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Abstrakt — Článok popisuje softvérovú realizáciu systému diaľkového riadenia mobilných systémov cez 

Internet. Detailne je rozobraná funkcia a možnosti pre tento účel vyvinutého programu.   
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Abstract — The article describes the software implementation of the remote system management of 
mobile systems over the Internet. There is a detailed feature and options for this purpose developed 
program.   
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I. ÚVOD 

Pre praktickú realizáciu analýzy vplyvu rôznych komunikačných protokolov a technologických 
riešení na presnosť riadenia mobilných systémov riadených na diaľku prostredníctvom Internetu je 
nevyhnutné vytvoriť prostredie, v ktorom je možné tieto rôzne technologické komunikačné kanály 
verifikovať za presne definovaných a opakovateľných podmienok. Pre tento účel bolo nevyhnutné 
navrhnúť a vytvoriť špecifický softvér. 

II. RIADIACI PROGRAM 

Pre diaľkové riadenie mobilných objektov boli vytvorené tri aplikácie. Prvou a základnou je 
aplikácia s názvom App2, s ktorou prichádza užívateľ testovacieho systému priamo do kontaktu. 
Aplikácia App2 na základe vstupných dát z aplikácii App1 (sprostredkováva aktuálny pohľad 
z analógovej kamery, na ktorom môžeme pozorovať pohyb mobilného objektu) a App3 (prijíma dáta 
z aplikácie App2 a odosiela ich prostredníctvom USB sériového rozhrania do rádiového vysielača, 
tvoreného USB sériovým prevodníkom a ZigBee modulom) vyhodnocuje obraz pre rozpoznávanie 
polohy mobilného objektu. Výsledkom procesov rozpoznávania objektu sú dáta pre vstup do procedúr 
na rozhodovanie riadenia mobilného objektu v závislosti od aktuálnej pozície, chybovosti siete, 
natočenia, rýchlosti a vzdialenosti zadaných bodov na virtuálnej mape, alebo cieľa, v ktorom mobilný 
objekt ukončí svoju trasu.  

Pomocou aplikácie App2 určujeme trasu pre mobilný objekt. Vytvoriť trasu pre mobilný objekt je 
možné dvoma spôsobmi: 
• Kliknutím myšou priamo na virtuálnu mapu sa vytvorí bod. Trasa je tvorená spojením dvoch 

a viacerých bodov, pričom aplikácia ich spojí priamočiaro, v takom poradí v akom ich užívateľ 
zadal. 
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• Otvorením súboru, v ktorom je preddefinovaná trasa pre mobilný objekt. Po otvorení súboru, 
aplikácia zobrazí trasu na virtuálnej mape. 

 
Vytvorenú trasu mobilného objektu je možné aplikáciou App2 uložiť pre ďalšie použitie. Uloženie 

virtuálnej trasy je možné pri obidvoch spôsoboch zadávania. 
Kvôli lepšej orientácii na virtuálnej mape, resp. pri pohybe mobilného objektu,  obsahuje aplikácia 

niekoľko možností zobrazenia trasy na virtuálnej mape, ktoré je možné zapnúť v tabuľke priamo v 
grafickom rozhraní aplikácie s názvom „Draw“.  Ukážka tabuľky nastavení pre virtuálnu mapu je na 
obrázku Obr. 1.  
 

 

Obr. 1.  Ukážka tabuľky nastavení pre virtuálnu mapu  

 
Názov tabuľky zároveň  slúži  aj  ako  názov  informácie  o  počte  vykreslených  framov za sekundu 
na virtuálnej mape. Pri zobrazení dráhy mobilného objektu na virtuálnej mape aplikácie, pre lepšiu 
orientáciu užívateľa, je možné zvoliť nasledujúce možnosti zobrazenia, resp. renderovania virtuálnej 
mapy: 
• Draw pixel is off/on 

o funkciou aplikácie sa zapína, resp. vypína vykresľovanie zadanej trasy pre mobilný objekt, 
tvorenej zvolenými bodmi. Pri pohybe mobilného objektu priestorom sa na mape vykresľuje aj 
odchýlka aktuálnej polohy od zadanej. 

• Draw line is off/on 
o  funkciou sa zapína, resp. vypína vykresľovanie čiar medzi zvolenými bodmi na virtuálnej 

mape. Spojnice bodov sú vyrátané aplikáciou. 
• Draw group is off/on 

o  funkcia zapína, resp. vypína zobrazovanie skupiny LED diód mobilného objektu na virtuálnej 
mape. Pri aktivovaní tejto možnosti aplikácia zobrazí mobilný objekt na mape ako jeden bod, 
vypočíta priesečník všetkých úsečiek. 

• Draw labels is off/