejema neuspele transakcije. Vpliv modula A3 prikazuje Slika 45. 

TRANSAKCIJA TIP A

TRANSAKCIJA TIP B

  108 ms
2 aktivacijski sekvenci

  440 ms
5 aktivacijskih sekvenc

Transakcija tipa A + čas 
preklopa iz B v režim A in 

iz režima A v režim B
 838 + 9 + 9 = 856 ms

 
Slika 45: Vpliv transakcije modula A3 na transakcijo modula B3. 

Transakcija na modulu A3 se je zgodila zgolj 108 ms po začetku neuspelo prejete 

transakcije. To pomeni, da je pred transakcijo modula A3 centralna enota teoretično 

prejela le dve aktivacijski sekvenci modula B3, po končanju transakcije na modulu A3 

pa še dodatnih pet. Ker pa v modelu zadošča zgolj ena sama prejeta aktivacijska 

sekvenca za potrditev transakcije, vpliv transakcije modula A3 ne vpliva na uspešnost 

delovanja modula B3. Na osnovi opravljene analize lahko sklenemo, da model deluje 

pravilno. 
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b) Analiza anomalije na modulu B3, časovni indeks: 11:59:16 (43156436) 

 

To je druga anomalija, ki se je pojavila na komunikacijskem modulu B3. Rezultati 

časovne analize so predstavljeni v Tabeli 23. 

Tabela 23: Rezultati časovne analize anomalije (43156436). 
Časovni indeks anomalije: 11:59:16 (43156436) 

MODUL 

Transakcija 

pred dogod-

kom [ms] 

Transakcija pred 

dogodkom [ms] 

Ča od transakcije 

pred dogodkom do 

anomalije [s] 

Čas po anomaliji do 

prve transakcije [s] 

A1 –  tip A (S1) 43063408 43422901 93.028 266.465 

A2 –  tip A (S1) 43065770 43240085 90.666 83.649 

A3 –  tip A (S1) 43068087 43427914 88.349 271.478 

A4 –  tip A (S1) 43070431 43430297 86.005 273.861 

B1 –  tip BA1 (S2) 41712086 48965570 1444.35 5809.134 

B2 –  tip BA1 (S2) 40512477 47752392 2643.959 4595.956 

B3 –  tip BA2 (S2) anomalija 

B4 –  tip BA2 (S2) 39514029 43424149 3642.407 267.713 

B5 –  tip BA2 (S2) 43117117 46965914 39.319 3809.478 

Minimalni čas transakcije pred anomalijo 86.005 

Minimalni čas transakcije po anomaliji 83.649 

 

Rezultati analize v Tabeli 23 pokažejo, da nobena od sosednjih transakcij ni imela 

vpliva na neuspešnost prejema druge transakcije modula B3. Neuspeh prejema trans-

akcije v realnem sistemu gre iskati v tem, da modul deluje v testnem načinu in da je ta 

modul maksimalno oddaljen od sprejemne naprave (motnje, oddaljenost, nizka kvali-

teta signala).  

 

c) Analiza anomalije na modulu B4, časovni indeks: 17:48:55 (64135856)  

Anomalija ob časovnem indeksu 17:48:55 (64135856) se je pojavila na komunikacij-

skem modulu B4. Rezultate časovne analize povzema Tabela 24. 

Tabela 24: Rezultati časovne analize anomalije (64135856). 
Časovni indeks anomalije: 17:48:55 (64135856) 

MODUL 

Transakcija 

pred dogod-

kom [ms] 

Transakcija pred 

dogodkom [ms] 

Ča od transakcije 

pred dogodkom do 

anomalije [s] 

Čas po anomaliji do 

prve transakcije [s] 

A1 –  tip A (S1) 64135517 64281751 0.339 145.895 

A2 –  tip A (S1) 64104768 64284167 31.088 148.311 

A3 –  tip A (S1) 64107224 64286605 28.632 150.749 

A4 –  tip A (S1) 64109641 64289021 26.215 153.165 

B1 –  tip BA1 (S2) 63442746 64176943 693.11 41.087 

B2 –  tip BA1 (S2) 62206013 66912004 1929.843 2776.148 

B3 –  tip BA2 (S2) 63865976 64468183 269.88 332.327 

B4 –  tip BA2 (S2) anomalija 

B5 –  tip BA2 (S2) 64058403 64426740 77.453 290.884 

Minimalni čas transakcije pred anomalijo 0.339  

Minimalni čas transakcije po anomaliji 41.087 
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Rezultati analize (Tabela 24) kažejo, da modul A1 s svojo transakcijo neposredno 

vpliva na sprejem neuspešno sprejete transakcije. Vpliv prikazuje Slika 46. 

TRANSAKCIJA TIP A

TRANSAKCIJA TIP B

  856 - 339   517 ms

  887 ms
10 aktivacijskih sekvenc

Transakcija tipa A + čas 
preklopa iz B v režim A in 

iz režima A v režim B
 838 + 9 + 9    856 ms

  339 ms
 

Slika 46: Vpliv transakcije modula A1 na transakcijo modula B4. 

Modul A1 prične s svojo transakcijo le 339 ms pred transakcijo modula B4, ki je neu-

spešno prejeta. To pomeni, da je bila centralna enota v komunikacijskem režimu A 

vsaj še 517 ms po začetku transakcije modula B4. S tega lahko preračunamo, da je 

centralna enota po preklopu v komunikacijski režim B teoretično lahko sprejela še 10 

aktivacijskih sekvenc te transakcije. Za potrditev transakcije pri uporabi modela je do-

volj že ena sama aktivacijska sekvenca. Na podlagi te analize lahko potrdimo, da je 

model uspešno presodil delovaje sistema, v realnem sistemu pa je prišlo do odstopanja 

zaradi zunanjih dejavnikov.    

 

6.2.5 Optimizacija komunikacijskega sistema na podlagi analize re-

zultatov   
Glede na rezultate analize, izvedene v Poglavju 6.2.4, je očitno, da komunikacijski 

sistem ne deluje optimalno, saj so bile zaznane kar tri anomalije v sprejemu podatkov. 

Razloge gre iskati v zunanjih dejavnikih, saj so se anomalije pojavile samo na modulih 

B3 in B4, ki sta v skupini modulov tipa BA2, ki so bolj občutljivi na motnje, saj pošiljata 

časovno najkrajši set aktivacijskih sekvenc. Modula B3 in B4 sta postavljena na sa-

mem robu dosega komunikacijskega sistema in sta tako še občutljivejša na motnje in 

interference drugih brezžičnih komunikacijskih vmesnikov [82, 83].   

Kljub temu ne smemo zanemariti dejstva, da je ena naprava (referenca) prejela 

podatek, druga naprava (testiranec) pa slednjega ni uspešno prejela, lokacija obeh na-

prav pa je skoraj enaka. Če za trenutek zanemarimo zunanje dejavnike lahko razloge 

za zgornje anomalije iščemo v povprečju parametrov, ki jih uporabljamo za konfigu-

racijo modela. A tudi ta razlog ne pojasni anomalije b) v Poglavju 6.2.4, saj je bilo za 

ta primer  dokazano, da nobeden od komunikacijskih modulov tipa A, ki bi potencialno 

lahko vplival na uspešnost sprejema transakcije v času transakcije modula B3 (anoma-

lije), ni bil aktiven in s tem tudi ni vzroka za neuspešen zajem podatkov. 

Nadaljnja raziskava nas vodi do preverjanja sprejemnih modulov na centralni ko-

munikacijski napravi. Iz konfiguracije obeh modulov (testiranca in referenc) lahko 

razberemo, da sta oba konfigurirana enako. To pomeni, da oba načeloma delujeta v 
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istem in točno določenem frekvenčnem pasu. Ker karakteristike sprejemnika niso od-

visne zgolj od konfiguracije naprave, pač pa na njih vpliva še strojna izvedba izhodnih 

elementov, antene in sprejemno/oddajni modul RF, bomo z meritvami preverili, kako 

natančno je sistem kalibriran. V ta namen uporabimo modul SDR, ki zajema množice 

podatkov, poslanih iz centralne enote, sočasno s transakcijo obeh modulov tipa B. Test 

bo izveden za oba modula, referenco in testiranec. Rezultate meritev prikazuje Slika 

47. 

 
sprejemni filter testiranec sprejemni filter referenca

testiranecMODUL B1

MODUL B3 MODUL B3

referenca

MODUL B1

 
Slika 47: Rezultati preverjanja natančnosti kalibracije (testiranec levo, referenca de-

sno). 

S Slike 47 je razvidno, da kalibracija ni prilagojena trenutno uporabljenim komunika-

cijskim modulom tipa B. Vzrok lahko najdemo v odstopanju samih modulov RF od 

nazivnih podatkov (tolerance komponent, proces produkcije ipd.). Kljub temu, da ka-

libracija ni optimalna, je ta izvedena z dovolj veliko natančnostjo, da s pomočjo tre-

nutno nastavljenega vhodnega filtra sprejemnika uspešno pokriva obe robni nosilni 

frekvenci testiranih modulov (tip B). Dodatno lahko opazimo odstopanje v nosilni fre-

kvenci med testirancem in referenco. Ker uporabljamo v procesu verifikacije eksperi-

mentalne centralne enote, ki so bile sestavljene in kalibrirane ročno, lahko sklepamo, 

da vzrok za odstopanje najverjetneje tiči v postopku izdelave enot. 

Vsako še tako malo odstopanje lahko vpliva na končne rezultate. Zato pred na-

slednjim testom referenco in testiranec kalibriramo z optimalnimi parametri, ki so zna-

čilni za uporabljeno skupino komunikacijskih modulov (tip B). Rezultati kalibracije 

so predstavljeni na Sliki 48. 

 
sprejemni filter testiranec sprejemni filter referenca

testiranecMODUL B1

MODUL B3 MODUL B3

referenca

MODUL B1

 
Slika 48: Rezultati  kalibracije (testiranec levo, referenca desno). 

S Slike 48 je razvidno, da sta sprejemno/oddajna modula RF optimalno kalibrirana na 

vseh centralnih enotah.  
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 6.3 Maksimalna obremenitev komunikacijskega sistema  

 

V tretjem koraku validacije modela bomo model testirali s pomočjo vhodnih podatkov 

testiranca in referenc. Testiranec je v tem primeru obremenjen z maksimalno možno 

obremenitvijo. Maksimalno obremenitev dosežemo v dveh korakih:  

- ustvarjanje maksimalnega možnega prometa v komunikacijskem režimu A, 

- ustvarjanje primera najslabšega možnega scenarija (ang. »worst case«) trans-

akcij v komunikacijskem režimu B. 

 

Maksimalno obremenitev komunikacijskega režima A dosežemo tako, da na enega 

izmed modulov A preko centralne enote pošljemo datoteko s posodobitvijo. Proces 

oddaljene posodobitve programske opreme je izveden tako, da datoteko razdre v 

manjše dele (v velikosti transakcije) in dele pošilja preko centralne enote na naslovni 

modul tipa A. Ker je teh paketov veliko in ker se pošiljajo eden za drugim (verižni 

proces), proces posodobitve močno obremeni omrežje, ki deluje v režimu A, in s tem 

drastično zmanjša okno za prejem transakcij iz režima B. Da je zagotovljena učinko-

vitost komuniciranja tudi v režimu B, mora biti strežnik konfiguriran tako, da v pri-

vzetem načinu posodobitve programske opreme pakete posodobitve pošiljamo z zaka-

snitvijo (pavza med preklopi v način A). Na ta način izboljšamo možnosti prejema 

transakcij v režimu B. 

Ker želimo v testu maksimalno obremeniti komunikacijski sistem, smo na upo-

rabniškem vmesniku »SS Demo«, ki simulira delovanje strežnika, to zakasnitev one-

mogočili. Paketi s posodobitvijo se bodo tako pošiljajo brez zakasnitve, in sicer z mak-

simalno možno frekvenco. Zakasnitev, ki ostane, je čas prenosa podatkov iz in na upo-

rabniški vmesnik »SS Demo« trt in čas obdelave podatkov na uporabniškem vmesniku.  

Proces prenosa datoteke s posodobitvijo programske opreme iz centralne enote smo 

zajemali s pomočjo modula SDR, katerega meritev je prikazana na Sliki 49. 

t 

rt
t

tra
t

Paket s posodobitvijo
Centralna enota -> 

modul tipa A

Potrditev prejema
modul tipa A -> 
centralna enota

Transackcija – tip A

Prenos podatkov na 
strežnik, obdelava, 

prenos novega paketa 
s strežnika

Podatkovni 
blok 1

Podatkovni 
blok 2

Podatkovni 
blok 3

 
Slika 49: Proces prenosa datoteke s posodobitvijo iz strežnika preko centralne enote 

na naslovni komunikacijski modul tipa A. 
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S Slike 49 lahko razberemo, da se zaradi procesa prenosa posodobitve po omrežju 

prenašajo nenavadno veliki podatkovni paketi. V primerjavi s Poglavjem 6.1 in 6.2, 

kjer so se po omrežju tipa A prenašali paketi različnih velikosti, se tukaj prenašajo  

zgolj specifični paketi z informacijo o posodobitvi programske opreme. Ti so bili iz-

brani, ker predstavljajo največje možne pakete, ki se lahko pošiljajo po obravnavanem 

omrežju. Ker gre za specifičnost poslanih paketov, je za potrebe natančnega modeli-

ranja potrebno ponovno izvesti meritve časa ttra. Rezultati teh meritev so prikazani na 

Sliki 50. 

 

 
Slika 50: Merjenje novega parametra ttra. 

S Slike 50 lahko razberemo, da parameter ttra niha. Skrajne vrednosti in povprečna 

vrednost, ki jo bomo nadalje uporabili za potrebe simulacije/emulacije, so prikazane v 

Tabeli 25. 

 

Tabela 25: Privzeto delovanje - prenovljen parameter ttra. 
Parameter minimalen maksimalen povprečen 

ttra 1100 ms 1111 ms 1107 ms 

 

Ker posodobitev vedno pošiljamo na vsak komunikacijski modul tipa A posebej, in 

ker večje število modulov ne prispeva k večji obremenitvi komunikacijskega omrežja 

v režimu A, smo za ustvarjanje vhodnih podatkov uporabili le en modul v režimu A.  

Drugi pogoj je ustvarjanje primerov najslabših možnih scenarijev v komunikacij-

skem omrežju režima B. To so scenariji, kjer se transakcije v obeh komunikacijskih 

režimih prekrivata. Te izvedemo tako, da izberemo komunikacijska modula naprav, ki 

delujeta v komunikacijskem režimu tipa B. Uporabiti moramo oba tipa komunikacij-

skega modula, saj zaradi različne sestave transakcije vsak na svoj način obremenjujeta 

centralno enoto. Komunikacijska modula bosta sprožena ročno in naključno.  

 

 

6.3.1 Vhodni podatki komunikacijskega sistema 
Pri tem testu bomo vsilili maksimalno obremenjenost komunikacijskega sistema in v 

ta namen uporabili le en komunikacijski modul tipa A in dva komunikacijska modula 

tipa B. Preden lahko prikažemo vhodne podatke komunikacijskega sistema, moramo 
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slednje primerno obdelati (Poglavje 6.2.1), in sicer za module tipa B. Povzetek prvega 

koraka obdelave in redčenja vhodnega vzorca je predstavljen na Sliki 51. 

 

  
Slika 51: Vhodni podatki po izvedeni proceduri redčenja vhodnega vzorca – test 3. 

Naslednji korak je določanje morebitnih trkov, ki so nastali kot posledica menjave 

režima komunikacije. Rezultate prikazuje Slika 52.  

 

 
Slika 52: Rezultati združevanja ter primerjave vzorcev – test 3. 

Po pričakovanjih lahko na Sliki 52 opazimo, da je prišlo zaradi obremenjenosti sistema 

do več odstopanj časa pričetka transakcije med referenco in testirancem. Kljub veliki 

obremenitvi pa primerjava rezultatov med referenco in testirancem ne kaže zavrnjenih 

transakcij.  

Po končani obdelavi vhodnih podatkov iz modulov tipa B lahko te združimo z 

vhodnimi podatki iz modula tipa A. Skupen potek komunikacije na nivoju transakcij 

je prikazan na Sliki 53. 
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Slika 53: Porazdelitev transakcij na modulih A in B – test 3. 

S Slike 53 je razvidno, da prenos podatkov med moduli tipa A naraste z vpadom pro-

meta iz komunikacijskega režima B. To je pričakovano, saj sistem pred odgovorom na 

zahtevo strežnika po komunikaciji s komunikacijskim modulom tipa A (v obravnava-

nem primeru potrditvi prejema paketa s podatki o posodobitvi programske opreme) 

prioritetno pošlje podatke, zajete v režimu B. Bolj kot sama gostota je pomembna ča-

sovna razporeditev transakcij, saj ima največji vpliv na uspešnost komunikacije. Da 

sistem maksimalno obremenimo in ustvarimo optimalne pogoje za ustvarjanje kolizij 

je potrebno, da sočasno izvajamo čim več komunikacijskih dogodkov tipa A in B. Ča-

sovno porazdelitev transakcij prikazuje Slika 54. 

 

 
Slika 54: Časovni potek transakcij na modulih A in B – test 3. 

S Slike 54 je razvidno, da so bile transakcije poustvarjene kar se da sočasno. S tem so 

izvedeni optimalni pogoji za nastanek najslabšega možnega scenarija. Po obdelavi 

vhodnih podatkov te za na nadaljnjo rabo povzemamo v Tabeli 26. 
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Tabela 26: Zajeti vhodni podatki testiranca in reference – test 3. 
MODUL Št. Transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A  280 280 0 100 % 

B1 –  tip BA1 53 53 0 100 % 

B3 –  tip BA2 42 42 0 100 % 

SKUPAJ 375 375 0 100 % 

Zadnji dogodek: Modul A1, indeks: 996686 ≈ 16:40 

 

 
6.3.2 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema v sprot-

nem času 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5 ter vho-

dnih podatkov iz Poglavja 6.3.1 emuliramo vhodno obremenitev simuliranega komu-

nikacijskega sistema. Model komunikacijskega sistema deluje v načinu sprotnega 

časa. Rezultati testa so povzeti v Tabeli 27. 

Tabela 27: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

6.3 in načinom delovanja modela v sprotnem času. 
Začetek simulacije : 20. september 2014 - 23:15:58 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 23:32:38 

Trajanje simulacije : 00:16:39 

MODUL 
Št. Transakcij Uspešne transakcije Neuspešni transak-

cije 

uspešnost 

A1 –  tip A 280 280 280 100 % 

B1 –  tip BA1 53 53 53 100 % 

B3 –  tip BA2 42 42 42 100 % 

SKUPAJ 375 375 375 100 % 

 

Rezultati testa odražajo 100-odstotno uspešnost prenosa transakcij, kar je potrjeno s 

pomočjo neposredne primerjave rezultatov modela z rezultatom odziva realnega 

sistema.  

Zadnja transakcija v tej množici vhodnih podatkov se je izvršila s časovnim za-

mikom 16 minut in 37 sekund. Izvajanje simulacije je potekalo 16 minut in 39 sekund. 

Časovna indeksa se razlikujeta za 2 s (0,26 %), kar je pričakovano in sprejemljivo, saj 

model potrebuje pred in po emulaciji vhodne obremenitve simuliranega komunikacij-

skega sistema še čas za obdelavo podatkov. Pravilno izvajanje modela je potrjeno tudi 

s tem testnim scenarijem.    

 

6.3.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega komunikacijskega 

sistema s pomočjo tehnike pospeševanja 
S pomočjo modelov iz četrtega poglavja in konfiguracijskih podatkov iz petega pogla-

vja ter vhodnih podatkov iz točke 6.3.1 v tem testu emuliramo vhodno obremenitev 

simuliranega komunikacijskega sistema s pomočjo tehnike pospeševanja. Rezultati 

testa so povzeti  v Tabeli 28. 
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Tabela 28: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

6.3 in uporabo tehnike pospeševanja. 
Začetek simulacije : 20. september 2014 - 23:44:45 

Konec simulacije : 20. september 2014 - 23:56:46 

Trajanje simulacije : 00:12 

MODUL 
Št. Transakcij Uspešne 

transakcije 

Neuspešni 

transakcije 

uspešnost 

A1 –  tip A  280 280 280 100 % 

B1 –  tip BA1 53 53 53 100 % 

B3 –  tip BA2 42 42 42 100 % 

SKUPAJ 375 375 375 100 % 

 

Podatki iz Tabele 28 nakazujejo, da model obravnava vse transakcije kot potrjene. V 

nadaljevanju (Poglavje 6.4) podajamo obsežnejšo analizo dobljenih rezultatov. 

 

6.3.4 Analiza rezultatov 
Primerjava rezultatov odziva realnega sistema z obema režimoma (sprotni čas, akce-

leracija) modeliranega sistema pokaže, da ni odstopanj. Pojavi se zanimiv problem, da 

na realnem sistemu ni mogoče zagotoviti pogoja, pri katerem bi izgubili transakcije 

zaradi menjave režima komunikacije. To je dobro izhodišče za snovalce komunikacij-

skega sistema, saj tako eksperimentalne meritve na realnem komunikacijskem sistemu 

kot rezultati simulatorja komunikacijskega sistema potrjujejo, da trenutna konfigura-

cija zagotavlja 100-odstotno uspešnost prenosa transakcij. To pomeni, da preklop med 

režimi oz. vpeljava dveh režimov v enem komunikacijskem sistemu na takšen specifi-

čen komunikacijski sistem nima vpliva. To predpostavko bomo nadalje potrdili v dveh 

korakih: 

- analitično (teoretična analiza), 

- vizualna potrditev s pomočjo meritev, da je bil najslabši možni scenarij, ki ga 

lahko ustvarimo, dejansko preizkušen na realnem sistemu v sklopu meritev, 

zajetih v Poglavju 6.4.1. 

 

a) Teoretična analiza: 

V tej točki preverimo, ali so izpolnjeni vsi pogoji, ki bi teoretično lahko omogočali, da 

v sistemu ne more priti do napak zaradi preklopov komunikacijskega režima. Mini-

malna pogoja, ki jima moramo zadostiti, da sistem deluje brezhibno in s 100- odstotno 

uspešnostjo, sta definirana z enačbo: 

( )  ( + )  in  < ( - ) rt MIN tb bo tra trb tbt tt t t t  (6.0)  

 

Prvi del pogoja trt(MIN) > (ttb + tbo) navaja, da mora biti čas prenosa podatkov iz in na 

strežnik (oz. aplikaciji »SS Demo«) večji od vsote časa ene aktivacijske sekvence in 

nedejavnega časa med okvirjem. Čas ene aktivacijske sekvence je potreben, da je ta 

uspešno prejeta. Čas nedejavnosti med okvirji predstavlja primer najslabšega možnega 

scenarija. Če bi prišlo do preklopa takrat, ko je komunikacijski modul v času mirova-

nja, moramo ltega primerno upoštevati in ga prišteti času naslednje aktivacijske 

sekvence. Pogoj moramo preveriti za oba podtipa uporabljenih modulov. Če se vrnemo 

na podatke iz Poglavja 4, dobimo rezultate, ki jih povzema Tabela 29. 
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Tabela 29: Rezultati preverjanja prvega dela pogoja 100-odstotne uspešnosti trans-

akcij. 
MODUL trt ttb tbo IZPOLNJEN POGOJ 

B1 –  tip BA1 
1449 43 

303 DA  

B3 –  tip BA2 190 DA  

 

Drugi del pogoja ttra < (ttrb – tb) zahteva, da je čas ene transakcije med komunikacij-

skimi moduli tipa A manjši od časa prenosa podatkov komunikacijskega modula tipa 

B, zmanjšanega za čas ene aktivacijske sekvence. Če čas ene transakcije v režimu A 

ne zagotavlja tega pogoja, je ob sočasnem proženju modulov tipov A in B sprejem v 

režimu B nemogoč. Rezultati pregleda so prikazani v Tabeli 30: 

Tabela 30: Rezultati preverjanja drugega dela pogoja 100-odstotne uspešnosti trans-

akcij. 
MODUL ttra ttb ttrb IZPOLNJEN POGOJ 

B1 –  tip BA1 
1100 43 

≈2200 DA  

B3 –  tip BA2 ≈1400 DA  

 

Analitično preverjanje parametrov potrjuje, da v primeru optimalnega delovanja 

sistema brez upoštevanja zunanjih dejavnikov, sistem dejansko zagotavlja 100 od-

stotno uspešnost sprejema v dvojnem režimu obratovanja. Preklop med komunikacij-

skimi režimi pri optimalnem delovanju sistema nima vpliva na uspešnost delovanja 

komunikacijskega sistema.  

 

b) Vizualna potrditev: 

Pri vsakem testu smo s pomočjo modula SDR spremljali promet na brezžičnem vme-

sniku RF. To omogoča, da lahko s pomočjo meritev spektra RF vizualno potrdimo, da 

je bil poustvarjen najslabši možni scenarij oz. da sta modula tipa A in B res delovala 

sočasno. Po pregledu dnevnika dogodkov smo našli več scenarijev, ki to potrjujejo. 

Kot dokaz navajamo enega izmed njih, ki je predstavljen na Sliki 55. 

 

TRANSAKCIJE TIPA A

TRANSAKCIJE TIPA B za modul:
B3

TRANSAKCIJE TIPA B za modul:
B1

 
Slika 55: Pregled in potrditev zajema kritičnih scenarijev (za modul B3 levo in modul 

B1 desno). 
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Slika 55 potrjuje, da je bil poustvarjen vsaj en najslabši možni scenarij. Iz podatkov na 

sliki lahko opazimo, da je komunikacijski modul tipa BA1, ki prenaša podatke v daljšem 

okvirju, manj občutljiv na morebitne transakcije v komunikacijskem režimu A, saj 

daljši okvir omogoča večjo verjetnost uspešne detekcije aktivacijske sekvence. Anali-

tično lahko podamo oceno, koliko aktivacijskih sekvenc prejme centralna enota v ide-

alnem in najslabšem možnem scenariju. Oceno podaja tabela 31.  

Tabela 31: Primerjava teoretičnega prenosa maksimalnega števila aktivacijskih 

sekvenc v različnih scenarijih. 

MODUL 
ttra ttrb Idealno   

aktivacijske sekvence 

najslabši scenarij 

aktivacijske sekvence 

B1 –  tip BA1 
1107 

≈2200 15 6 

B3 –  tip BA2 ≈1400 18 2 

 

Iz rezultatov Tabele 30 lahko razberemo, da je upad aktivacijskih sekvenc v najslab-

šem možnem scenariju večji za komunikacijske module B3 (B4 in B5), saj lahko iz-

gubimo kar 67 odstotkov vseh aktivacijskih sekvenc. Ti moduli so najbolj občutljivi 

na menjave komunikacijskega režima. S tem potrdimo rezultate iz prejšnjega poglavja 

(6.2), saj se tam pojavljajo anomalije prav na teh specifičnih modulih (B3 in B4). Upad 

aktivacijskih sekvenc za module B1 in B2 je zgolj 40odstoten, kar omogoča večjo 

možnost prenosa vsaj ene aktivacijske sekvence do centralne enote in s tem uspešno 

opravljeno transakcijo. 

 

 6.4 Povzetek rezultatov simulacijskih scenarijev  
 

V sklopu celotnega poglavja (Poglavje 6) smo potrjevali pravilnost delovanje modela 

s pomočjo privzetega delovanja realnega sistema. Za vsak scenarij smo preverili delo-

vanje modela v obeh režimih delovanja (sprotni čas, akceleracija). Izvršili smo tri naj-

pomembnejše scenarije.  

Prvi scenarij je zajemal test delovanja modela z vhodnimi podatki testiranca. Ker 

smo uporabili vhodne podatke testiranca, je bila zagotovljena 100-odstotna uspešnost 

prenosa transakcij, saj delovanje drugih elementov nima vpliva na končni rezultat. Re-

zultati so izpolnili pričakovanja in potrdili pravilnost delovanja za takšen nabor vho-

dnih podatkov.  

V drugem delu smo dodatno uporabili še podatke iz referenc. Vključitev teh po-

datkov pomeni, da lahko zaznamo transakcije, ki jih je testiranec zaradi preklopa ko-

munikacijskega režima, izpustil. Po pregledu vhodnih podatkov smo ugotovili, da je 

testiranec prejel tri transakcije manj kot referenca (0,16 % zgrešenih transakcij, padec 

uspešnosti na 99,84 %). Sledila je emulacija vhodne obremenitve simuliranega komu-

nikacijskega sistema. Vhodna obremenitev je v tem primeru množica vhodnih podat-

kov, združenih iz reference in testiranca. Rezultat tega testa je odražal 100-odstotno 

uspešnost prejema transakcij. Ker se dobljeni rezultat ni skladal s podatki iz realnega 

sistema, je bila izvedena ročna analiza kritičnih (zavrnjenih) transakcij (anomalij), ki 

jih v realnem sistemu ni prejel testiranec. Analiza je potrdila domnevo, da za prejem 

transakcij ni kriv preklop med komunikacijskimi režimi, pač pa nepredvidljivi zunanji 

dejavniki. Na osnovi tega je bilo tudi v tej točki potrjeno pravilno delovanje modela 

komunikacijskega sistema.   
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Temu je sledil še zadnji test, kjer smo komunikacijski sistem obremenili s prime-

rom najslabšega možnega scenarija (ang. worst case scenario). Te scenarije smo izve-

dli z namenom zagotavljanja najvišje možnosti neuspeha komunikacije pri prejemu 

transakcij zaradi preklopa med komunikacijskimi režimi. Po analizi vhodnih podatkov 

testiranca in reference smo ugotovili, da je kljub najslabšim možnim pogojem sprejem 

na testirancu kot tudi referenci še vedno 100odstoten. Enake rezultate je za to množico 

vhodnih podatkov podala emulacija vhodne obremenitve simuliranega komunikacij-

skega sistema in tako tudi v tej točki potrdila pravilno delovanje zasnovanega modela.   

Pravilno in učinkovito delovanje modela smo pokazali v vseh treh scenarijih. Ti 

scenariji pa zaradi pomanjkanja dejanskih negativnih transakcijskih dogodkov (padec 

transakcij pri preklopu komunikacijskega režima), zaradi katerih ta problem obravna-

vamo, niso dovolj, da bi lahko izključno na podlagi teh potrdili pravilno delovanje 

modela. Zagotoviti moramo tudi scenarije, ki omogočajo, da sistem deluje okrnjeno in 

tako ustvarja padle transakcije izključno zaradi menjave režima komunikacije. Ker 

smo pokazali, da komunikacijski sistem  v svojem privzetem načinu in okolju delova-

nja ne dopušča zmanjševanja učinkovitosti komunikacije, moramo zato nadaljevati z 

modifikacijo sistema izključno v te namene. Preverjanje delovanja v pogojih izven 

privzetega delovanja naprave bomo izvajali s testnimi scenariji tipa »Kaj če?«, ki sle-

dijo v naslednjem poglavju. 
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7. Eksperimentalni scenariji tipa »Kaj če?« 
 

V tipu scenarijev »Kaj če?« največkrat najdemo scenarije, pri katerih spreminjamo 

vhodni vzorec (redčenje/zgoščanje vzorca, simuliranje izbruhov v sistemu ipd. ). Ker 

niti najslabši možni scenarij ne prinese želenih rezultatov, uporabimo drugačen pri-

stop, in sicer neposredno modifikacijo komunikacijskega sistema. Sistem smo modi-

ficirali na osnovi treh pristopov: 

- prvi scenarij tipa »Kaj če?« simulira degradacijo učinkovitosti povezave v ko-

munikacijskem režimu A, 

- drugi scenarij tipa »Kaj če?« simulira degradacijo učinkovitosti povezave v 

komunikacijskem režimu B in 

- tretji scenarij predstavlja kombinacijo predhodnih dveh načinov. 

 

V vsaki točki bomo vhodne podatke ustvarili na podlagi najslabšega možnega scena-

rija (kot v Poglavju 6.2 in 6.3), s čimer zagotovimo najvišjo stopnjo možnosti pojava 

anomalij zaradi preklopa komunikacijskega režima delovanja. 

Rezultate oz. uspešnost delovanja modela bomo preverjali na enak način kot v 

Poglavju 6. Primarno s primerjavo med realnim komunikacijskim sistemom in refe-

renco in sekundarno s primerjavo izvajanja časa emulacije vhodne obremenitve simu-

liranega sistema v sprotnem času z izvajanjem testa na realnem komunikacijskem 

sistemu.  

 

 

 7.1 Degradacija povezave v komunikacijskem režimu A 
 

V tem sklopu testov simuliramo degradacijo učinkovitosti povezave med moduli tipa 

A. To doseženo tako, da na komunikacijskem modulu tipa A, ki je uporabljen za 

ustvarjanje vhodnih podatkov, implementiramo metodo, ki zmeraj zavrne prvo prejeto 

transakcijo. Ker centralna enota ne dobi odgovora na zahtevo, je prisiljena zahtevo 

ponovno poslati. To znatno podaljša čas transakcije v režimu A, kar neposredno vpliva 

na uspešnost prejema transakcij v režimu B. Za pravilno delovanje modela moramo 

pred zajemom vhodnih podatkov na novo izmeriti povprečen čas transakcije modulov 

tipa A in z njim posodobiti podatke modela. 

 
7.1.1 Merjenje modificiranih parametrov za model modulov tipa A 
Najprej moramo z meritvami pridobiti novo vrednost parametra ttra. Prvi korak je torej 

pridobitev nove množice (nabora) meritev za natančno določitev tega parametra. Re-

zultati so prikazani na Sliki 56.   
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Slika 56: Meritve časa ttra – scenarij tipa ena »Kaj če?«. 

Iz rezultatov na Sliki 56 lahko razberemo, da čas ttra niha. V Tabeli 32 podajamo oba 

robna časa in povprečen čas ttra, s katerim posodobimo model komunikacijskega mo-

dula A.  

Tabela 32: Scenarij »Kaj če?« - Prenovljen parameter ttra. 
Parameter minimalen maksimalen povprečen 

ttra 2701 ms 2712 ms 2608 ms 

 

Parameter nato preverimo še s pomočjo modula SDR. Rezultat zajetega signala spektra 

RF prikazuje Slika 57. 

Paket s posodobitvijo
Centralna enota -> 

modul tipa A

Potrditev prejema
modul tipa A -> 
centralna enota

Paket s posodobitvijo
Centralna enota -> 

modul tipa A

Paket s posodobitvijo
Centralna enota -> 

modul tipa A
Ta paket bo modul 
zavrgel v skladu z 
našim scenarijem

Transackcija – tip A

tra
t

2
 s

 
Slika 57: Preverjanje časa ttra –scenarij tipa ena »Kaj če?«.  
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7.1.2 Vhodni podatki  
Pri tem testu ponovno vsilimo maksimalna obremenitev komunikacijskega sistema. V 

ta namen uporabimo le en komunikacijski modul tipa A in dva komunikacijska modula 

tipa B. Preden lahko prikažemo vhodne podatke sistema, mora vhodne podatke modu-

lov tipa B primerno obdelati. Iz dnevnika aktivacijskih sekvenc moramo ekstrapolirati 

dnevnik transakcij. Povzetek obdelave, redčenja vhodnega vzorca predstavlja Slika 58. 
 

 
Slika 58: Vhodni podatki po redčenju vhodnega vzorca – scenarij tipa ena »Kaj 

če?«.  

Naslednji korak je ekstrapolacija vhodne obremenitve za potrebe simulatorja ter pre-

gled podatkov in določanje morebitnih trkov, ki so nastali kot posledica menjave re-

žima komunikacije. Rezultati so prikazani na Sliki 59.  

 

 
Slika 59: Rezultati združevanja ter primerjave vzorcev – scenarij tipa ena »Kaj če?«.  

Po končani obdelavi vhodnih podatkov iz modulov tipa B jih lahko sedaj združimo z 

vhodnimi podatki iz modula tipa A. Skupen potek komunikacije na nivoju transakcij 

je prikazan na Sliki 60. 
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Slika 60: Porazdelitev transakcij na modulih A in B – scenarij tipa ena »Kaj če?«. 

S Slike 60 je razvidno, da na začetku testa ni prometa iz modula B3. To je pričakovano, 

saj je bil v prvem delu testa ta modul izklopljen, da onemogočimo njegov vpliv na 

rezultate testa. Podobno je bil v nadaljevanju izključen modul B1. Bolj kot sama 

gostota je pomembna časovna razporeditev transakcij, saj ta najbolj vpliva na uspe-

šnost komunikacije. Časovna porazdelitev transakcij je prikazana na Sliki 61. 

 

 
Slika 61: Časovni potek transakcij na modulih A in B – scenarij tipa ena »Kaj če?«. 

S Slike 61 je razvidno, da so bile transakcije v režimih A in B ustvarjene kar se da 

sočasno. S tem smo  izvedli najslabši možni scenarij. Rezultat obdelave vhodnih po-

datkov povzema tabela 33. 
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Tabela 33: Zajeti vhodni podatki – scenarij tipa ena »Kaj če?«. 
MODUL Št. Transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A  152 152 0 100 % 

B1 –  tip BA1 64 51 13 79,69 % 

B3 –  tip BA2 43 27 16 62,79 % 

SKUPAJ 259 230 29 88,8 % 

Zadnja transakcija Modul B3, indeks: 999651 ≈  16:58 

 

 
7.1.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega komunikacijskega 

sistema v sprotnem času 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5, poso-

dobljenih s konfiguracijskim parametrom ttra iz Poglavja 7.1.1 ter vhodnih podatkov 

iz Poglavja 7.1.2 sedaj emuliramo vhodno obremenitev komunikacijskega sistema.  

Model komunikacijskega sistema deluje v režimu sprotnega časa. Rezultati so podani 

v tabeli 34. 

Tabela 34: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

7.1 in režimom delovanja modela v sprotnem času. 
Začetek simulacije : 21. september 2014 - 10:58:24 

Konec simulacije : 21. september 2014 - 11:15:24 

Trajanje simulacije : 00:17 

MODUL 
Št. Transakcij Uspešne transakcije Neuspešni transak-

cije 

uspe-

šnost 

A1 –  tip A  152 152 152 100 % 

B1 –  tip BA1 64 57 7 89.06 % 

B3 –  tip BA2 43 29 14 67.44 % 

SKUPAJ 259 238 21 91.89 % 

 

Dobljene podatke in rezultate primerjamo z rezultati realnega sistema, kar kaže Slika 

62. 

 

  
Slika 62: Primerjava rezultatov  – scenarij tipa ena »Kaj če?«. 
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Iz rezultatov na Sliki 62 lahko razberemo, da je odstopanje med emulacijo vhodne 

obremenitve simuliranega sistema in realnim sistemom minimalno, saj znaša slabe 3 

%. Rezultat potrjuje dobro ujemanje modela in realnega komunikacijskega sistema.  

Simulacijo smo izvajali 17 minut. Zadnji dogodek v množici vhodnih podatkov 

emulacije vhodnih podatkov simuliranega sistema pa ima časovni odmik 16 minut in 

58 sekund. Ker gre za minimalno odstopanje, lahko potrdimo pravilno delovanje mo-

dela tudi s stališča dolžine izvajanja simulacije. 

 

7.1.4 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema s pomočjo 

tehnike pospeševanja 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5, poso-

dobljenih s parametrom konfiguracije ttra iz Poglavja 7.1.1 ter vhodnih podatkov iz 

Poglavja 7.1.2 s testom emuliramo vhodno obremenitev komunikacijskega sistema. 

Model komunikacijskega sistema uporablja tehniko pospeševanja. Rezultate testa po-

daja Tabela 33. 

Tabela 35: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

7.1 in režimom delovanja modela z uporabo časovne akceleracije. 
Začetek simulacije : 22. september 2014 - 12:55:12 

Konec simulacije : 22. september 2014 - 13:06:59 

Trajanje simulacije : 00:11:46 

MODUL 
Št. Transakcij Uspešne transak-

cije 

Neuspešni transak-

cije 

uspešnost 

A1 –  tip A  152 152 0 100 % 

B1 –  tip BA1 64 57 7 89.06 % 

B3 –  tip BA2 43 28 14 67.44 % 

SKUPAJ 259 238 21 91.89 % 

 

Dobljeni rezultati so enaki tistim v primeru simulacije z uporabo sprotnega časa, ki 

tudi ponovno dokazujejo pravilno zasnovo simulacijskega modela komunikacijskega 

omrežja. To potrjuje, da časovno pospeševanje deluje v skladu s pričakovanji. 

 

7.1.5 Analiza rezultatov 
Podobno kot v točki 6.3.4 tudi tukaj ovrednotimo dobljene rezultate, in sicer v dveh 

korakih. S prvim  korakom potrdimo verodostojnost vhodnih podatkov, medtem ko z 

drugim potrdimo scenarij, s katerim zagotovimo uspešno preverjanje razvitega mo-

dela. V prvem koraku s teoretično analizo vhodnih podatkov potrdimo obstoj anomalij 

v komunikacijskem sistemu, ki nastanejo zaradi menjave komunikacijskega režima. V 

drugem pa s pomočjo zajema spektra z modulom SDR vizualno potrdimo, da so bili ti 

scenariji dejansko ustvarjeni na realnem sistemu. 

 

a) Teoretična analiza: 

V tem sklopu preverimo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da v sistemu obstajajo sce-

nariji, ki omogočajo izgubo transakcij zaradi preklopov med komunikacijskimi režimi. 

To izvedemo tako, da primerjamo parametre komunikacijskega sistema s pogojem, 

specificiranim v enačbi (6.0). Rezultati preverjanja so podani v Tabelah 36 in 37. 
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Tabela 36: Rezultati preverjanja prvega dela pogoja, specificiranega z enačbo (6.0). 
MODUL trt ttb tbo IZPOLNJEN POGOJ 

B1 –  tip BA1 
1449 43 

303 DA  

B3 –  tip BA2 190 DA  

 

Tabela 37: Rezultati preverjanja drugega pogoja, specificiranega z enačbo (6.0). 
MODUL ttra ttb ttrb IZPOLNJEN POGOJ 

B1 –  tip BA1 
2608 43 

≈2200 NE 

B3 –  tip BA2 ≈1400 NE 

 

Analitično preverjanje parametrov potrjuje obstoj komunikacijskih lukenj (anomalij), 

do katerih prihaja zaradi menjave komunikacijskega režima.  

 

b) Vizualna potrditev: 

V tem koraku verifikacije se s pomočjo modula SDR spremlja promet na brezžičnem 

vmesniku RF. Ta omogoča, da se s pomočjo meritev vizualno potrdi, da je bil pous-

tvarjen vsaj en najslabši možni scenarij oz. da sta modula tipa A in B vsaj enkrat  de-

lovala sočasno. Po pregledu dnevnika dogodkov najdemo več scenarijev, ki to dejstvo 

potrjujejo. Na Sliki 63 je prikazan eden izmed takšnih dogodkov. 

TRANSAKCIJE TIPA B za modul:
B3

TRANSAKCIJE TIPA B za modul:
B1 

TRANSAKCIJA TIPA A - zavrnjena

Ponovno pošiljanje
TRANSAKCIJA TIPA A – sprejeta KOMUNIKACIJSKI 

REŽIM A

KOMUNIKACIJSKI 
REŽIM A

 
Slika 63: Pregled in potrditev ustvarjenega najslabšega možnega scenarija za modul 

B3 levo in modul B1 desno. 

Slika 63 potrjuje, da so bili ustvarjen vsaj en oziroma več najslabših možnih scenarijev. 

Rezultati na sliki tudi dokazujejo, da je sekvenca modula B3 zaradi krajšega transak-

cijskega časa znatno bolj občutljiva na preklop komunikacijskega režima. To potrju-

jejo tudi rezultati emulacije vhodne obremenitve, saj so izvršeni z znatno višjo uspe-

šnostjo. 
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Ponovno lahko ocenimo, koliko aktivacijskih sekvenc prejme komunikacijski 

sistem  v idealnem in najslabšem možnem scenariju. Oceno podaja tabela 38.  

Tabela 38: Primerjava teoretičnega prenosa maksimalnega števila aktivacijskih 

sekvenc v različnih scenarijih. 

MODUL ttra ttrb 
Idealno 

aktivacijske sekvence 

najslabši scenarij 

aktivacijske sekvence 

B1 –  tip BA1 
2608 

≈2200 15 0 

B3 –  tip BA2 ≈1400 18 0 

 

Iz rezultatov v Tabeli 36 lahko razberemo, da ima idealno izveden najslabši možni 

scenarij (kot ga prikazuje Slika 69) vpliv popolne blokade transakcije v komunikacij-

skem režimu B, kar ponovno potrjuje ustreznost vhodnih podatkov. Ker potrjujemo 

delovanje modela na podlagi vhodnih podatkov, verodostojnost teh potrdi tudi pra-

vilno delovanje modela.  

 

 7.2 Degradacija povezave v komunikacijskem režimu B 

 
V nadaljevanju simuliramo degradacijo povezave med moduli tipa B. To dosežemo 

tako, da na komunikacijskem modulu tipa B, ki je uporabljen za ustvarjanje vhodnih 

podatkov, izvedemo ročna proženja sekvenc. To pomeni, da bo namesto privzetega 

števila komunikacijskih okvirjev modul poslal le določeno (manjše) število okvirjev. 

Za pravilno delovanje modela moramo pred zajemom vhodnih podatkov na novo de-

finirati transakcijo modula tipa B in z novimi podatki posodobiti podatke modela. 

 
7.2.1 Merjenje modificiranih parametrov za model modulov tipa B 
Prvi korak je določanje števila okvirjev, ki jih pošiljamo. Odločili smo se za dva 

okvirja. Odločitev je bila sprejeta na podlagi dveh razlogov: 

- dva okvirja sta dovolj, da še vedno zagotavljata uspešen sprejem transakcije in 

- vsebujeta vse glavne elemente, ki sestavljajo transakcijo (aktivacijske 

sekvence, pavze med aktivacijskimi sekvencami in pavze med okvirji). 

Ker je proženje modula tipa B časovno zelo zahtevno, to proceduro izvajamo s pomo-

čjo samo enega tipa komunikacijskega modula (modul tipa BA1 – B1), ki ponuja mož-

nost ročnega proženja. To je senzor MD-210R. Ta modul uporablja stikalo, ki omo-

goča proženje. Da prekinemo celotno transakcijo in pošljemo le določeno število 

okvirjev, moramo modulu prekiniti napajanje. Ker gre za časovno občutljiv postopek, 

ga je zelo težko izvajati ročno. V ta namen smo uporabili poseben elektronski sistem, 

ki proženje izvede avtomatično. Rešitev je predstavljena na Sliki 64. 

MODUL
MD-210R 

KONTROLNA 
NAPRAVA

AKTIVIRAJ
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Slika 64: Shema sistema za avtomatsko proženje komunikacijskega modula BA1. 

Sistem deluje tako, da transakcijo sproži operater posredno preko krmilnega elementa, 

ki poskrbi za pulz napajanja primerne dolžine. Da zagotovimo optimalni čas pulza 

napajanja, moramo izvesti množico meritev, s pomočjo katerih lahko ta čas določimo. 

Rezultati teh meritev so predstavljeni na Sliki 65. 

 
Slika 65: Rezultati vpliva časovnega intervala vklopa napajanja na število poslanih 

okvirjev. 

Iz podatkov na Sliki 65 je razvidno, da modul pošlje dva okvirja, če je interval napa-

janja med 760 in 1000 ms. Da zagotovimo pošiljanje dveh okvirjev, izberemo čas ak-

tivacije napajanja v dolžini 900 ms. Ta čas nastavimo v kontrolni napravi. Za verifi-

kacijo pravilnosti delovanja sprožimo dve transakciji, rezultat pa preverimo s pomočjo 

modula SDR. Rezultate testa prikazuje Slika 66. 

 
Slika 66: Test proženja transakcij (dve transakciji). 

S potrditvijo, da komunikacijski modul B v degradiranem načinu pošilja na zahtevo 

res samo dva okvirja aktivacijskih sekvenc, lahko temu primerno modeliramo modifi-

cirano model transakcije za ta modul. Nova transakcijska shema je predstavljena v 

Tabeli 39. 
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Tabela 39: Prenovljen model transakcije za modificiran komunikacijski modul tipa 

BA1. 

Parameter vrednosti 

EN
A

 M
O

D
IF

IC
IR

A
N

A
  

TR
A

N
SA

K
C

IJ
A

 S
EN

ZO
R

JA
  

M
D

-2
1

0
R

 

En
 k

o
m

u
n

ik
a

ci
js

ki
 

o
kv

ir
 s

en
zo

rj
a

 

 M
D

-2
1

0
R

 

aktivna sekvenca - ttb 
 43  

nedejavnost med sekvencami - tbd 4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med okvirji - tbo 
303 

En
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o
m
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n
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a

ci
js
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o
kv
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rj
a

 

 M
D

-2
1

0
R

 
aktivna sekvenca - ttb 

43  

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med sekvencami - tbd 
4 

aktivna sekvenca - ttb 
43 

nedejavnost med okvirji - tbo 
303 

Skupen čas transakcije ttrb: ≈880 s  

 

7.2.2 Vhodni podatki modela 
Podobno kot v Poglavju 7.1 v tem testu najprej vsilimo maksimalno obremenjenost 

komunikacijskega režima A. V ta namen uporabimo le en komunikacijski modul tipa 

A in modificiran modul tipa B. Preden prikažemo vhodne podatke sistema (modul tipa 

B), jih moramo najprej primerno prečistiti po istem postopku kot v Poglavju 6. Povze-

tek prvega koraka obdelave in redčenja vhodnega vzorca je predstavljen na Sliki 67. 

 

 
Slika 67: Vhodni podatki po redčenju vhodnega vzorca – scenarij tipa dva »Kaj 

če?«.  

Nadaljujemo z ekstrapolacijo vhodnih podatkov, ki jih potrebujemo za simulacijo, ter 

s pregledom podatkov za določanje morebitnih trkov, ki nastanejo kot posledica me-

njave režima komunikacije. Podatki pokažejo, da je je razlika med testirancem in re-

ferencami 12 prejetih transakcij. Po končani obdelavi vhodnih podatkov iz modulov 
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tipa B jih lahko na tej točki združimo z vhodnimi podatki iz modula tipa A. Skupen 

potek komunikacije na nivoju transakcij prikazuje Slika 68. 

 

 
Slika 68: Porazdelitev transakcij na modulih A in B – scenarij tipa dva »Kaj če?«. 

Tudi pri tem testu je bolj kot sama gostota pomembna časovna razporeditev transakcij, 

saj ta najbolj vpliva na uspešnost komunikacije. Časovna porazdelitev transakcij je 

prikazana na Sliki 69. 

 

 
Slika 69: Časovni potek transakcij na modulih A in B – scenarij tipa dva »Kaj če?«. 

S Slike 69 je razvidno, da so bile transakcije ustvarjene kar se da sočasno. Tako so 

omogočeni optimalni pogoji za pojav najslabših možnih scenarijev, torej prekrivanja 

transakcij v obeh komunikacijskih režimih. Vhodni podatki so povzeti v Tabeli 40. 
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Tabela 40: Zajeti vhodni podatki za scenarij tipa dva »Kaj če?«. 
MODUL Št. Transakcij Uspešne transakcije neuspešne transakcije uspešnost 

A1 –  tip A 225 225 0 100 % 

B1 –  tip BA1 94 82 12 87,23 % 

SKUPAJ 319 307 12 96,24 % 

 

 

7.2.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema v sprot-

nem času 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5, poso-

dobljenih z novim modelom transakcije iz Poglavja 7.2.1 ter vhodnih podatkov iz Po-

glavja 7.2.2 v  testu emuliramo vhodno obremenitev simuliranega komunikacijskega 

sistema, ki deluje v sprotnem času. Rezultate testa podaja Tabela 41. 

Tabela 41: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

7.2 in režimom delovanja modela v sprotnem času. 
Začetek simulacije : 16. september 2014 - 21:20:34 

Konec simulacije : 16. september 2014 - 21:35:15 

Trajanje simulacije : 00:14:40 

MODUL 
Št. transakcij Uspešne transakcije Neuspešni transak-

cije 

Uspe-

šnost 

A1 –  tip A 225 225 0 100 % 

B1 –  tip BA1 94 87 7 92,55 % 

SKUPAJ 319 312 7 97.81 % 

 

Rezultate emulacije vhodne obremenitve simuliranega sistema sedaj primerjamo z re-

zultati dejanskega sistema. Primerjavo podaja Slika 70. 

 

 
Slika 70: Primerjava rezultatov scenarij tipa dva »Kaj če?«. 

Iz rezultatov na Sliki 70 lahko razberemo, da je odstopanje med emulacijo vhodne 

obremenitve in realnim sistemom ob upoštevanju vseh transakcij zgolj 1,5 odstotka, 

kar je v mejah normale. Če pogledamo izključno modul B1 lahko ugotovimo, da ta 

odstopa za kar 5,3 odstotka. To je posledica zelo ozkega okna, v katerem lahko realni 
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sistem sprejme aktivacijsko sekvenco modula B. Za simulator je dovolj le ena 

sekvenca za potrditev transakcije enako kot v idealnem realnem sistemu. A v realnem 

sistemu je največkrat tako, da ena sekvenca ni dovolj za uspešen prejem.  

Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema se je izvajala 14 minut in 40 

sekund. Zadnji dogodek v množici  vhodnih podatkov emulacije vhodne obremenitve 

simuliranega sistema ima časovni odmik 14 minut in 38 sekund. Ker gre za minimalno 

odstopanje, lahko potrdimo ustrezno delovanje modela. 

 

7.2.4 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema s pomočjo 

tehnike pospeševanja 
Ponovno s pomočjo modelov iz Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 

5, posodobljenih z novim modelom transakcije iz Poglavja 7.2.1 ter vhodnih podatkov 

iz Poglavja 7.2.2 v testu s pomočjo tehnike pospeševanja emuliramo vhodno obreme-

nitev simuliranega komunikacijskega sistema. Rezultati testa so podani v Tabeli 42. 

Tabela 42: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

7.2 in režimom delovanja modela z uporabo časovne akceleracije. 
Začetek simulacije : 16. september 2014 - 23:06:21 

Konec simulacije : 16. september 2014 - 23:19:09 

Trajanje simulacije : 00:12:47 

MODUL 
Št. transakcij Uspešne transak-

cije 

Neuspešni transak-

cije 

Uspešnost 

A1 –  tip A 225 225 0 100 % 

B1 –  tip BA1 94 87 7 92,55 % 

SKUPAJ 319 312 7 97.81 % 

 

Rezultati odražajo enako lastnost kot v simulaciji z uporabo tehnike sprotnega časa, 

opazimo pa, da lahko nihajo za določeno mero (±1 %). Nihanje nastane zaradi robnih 

vrednosti elementov modela. Rezultati so v zadovoljivem rangu in potrjujejo ustrezno 

delovanje modela z uporabo časovne akceleracije.  

 

7.2.5 Analiza rezultatov 
Na osnovi predhodnih rezultatov bomo v nadaljevanju opravili analizo rezultatov. Na 

osnovi analize rezultatov bomo ustreznost modela potrdili v dveh korakih, na enak 

način kot v Poglavju 7.1.5.  

 

a) Teoretična analiza: 

V tej točki preverimo izpolnjenost vseh pogojev, ki teoretično omogočajo, da se v 

sistemu pojavijo napake, ki so posledica preklopov v režimu delovanja. To izvedemo 

s primerjavo parametrov komunikacijskega sistema s pogojem, specificiranim v ena-

čbi  (6.0). Rezultate preverjanja podaja Tabela 43. 
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Tabela 43: Rezultati preverjanja pogoja iz enačbe (6.0). 

POGOJ trt ttra ttb tbo ttrb 
IZPOLNJEN  

POGOJ 

prvi del 1449 / 43 303 / DA 

drugi del / 1107 43 / ≈880 NE 

Analitično preverjanje parametrov potrjuje obstoj komunikacijskih lukenj (anomalij), 

do katerih prihaja zaradi vpliva menjave komunikacijskega režima.  

 

b) Vizualna potrditev: 

Tudi v testu s pomočjo modula SDR spremljamo promet na brezžičnem vmesniku RF. 

Ta omogoča, da s pomočjo meritev vizualno potrdimo, da je bil ustvarjen najslabši 

možni scenarij oz. da sta modula tipa A in B res delovala sočasno. Po pregledu dnev-

nika dogodkov je bilo odkritih več takih scenarijev, ki to dejstvo potrjujejo. Slika 71 

kot dokaz kaže enega izmed njih. 

TRANSAKCIJE TIPA B za modul:
B1

TRANSAKCIJA TIPA A
 

Slika 71: Pregled in potrditev najslabšega možnega scenarija. 

Slika 71 potrjuje, da lahko pride do scenarija, ki bi popolnoma blokiral sprejem trans-

akcije komunikacijskega modula B. S slike lahko razberemo, da gre za ekstremen pri-

mer, saj se mora transakcija v režimu B sprožiti v točno določenemu trenutku, da je na 

idealnem sistemu zavrnjena. Ponovno lahko ocenimo, koliko aktivacijskih sekvenc 

komunikacijski sistem prejme v idealnih okoliščinah in v najslabšem možnem scena-

riju. Oceno podaja tabela 44.  

Tabela 44: Primerjava teoretičnega prenosa maksimalnega števila aktivacijskih 

sekvenc v različnih scenarijih. 

MODUL 
ttra ttrb Idealno   

aktivacijske sekvence 

Najslabši primer 

aktivacijske sekvence 

B1 –  tip BA1 ≈1107 ≈880 6 0 

 

Iz rezultatov v Tabeli 44 je moč razbrati, da ima idealni najslabši možni scenarij (kot 

ga prikazuje Slika 71) vpliv popolne blokade transakcije v komunikacijskem režimu 

B, kar ponovno potrjuje ustreznost vhodnih podatkov za potrebe testa. Ker potrjujemo 
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delovanje modela na podlagi vhodnih podatkov, verodostojnost vhodnih podatkov po-

trdi tudi pravilno delovanje modela.  

 

 7.3 Degradacija povezave v komunikacijskem režimu A in B 

 
V nadaljevanju bomo združili scenarija iz Poglavij 7.1 in 7.2 in simulirali degradacijo 

povezave med moduli tipa A in B. Razlog za izbiro tega scenarija je odpravljanje rob-

nih (zelo občutljivih) scenarijev, ki se pojavijo tako v testu iz Poglavja 7.1 kot v testu 

iz Poglavja 7.2. Največkrat najdemo razlog za takšne scenarije v zelo podobnem času 

trajanja transakcij v režimu A in B.  

 
7.3.1 Merjenje modificiranih parametrov za model modulov tipa B 
Meritve novih parametrov niso potrebne. Model moramo posodobiti s parametrom ttra 

iz Poglavja 7.1.1 in novo strukturo transakcije B iz Poglavja 7.2.1. Pravilno nastavitev 

preverimo s pomočjo zajema podatkov modula SDR – Slika 72: 

MODIFICIRANA TRANSAKCIJA 
TIPA B – modul B1

TRANSAKCIJA TIPA A - zavrnjena

Ponovno pošiljanje
TRANSAKCIJA TIPA A – sprejeta

KOMUNIKACIJSKI 
REŽIM A

 
Slika 72: Preverjanje časa ttra in strukture transakcije modula tipa B za scenarij tri 

tipa »Kaj če?«.  

7.3.2 Vhodni podatki modela 
Pogoji tega testa so enaki kot v Poglavjih 7.1 in 7.2. Preden prikažemo vhodne podatke 

sistema (modul tipa B), jih moramo najprej primerno obdelati po istem principu, kot 

smo to izvedli v Poglavju 6. Povzetek redčenja vhodnega vzorca je predstavljen na 

Sliki 73. 
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Slika 73: Vhodni podatki po redčenju vhodnega vzorca – scenarij tipa tri »Kaj če?«.  

Pričakovano v tem scenariju najdemo precej več trkov kot običajno. Število zabeleže-

nih trkov je 41. Po končani obdelavi vhodnih podatkov iz modulov tipa B lahko na 

tem mestu te združimo z vhodnimi podatki iz modula tipa A. Skupen potek komuni-

kacije na nivoju transakcij prikazuje Slika 74. 

 

 
Slika 74: Porazdelitev transakcij na modulih A in B – scenarij tri tipa »Kaj če?«. 

Tudi pri tem testu je bolj kot sama gostota pomembna časovna razporeditev transakcij, 

saj ta najbolj vpliva na uspešnost komunikacije. Časovna porazdelitev transakcij je 

prikazana na Sliki 75. 
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Slika 75: Časovni potek transakcij na modulih A in B – scenarij tipa tri »Kaj če?«. 

Podatki na Sliki 75 potrdijo, da so bile transakcije ustvarjene kar se da sočasno in s 

tem omogočile najslabše možne scenarije (prikrivanje transakcij v obeh režimih). Po 

obdelavi vhodnih podatkov za nadaljnjo rabo te povzema Tabela 45. 

 

Tabela 45: Zajeti vhodni podatki za scenarij tipa tri »Kaj če?« 
MODUL Št. transakcij Uspešne transakcije Neuspešne transakcije Uspešnost 

A1 –  tip A 165 165 0 100 % 

B1 –  tip BA1 109 68 41 62,39 % 

SKUPAJ 274 233 41 85,04 % 

 

 
7.3.3 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega sistema v sprot-

nem času 
S pomočjo modelov iz Poglavja 4, konfiguracijskih podatkov iz Poglavja, 5 posodob-

ljenih s parametri iz Poglavja 7.1.1 in 7.2.1 in vhodnih podatkov iz Poglavja 7.3.2, v 

tem testu emuliramo vhodno obremenitev simuliranega komunikacijskega sistema, ki 

deluje v načinu sprotnega časa. Rezultate povzema Tabela 46. 

Tabela 46: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 7.3 

in režimom delovanja modela v sprotnem času. 

Začetek simulacije : 17. september 2014 - 13:48:36 

Konec simulacije : 17. september 2014 - 14:04:17 

Trajanje simulacije : 00:15:41 

MODUL 
Št. transakcij Uspešne transakcije Neuspešne transak-

cije 

Uspe-

šnost 

A1 –  tip A 165 165 0 100 % 

B1 –  tip BA1 109 68 41 62,39 % 

SKUPAJ 274 233 41 85,04 % 

 

V naslednjem koraku primerjamo rezultate simulacije z rezultati oz. odzivom dejan-

skega sistema. Primerjavo kaže Slika 76. 

 

Čas poteka testa 

Transakcija modul A1 Transakcija modul B1
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Slika 76: Primerjava rezultatov scenarij tri »Kaj če?« 

Iz rezultatov na Sliki 76 lahko razberemo, da odstopanj med realnim sistemom in emu-

lacijo vhodne obremenitve simuliranega komunikacijskega sistema ni. To potrjuje 

uspešno zasnovo in delovanje razvitega modela komunikacijskega sistema.  

Simulacijo sistema smo izvajali 15 minut in 41 sekund. Zadnji dogodek v množici 

vhodnih podatkov simulacije pa ima časovni odmik 15 minut in 38 sekund. Ker gre za 

minimalno odstopanje, lahko tudi s tem testom potrdimo ustrezno delovanje modela. 

 

7.3.4 Emulacija vhodne obremenitve simuliranega komunikacijskega 

sistema s pomočjo tehnike pospeševanja 
Postopek je identičen tistim iz predhodno opravljenih testov. S pomočjo modelov iz 

Poglavja 4 in konfiguracijskih podatkov iz Poglavja 5, posodobljenih z novimi para-

metri iz Poglavja 7.1.1 in Poglavja 7.2.1 ter vhodnih podatkov iz Poglavja 7.3.2 v tem 

testu emuliramo vhodno obremenitev simuliranega komunikacijskega sistema, kjer 

dogajanje v modelu izvajamo v pospešenem načinu. Rezultate testa podaja Tabela 47. 

Tabela 47: Rezultati emulacije vhodne obremenitve z vhodnimi podatki iz Poglavja 

7.3 in režimom delovanja modela s pomočjo časovne akceleracije. 
Začetek simulacije : 17. september 2014 - 13:21:16 

Konec simulacije : 17. september 2014 - 13:35:28 

Trajanje simulacije : 00:14:12 

MODUL 
Št. transakcij Uspešne transak-

cije 

Neuspešne trans-

akcije 

Uspešnost 

A1 –  tip A 165 165 0 100 % 

B1 –  tip BA1 109 68 41 62,39 % 

SKUPAJ 274 233 41 85,04 % 

 

Dobljeni rezultati so identični tistim, ki smo jih pridobili v simulaciji z delovanjem 

modela v sprotnem času. To ponovno dokazuje ustrezno delovanje modela pri uporabi 

časovne akceleracije.   
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7.3.5 Analiza rezultatov 
Na osnovi dobljenih odzivov bomo opravili podrobno analizo v dveh korakih, in sicer 

s pomočjo teoretične analize in vizualne potrditve. 

 

a) Teoretična analiza: 

V tej točki preverjamo izpolnjenost vseh pogojev, ki teoretično omogočajo obstoj na-

pak, ki so posledica preklopov med režimi obratovanja. Analizo izvedemo s pomočjo 

primerjave parametrov komunikacijskega sistema s pogojem, ki ga definira enačba 

(6.0). Rezultate preverjanja podaja Tabela 48. 

Tabela 48: Rezultati preverjanja pogoja iz enačbe (6.0) 

POGOJ 
trt ttra ttb tbo ttrb IZPOLNJEN  

POGOJ 

prvi del 1449 / 
43 

303 / DA 

drugi del / 2608 / ≈880 NE 

 

Analitično preverjanje parametrov potrjuje obstoj komunikacijskih lukenj (anomalij), 

do katerih prihaja zaradi vpliva menjave komunikacijskega režima. 

 

b) Vizualna potrditev: 

Tudi pri tem testu s pomočjo modula SDR spremljamo promet na brezžičnem vme-

sniku RF. To omogoča, da s pomočjo meritev vizualno potrdimo, da so bili ustvarjeni 

najslabši možni scenariji oziroma da sta modula tipa A in B res delovala sočasno. Po 

pregledu dnevnika dogodkov je moč zaslediti več scenarijev, ki to dejstvo potrjujejo. 

Na Sliki 77 kot dokaz podajamo enega izmed njih. 

 

TRANSAKCIJE MODUL TIPA BA1

Ponovno pošiljanje
TRANSAKCIJA TIPA A – sprejeta

KOMUNIKACIJSKI 
REŽIM A

MODIFICIRANA TRANSAKCIJA 
TIPA B – modul B1

TRANSAKCIJA TIPA A - zavrnjena

 
Slika 77: Pregled in potrditev ustvarjenega najslabšega možnega scenarija. 

Slika 77 potrjuje, da so bili ustvarjeni scenariji, ki popolnoma blokirajo sprejem trans-

akcije komunikacijskega modula B. Ponovno lahko ocenimo, koliko aktivacijskih 
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sekvenc prejme komunikacijski sistem v idealnemu in najslabšem možnem scenariju. 

Dobljene rezultate povzema Tabela 49.   

Tabela 49: Primerjava teoretičnega prenosa maksimalnega števila aktivacijskih 

sekvenc v različnih scenarijih 

MODUL 
ttra ttrb Idealno   

aktivacijske sekvence 

Najslabši primer 

aktivacijske sekvence 

B1 – tip BA1 2608 ≈880 6 0 

 

Na osnovi rezultatov Tabele 47 lahko razberemo, da ima najslabši možni scenarij 

(Slika 75) vpliv popolne blokade transakcije v komunikacijskem režimu B, kar po-

novno potrjuje ustreznost vhodnih podatkov. Ker potrjujemo delovanje modela na 

podlagi vhodnih podatkov, ustreznost teh potrdi tudi pravilno delovanje modela.  

 

 7.4 Povzetek rezultatov eksperimentalnih scenarijev tipa »Kaj 

če?« 
 

V Poglavju 7 smo potrjevali pravilnost delovanje modela s pomočjo primerjave odzi-

vov različnih scenarijev tipa »Kaj če?«. Za razliko od scenarijev iz Poglavja 6 smo 

morali v eksperimentih, opravljenih v tem poglavju, poseči v delovanje realnega ko-

munikacijskega sistema. To je bilo storjeno v treh korakih. Najprej smo modificirali 

komunikacijski modul tipa A tako, da je prišlo do degradacije v komunikacijskem re-

žimu A. V drugem koraku smo modificirali komunikacijski modul tipa B na način, da 

smo degradirali uspešnost prenosa podatkov v režimu B. Pri preizkusu najslabšega 

možnega scenarija v zadnjem scenariju tipa »Kaj če?« smo kombinirali obe modifika-

ciji (modifikacija režima A in režima B) in preverjali, kaj se zgodi, če pride do degra-

dacije komunikacije v obeh komunikacijskih režimih hkrati. Za vsak scenarij smo iz-

vedli množico testov, ki potrjujejo ustrezno delovanje modela tako v režimu sprotnega 

časa kot v režimu uporabe časovne akceleracije. V nadaljevanju podajamo rezultate 

po posameznih scenarijih: 

Prvi scenarij tipa »Kaj če?« je temeljil na degradaciji učinkovitosti komunikacije 

v komunikacijskem režimu A. Izveden je bil tako, da smo enega izmed komunikacij-

skih modulov konfigurirali tako, da potrjuje le vsako drugo prejeto zahtevo (transak-

cijo). To ima za posledico bistveno daljši čas transakcije v režimu A ttra, kar pa bis-

tveno vpliva na komunikacijo v režimu B. Ugotovili smo, da je med rezultati realnega 

sistema in emulacijo vhodne obremenitve simuliranega sistema prišlo do manjših od-

stopanj, predvsem na komunikacijskih modulih B1 in B2. Ker oba modula oddajata 

aktivacijske sekvence, porazdeljene v precej daljšo transakcijo v primerjavi z moduli 

B3, B4 in B5, je večja verjetnost t. i. robnih scenarijev. Robni scenarij je scenarij, ko 

modul odda transakcijo na način, da se ta v večini pokriva s transakcijo v komunika-

cijskem režimu A. Glede na to, da je transakcija komunikacijskega modula A dolga 

2.6 s in komunikacijskih modulov B1 in B2 2.2 sekundi pomeni, da ima uporabnik na 

razpolago okno dolžine 0.4 sekunde, v katerem lahko sproži transakcijo. Ob tem je 

potrebno upoštevati, da uporabnik vidi transakcijo šele, ko se ta pošlje preko kanala 

RF, kar še izdatno zmanjša časovno okno, v katerem mora slednji sprožiti transakcijo 

teh komunikacijskih modulov, da bo to tudi model zaznal kot nepotrjeno. Tako je ve-

liko odvisno od hitrosti in učinkovitosti delovanja dejanskega sistema, saj lahko pride 
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zaradi različnih zunanjih in tehničnih vplivov do padca transakcije. Večje kot je pre-

krivanje komunikacijskih režimov, večja je verjetnost padca transakcije. V testu smo 

ustvarili veliko pogojev eksplicitno z namenom, da transakcija pade. Stroge časovne 

zahteve pa privedejo do robnih scenarijev, ki so največkrat krivi za odstopanja med 

realnim sistemom in modelom.  

Naslednji korak je bil scenarij, kjer smo degradirali učinkovitost delovanja komu-

nikacijskih modulov B. To smo dosegli s pomočjo izvedbe posebnega sistema, ki mo-

dul krmili na način, da mu onemogoča pošiljanje vseh okvirjev z aktivacijskimi 

sekvencami. Prejeti rezultati so zadovoljivi. Ne glede na zadovoljive rezultate smo 

iskali vzroke, ki vodijo do odstopanja odziva modela v primerjavi z odzivom dejan-

skega sistema. Ugotovili smo, da pride zaradi zelo tesnih časovnih omejitev do pojava 

robnih scenarijev. Tukaj so časovne zahteve za proženje transakcije izvedene na način, 

da je ta zavrnjena, še zahtevnejše. Transakcija v režima A traja 1.1 sekunde, transakcija 

v režimu B pa 0.88 sekunde, kar omogoča uporabniku zgolj 300 ms dolgo okno, v 

katerem lahko ustvari transakcije. Če upoštevamo še zamik, ki je posledica preverjanja 

časa transakcije s pomočjo modula SDR, se to časovno okno še dodatno zmanjša. To 

vodi k še večjemu številu robnih scenarijev. Ob tem pa manjše število aktivacijskih 

sekvenc (zmanjšano je kar za 60 %) in njihov zelo zahteven časovni model vodita do 

odstopanj v samem modelu. Zaradi takšnih zahtev pride do scenarijev, kjer model v 

več zaporednih procesih obdelovanja poda rezultate, ki odstopajo tudi za več kot en 

odstotek.  

Zadnji test je združeval oba predhodna scenarija. Njegov namen je simulacija de-

gradacije učinkovitosti prenosa podatkov v obeh režimih, hkrati pa omogoča preprosto 

ustvarjanje zavrnjenih transakcij. Razlika med dolžino transakcije v komunikacijskem 

režimu A, ki sedaj traja 2.6 sekunde, in dolžino transakcije v komunikacijskem režimu 

B, ki traja 0.88 sekunde, znaša 1.8 sekunde. Tudi če upoštevamo zakasnitev, s katero 

uporabnik vidi proženje transakcije tipa A, je v tem oknu še vedno več kot dovolj časa, 

da uporabnik ustvari zavrnjene transakcije brez kakršnega koli strahu, da bi nanje vpli-

vali robni scenariji. Rezultati primerjave realnega sistema in modela komunikacij-

skega sistema odražajo zanesljive vhodne podatke. Točnost modela je dosežena, saj 

med rezultati emulacije vhodne obremenitve simuliranega sistema in rezultati odziva 

dejanskega sistema ni odstopanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
102       

Zaključek 
 

Danes so brezžične komunikacije vse bolj razširjene v vsakdanjem življenju. Ker po-

stajajo zelo pogoste, je vse pomembnejši faktor pri realizaciji komunikacijskega 

sistema njegova cena. V namen zmanjšanja stroškov so se v zadnjem času na trgu 

začeli pojavljati različni komunikacijski moduli, ki omogočajo komuniciranje z napra-

vami v več med seboj nekompatibilnih režimih delovanja. V okviru doktorske diser-

tacije smo obravnavali problem dvorežimskega komunikacijskega sistema, njegovega 

načrtovanja in izvedbe. 

Opravljena raziskava področja, ki zajema simulacijo, emulacijo in modeliranje 

brezžičnih komunikacijskih vmesnikov, je pokazala, da je na trgu množica različnih 

orodij, ki že sedaj ponujano natančno simuliranje oz. emuliranje različnih brezžičnih 

vmesnikov, ocenjevanje vplivov med njimi ter vplivov motenj, ki jih ti sistemi pov-

zročajo oz. vplivov zunanjih dogodkov, ki na takšne sisteme vplivajo. Raziskava je 

nadalje pokazala, da je bilo doslej izvedenih manj raziskav na področju združevanja 

več komunikacijskih vmesnikov in s tem omogočanja nižje cene produkcije in vzdr-

ževanja takšnega komunikacijskega sistema.  

V disertaciji smo obravnavali vpliv preklopa komunikacijskih režimov na delova-

nje komunikacijskega vmesnika. Pri tem smo se ukvarjali predvsem z vplivi preklopov 

komunikacijskega režima, vse ostale dejavnike pa smo zanemarili. Problem preklopov 

komunikacijskih režimov je, da se lahko zgodi, da se lahko podatki v enem ali drugem 

režimu delovanja zgubijo. Takšne dogodke moramo zabeležiti, jih čim bolj uspešno 

oceniti ter napovedati, kako različni scenariji oz. spremembe v sistemu vplivajo na 

samo delovanje. V ta namen smo v okviru disertacije razvili model komunikacijskega 

sistema, ki uporablja dvorežimski način komunikacije.  

V postopku definiranja modela komunikacijskega sistema smo uporabili merilne 

metode in realizirali različna testna okolja z namenom, da omogočimo natančen zajem 

parametrov, ki jih potrebujemo za definiranje modela komunikacijskega sistema. Ker 

je modeliranje ciljnega komunikacijskega sistema zelo zahtevno, smo sistem razdelili 

na tri glavne enote: 

- centralno enoto, 

- module tipa A, 

- module tipa B. 

 

Vsako enoto smo obravnavali samostojno in zanjo definirali samostojni model. 

Vse modele smo na koncu povezali s posebnim ogrodjem, ki omogoča nadzor in 

upravljanje z modeli ter nadzor poteka simulacije oz. emulacije komunikacijskega 

sistema. Ker običajno pri modeliranju izvajamo modeliranje daljših časovnih period, 

je bila ena izmed zelo pomembnih dopolnitev modela poseben način izvajanja simu-

lacije in emulacije s pomočjo časovne pospešitve.   

Naslednji korak je bila izvedba posebne metode, ki mogoča natančen zajem vho-

dnih in izhodnih podatkov realnega komunikacijskega sistema, s pomočjo katerih smo 

preverjali pravilnosti delovanja modela. To smo izvedli na način, da smo ob napravi, 

ki deluje v dualnem režimu delovanja vpeljali še napravo, ki je služila za referenčni 

zajem podatkov.      

Ko smo model komunikacijskega sistema definirali, smo pravilnost njegovega de-

lovanja preverili z uporabo različnih testnih scenarijev. Model smo potrdili za vsak 

scenarij v dveh fazah: 

a) primerjava izhodnih podatkov realnega sistema z izhodnimi podatki modelira-

nega sistema: 
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o z modelom v načinu delovanja v sprotnem času, 

o z modelom v režimu delovanja časovne pospešitve. 

b) primerjava dolžine zajema vhodnih podatkov z dolžino izvajanja simulacije ali 

emulacije komunikacijskega sistema v realnem času.  

 

Prvi testni scenarij je temeljil na delovanju realnega komunikacijskega sistema v pri-

vzetem načinu delovanja. Razdeljen je bil na tri scenarije: 

1) Scenarij ena je temeljil na osnovi vhodnih podatkov, zajetih izključno na testi-

rancu. Ker nismo uporabljali podatkov z referenc, ni bilo mogoče zaznati mo-

rebitne degradacije komunikacije (komunikacijskih lukenj). Ker ni degradacije 

komunikacije, je pričakovan rezultat emulacije vhodnih podatkov 100 % uspe-

šnost sistema.  

2) Scenarij dva temelji na vhodnih podatkih, ki so združeni s podatki referenc. Ta 

scenarij omogoča scenarije, kjer pride do degradacije komunikacije med mo-

duli. 

3) Scenarij tri omogoča maksimalno obremenitev realnega sistema. Tako kot pri 

drugem scenariju so vhodni podatki združeni s podatki referenc. Maksimalna 

obremenitev omogoča ustvarjanje več problematičnih transakcij. 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da vsi trije scenariji potrdijo uspešno delovanje defini-

ranega modela v vseh treh zahtevanih korakih. Hkrati smo ugotovili, da realni sistem 

deluje optimalno in zaradi same zgradbe transakcij, ki se pošiljajo med komunikacij-

skimi moduli v privzetem načinu, ne dopušča pojavljanja napak. Modela zato ne mo-

remo potrditi zgolj na osnovi izvedenih scenarijev. Definirati smo morali način, kako 

modificirati komunikacijski sistem, da bo dejansko prišlo do degradacije komunikacije 

zaradi prekopa režima delovanja.  

Ker so takšni scenariji v veliki meri nerealni in ker moramo za njihovo izvedbo 

komunikacijski sistem v veliki meri modificirati, uvršamo takšne tipe scenarijev v ka-

tegorijo »Kaj če?«. Razdelili smo jih v tri faze: 

1) modifikacija komunikacijskih modulov tipa A, 

2) modifikacija komunikacijskih modulov tipa B in 

3) sinteza scenarija ena in dva. 

 

Prva dva scenarija temeljita na realizaciji metode, ki v določenem komunikacij-

skem režimu degradira učinkovitost prenosa podatkov, v vsakem scenariju pa je ko-

munikacijski sistem v režimu A maksimalno obremenjen. Tretji sistem združi scena-

rija ena in dva in simulira hkratno degradacijo uspešnosti pošiljanja podatkov v obeh 

komunikacijskih režimih. Analiza rezultatov je pokazala, da model komunikacijskega 

sistema deluje z zadovoljivo stopnjo natančnosti v obeh režimih delovanja.  

Izvedene raziskave so pokazale, da je natančen zajem vhodnih podatkov zelo po-

memben, saj predstavljajo osnovo za natančne končne rezultate. Ker v disertaciji 

obravnavamo brezžične vmesnike, je zajem vhodnih podatkov lahko problematičen, 

saj lahko predvsem v komunikacijskem režimu B pride do odstopanj. Transakcija je 

sicer lahko uspešno zajeta, a če komunikacijski sistem ni uspešno zajel prve sekvence 

v transakciji komunikacijskega modula B, to pomeni, da bo ta v samem modelu pro-

cesirana z zamikom. Ker model temelji na natančnem časovnem procesiranju dogod-

kov, lahko to pripelje do določenih netočnosti. Izboljšanje časovne natančnosti izva-

janja modela ali spremembo izvajanja modela na takšen način, da bo manj odvisen od 

časovne komponente, sta dve izmed smernic, ki ostajata izhodišči za delo v prihodnje. 

Drugi zaključek, do katerega smo prišli pri obdelovanju rezultatov, je, da lahko visoka 
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časovna zahtevnost, ki jo zahteva izvajanje simulacije ali emulacije komunikacijskega 

sistema zaradi izvajanja na digitalnem računalniku vodi do določenih netočnosti v sa-

mih rezultatih. Uporabljeno orodje ne obremenjuje pretirano računalnika, na katerem 

se izvaja, zahteva pa zelo natančno časovno odzivnost.  

Z rešitvijo, razvito v okviru doktorske disertacije, želimo dobiti boljši vpogled v 

delovanje komunikacijskega sistema v dualnem režimu delovanja. Rezultati omogo-

čajo optimalnejše načrtovanje sistema ali izvajanje morebitnih sprememb na osnovi 

različnih vhodnih potreb, kot so: sprememba kapacitet zaradi večanja ali manjšanja 

prometa, optimizacijo produkcijskih in tekočih stroškov ipd. V disertaciji smo poka-

zali, da je mogoče z definirano metodo na osnovi vhodnih podatkov potrditi optimalno 

delovanje načrtovanega komunikacijskega sistema s stališča zanesljivosti komunika-

cije. Potrditev delovanja sedaj omogoča nadgradnjo in optimizacijo, s pomočjo katere 

bomo v prihodnje omogočili večjo učinkovitost sistema, nižje stroške uporabe ter upo-

rabniku prijaznejše delovanje. 
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Smernice za delo v prihodnje  
 

Na osnovi rezultatov opravljanje raziskave, predstavljene v disertaciji lahko ugoto-

vimo, da ostajajo nekatera področja modeliranja še nepokrita. Med njimi lahko izpo-

stavimo: 

- več komunikacijskih režimov, 

- upoštevanje različnih dolžin različnih transakcij (ne smo absoluten čas), 

- nadgradnja modela z modeliranjem funkcionalnosti strežnika, 

- nadgradnja časa izvajanja transakcij tako, da je vezan na absolutni čas in ne na 

razliko v času (v izvedeni raziskavi smo naslednji transakcijski dogodek prožili 

glede na trenutnega, kar lahko povzroči izgubo sinhronizacije dogodkov in s 

tem neposredno vpliva na natančnost rezultatov simulacije), 

- nadgradnja modela na način, da upošteva minimalna odstopanja dolžine trans-

akcije tipa B,  

- model nadgradimo z metodo, ki ob vplivu preklopa režimov simulira tudi 

druge elemente brezžičnega omrežja,  

- v modelu definiramo način za izboljšanje natančnega časovnega proženja 

transakcij, 

- model spremenimo tako, da ne temelji na časovnem izvajanju, ampak na kore-

lacijah med transakcijami.  

 

Z upoštevanjem naštetih nadgradenj lahko dodatno izboljšamo model in izvedbo ana-

lize komunikacijskih sistemov, ki delujejo v dvorežimskem načinu delovanja. 
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Dodatek A: Uporabniški priročnik orodja M smartnet SIM 
 

Pri delu z orodjem »M smartnet Sim« ima uporabnik na voljo več grafičnih vmesnikov 

za nadzor, kontrolo in pregled nad potekom simulacije. V grobem jih razdelimo na: 

- glavni uporabniški vmesnik, 

- uporabniški vmesnik za upravljanje s komunikacijskimi moduli, 

- uporabniški vmesnik za prikaz in izvoz rezultatov. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili uporabo uporabniških vmesnikov ter funkcionalno-

sti, ki jo ponujajo. 

 1. Glavni (osnovni) uporabniški vmesnik 
 

Osnovni vmesnik je najpomembnejši del nadzornega in upravljalnega sistema, saj 

omogoča nadzor nad potekom simulacije/emulacije in kontrolo. Ta omogoča nalaga-

nje in shranjevanje trenutnih simulacijskih/emulacijskih scenarijev, pregledujemo tre-

nuten potek simulacije/emulacije, upravljamo s komunikacijskimi vozlišči (moduli). 

Osnovni vmesnik prikazuje Slika 78. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

 

 
Slika 78: Osnovni grafični vmesnik. 
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Osnovni vmesnik je sestavljen iz treh glavnih upravljalnih skupin: 

- Kontrolna skupina (»Control«) – je sestavljena iz: 

o kontrola »save configuration« – omogoča uporabniku shranjevanje tre-

nutne konfiguracije simuliranega/emuliranega omrežja. 

o kontrola »load configuration« – omogoča uporabniku nalaganje pred-

hodno shranjene informacije o simuliranem/emuliranem omrežju. 

o kontrola »simulate system (abort)« – s pomočjo te uporabnik požene 

oziroma ustavi simulacijo/emulacijo. 

o kontrola »show latest results« – služi za prikazovanje/osveževanje tre-

nutnih simulacijskih/emulacijskih rezultatov. V primeru, da je simula-

cija/emulacija že zaključena, kontrola prikaže rezultate zadnje si-

mulcije/emulacije. 

o kontrola »run in real time« – nadzira izvajanje simulacije. Ko je omo-

gočena, se simulacija izvaja v t. i. približnem sprotnem času. Ko je kon-

trola onemogočena, pa simulacija uporablja kompresijo časovnih do-

godkov. Več o tem v naslednjem poglavju. 

o kontrola »auto stop« – je namenjena avtomatskemu zaključku simula-

cije. Ko je omogočena, bo sistem sam ustavil simulacijo komunikacij-

skega omrežja, ko so izvršeni vsi dogodki stohastične naprave. V pri-

meru da kontrola ni omogočena, sistem nadaljuje z izvajanjem deter-

minističnih (periodičnih) transakcij brez omejitve časovnega poteka. 

o kontrola »auto update« – omogoča avtomatsko posodabljanje rezulta-

tov trenutne simulacije/emulacije. Zaradi določenih okoliščin (preki-

njanje različnih niti (ang. thread)), ki lahko vplivajo na samo simula-

cijo, je uporaba sprotnega izpisa rezultatov lahko vzrok za morebitna 

odstopanja.  

 

- Skupina za nadzor komunikacijskih modulov, ki jo sestavljajo: 

o kontrola »add node« – omogoča uporabniku dodajanje novega komu-

nikacijskega vozlišča (modula) k simulaciji/emulaciji, 

o kontrola »clear nodes« – omogoča uporabniku odstranjevanje vseh ko-

munikacijskih modulov iz simulacije,  

o glavno okno – omogoča pregled nad komunikacijskimi moduli (vozli-

šči). Prikazuje osnovne informacije, ki se lahko razlikujejo po tipu ko-

munikacijskega modula (vozlišča). Te informacije prikazujejo osnovne 

parametre, kot so: tip modula, ID centralne naprave (ang. master mo-

dul), ki ji je trenutni modul dodeljen, zakasnitve transakcij, preklopne 

čase med režimi ter druge pomembne podatke o komunikacijskem mo-

dulu. S klikom na določeno vrstico se uporabniku omogoči urejanje oz. 

brisanje izbranega modula. 

 

- Skupino za prikaz podatkov (»Terminal«) sestavljajo: 

o glavno terminalsko okno – je namenjeno izpisovanju različnih infor-

macij, ki so pomembne za obveščanje uporabnika o poteku simulacije.  

o kontrola »log terminal to file« – omogoča sprotno shranjevanje vseh 

informacij, ki se izpisujejo v glavnem terminalskem oknu, v datoteko. 

S tem omogočimo kasnejši vpogled v rezultate oz. potek simula-

cije/emulacije.  
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o kontrola »verbose GUI« – omogoča sprotni izpis vsakega dogodka si-

mulacije. Ker se s sprotnimi izpisi posega v potek simulacije, ima pro-

cedura vpliv na potek dogodkov in končne rezultate. Na pomanjkljivost 

je uporabnik opozorjen ob vključitvi te opcije oz. ob vsakem zagonu 

orodja, če je opcija privzeto vključena.   

o kontrola »clear« – omogoča izbris vseh trenutnih podatkov iz glavnega 

terminalskega okna.  

 

Vse kontrole tipa »check box« z izjemo kontrole »Log terminal to file« imajo funkcijo  

shranjevanja trenutnega stanja. Zadnje stanje teh kontrol se samodejno obnovi ob po-

novnem zagonu orodja.  

 

 2. Vmesnik za upravljanje s komunikacijskimi moduli 
 

Vmesnik služi za dodajanje, odstranjevanje in posodabljanje komunikacijskih modu-

lov. Sam vmesnik se spreminja glede na izbrani tip vozlišča: centralna enota (master), 

primarna enota režim A (S1), sekundarna enota režim B (S2). Vsem naštetim vmesni-

kom so skupne naslednje kontrole: 

- kontrola za izbiro tipa komunikacijskega vozlišča – izbiramo lahko med cen-

tralno enoto (master), primarnim modulom S1 in sekundarnim modulom S2. 

- kontrola za dodajanje modula »add«. Na Sliki 79 ta kontrola ni vidna, saj je 

izbran že vneseni modul. V tem primeru sta vidni kontroli za brisanje »delete« 

in posodobitev »update« modula, ki omogočata posodabljanje že vnesenega 

komunikacijskega modula. 

- Vsem tipom komunikacijskih modulov je skupno še to, da morajo imeti za de-

lovanje določeno identifikacijsko številko (ID) naprave – »Device ID 

Number«.  

 

Za nadaljnjo konfiguracijo oz. upravljanje so na voljo specifične kontrole, ki se delijo 

glede na izbran tip komunikacijskega modula. Če definiramo vsako posebej: 

- kontrola master - komunikacijski modul tipa »master« (centralna naprava). 

Slika 79 predstavlja vmesnik kontrole komunikacijskega modula tega tipa. 
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Slika 79: Vmesnik za upravljanje s centralnimi (master) napravami. 

 

Vmesnik ima ob že naštetih kontrolah še naslednje: 

o kontrola za omogočanje režima A »A enabled«, 

o kontrola za omogočanje režima B »B enabled«, 

o kontrola za vnos časa preklopa iz režima A v režim B »Switch time 

mode A to mode B [ms]«, 

o kontrola za vnos časa preklopa iz režima B v režim A »Switch time 

mode B to mode A [ms]«, 

o Kontrola »enable mode A override«, ki omogoča, da se zahteve, po-

slane v režimu A, obravnavajo prioritetno in imajo možnost prekinitev 

zahtev v režimu B,  

o kontrola omogoča simulacijo zakasnitev, ki nastanejo zaradi prenosa in 

obdelovanja zahtev s strežnikov (uporabnikov), 

 v primeru, da je zgornja kontrola omogočena, mora uporabnik 

specificirati povprečno zakasnitev, ki nastane zaradi prenosa in 

obdelovanja informacij. To vnese v polje »Server delay [ms]«. 

o kontrola »enable transaction delay« omogoča dodajanje zakasnitve pri 

pošiljanju informacij v režimu A. Z njo simuliramo različne scenarije, 

ki vodijo do pošiljanja zahtev v režimu A z zakasnitvijo (npr. ponovno 

pošiljanje zahtev). 

  V primeru, da je zgornja kontrola omogočena, mora uporabnik 

določiti povprečno zakasnitev, ki nastane zaradi prenosa in/ali 

obdelovanja informacij na komunikacijskih modulih tipa A. To 

vnese v polje »transaction delay [ms]«. 
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- Kontrola Slave 1 – komunikacijski modul tipa A. Slednjega predstavljamo na 

Sliki 80. 

 

 
Slika 80: Vmesnik za upravljanje z moduli tipa A (slave 1). 

 

Vsebuje naslednje kontrole: 

o Kontrola za vnos ID naprave, ki ji dodelimo modul »Assigned to master 

node«. 

o Kontrola, ki omogoča vnos povprečnega časa sprejema, obdelovanja in 

priprave odgovora na zahtevo centralne enote »Average Response 

Time«. 

o Kontrola, ki omogoča ustvarjanje determinističnih transakcij v določe-

nem časovnem intervalu »static event timer«. 

 Če je zgornja kontrola omogočena, je nujno določiti časovni in-

terval.  

o Kontrola, ki omogoča naključno ustvarjanje transakcijskih dogodkov 

»generate random events«. V primeru klika nanjo se odpre nov vmesnik 

(Slika 81), s katerim definiramo, koliko dogodkov želimo na časovni 

interval. Ko uporabnik vnese zahtevane podatke, klikne kontrolo »add 

event entry« in dogodki bodo naključno ustvarjeni. Ko so dogodki en-

krat ustvarjeni, algoritem preveri morebitno podvajanje. Če zazna dva 

ali več dogodkov z istim časovnim indeksom, izbriše vsa podvajanja. 

Končno število dogodkov je zaradi omenjene lastnosti lahko nekoliko 

nižje od zahtevanega.  
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Slika 81: Vmesnik, za avtomatsko ustvarjanje transakcijskih dogodkov. 

 

o Kontrola »add event entry« omogoča vnos transakcijskih dogodkov 

ročno. 

 

- Kontrola Slave 2 - modul tipa B. Slednji vsebuje vse kontrole, ki smo jih podali 

pri predhodnem tipu komunikacijskega modula A. Ob že naštetih vključuje 

modul tipa B še kontrole, prikazane na sliki 82. 

 

 

  
Slika 82: Vmesnik za upravljanje z moduli tipa B (slave 2). 

 

Vmesnik vsebuje dodatno kontrolo, ki je potrebna za specifikacijo sheme pošiljanja 

aktivacijskih sekvenc. Klik na kontrolo »compose« odpre okno, v katerega lahko nato 

vnesemo shemo pošiljanja sekvenc. Ta se vnese tako, da uporabnik izmenjujoče vnese 

aktivni  in neaktivni čas pošiljanja med sekvencami. 
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 3.  Vmesnik za prikaz trenutnih in končnih rezultatov simula-

cije/emulacije 

 
Vmesnik za prikaz trenutnih in končnih rezultat simulacije/emulacije sestavlja termi-

nalsko okno, v katerem spremljamo skupen rezultat uspešnosti transakcij, poleg skup-

nega rezultata pa so na voljo tudi rezultati, specificirani po vsakem komunikacijskem 

modulu posebej. Ob terminalskem oknu ima uporabnik na voljo kontrolo »DETA-

ILS«, ki omogoča prikazovanje podrobnejših rezultatov in kontrolo »SAVE«, ki omo-

goča izvoz rezultatov v datoteko. Slika 83 predstavlja vmesnik za prikaz in izvoz re-

zultatov. 

 
Slika 83: Vmesnik za prikaz in izvoz rezultatov. 
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Dodatek B: Življenjepis 
 

Iztok Blazinšek se je rodil 19.02.1984 v Slovenj Gradcu. Prihaja iz Vojnika, natanč-

neje Trnovelj pri Socki, kjer ima tudi stalno prebivališče.   

 

1991 – 1995 Obiskoval Osnovno šolo Socka, 

1995 – 1999   Obiskoval Osnovno šolo Vojnik, 

 

1999 – 2003 Obiskoval Srednjo elektro in računalniško šolo v Celju (ŠCC Celje), 

smer elektronika, ki jo je leta 2003 uspešno zaključil s poklicno ma-

turo, kjer je dosegel odličen uspeh. V teku študija je na tekmovanju 

iz matematike pridobil bronasto in srebrno priznanje. 

 

2003 – 2008 Študiral na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, raču-

nalništvo in informatiko, na študijskem programu VS-Elektroteh-

nika, smer elektronika. 

 

2008 – september Diplomiral na visokošolskem študijskem programu z naslovom 

diplomske naloge: »Vgrajeni ethernet vmesnik s PIC mikrokrmilni-

kom«. Opravil obvezno praktično izobraževanje na razvojen oddelku 

podjetja Alba d.o.o. 

 

2008 – oktober    Vpisal se je na univerzitetni študijski program elektrotehnika, smer 

elektronika. 

 

2010 – maj Se zaposlil v podjetju Margento R&D. 

 

2010 – julij Diplomiral na univerzitetnem študijskem programu z naslovom di-

plomske naloge: »Razvoj priklopne postaje za plačilne terminale 

Margento mPOS«. Opravil obvezno praktično izobraževanje na raz-

vojnem oddelku podjetja Margento d.o.o.  

 

2010 – oktober  Vpisal se je na podiplomski študijski program Elektrotehnika – smer 

Elektronika. Mentor prof. dr. Zdravko Kačič. Somentor (razisko-

valni mentor) dr. Bojan Kotnik. Z odhodom dr. Bojana Kotnika je 

avgusta 2013 postal somentor dr. Amor Chowdhury. 

 

2011 – februar Uspel na razpisu »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 

2010«. Od takrat deluje v podjetju Margento R&D d.o.o. kot mladi 

raziskovalec iz gospodarstva. 
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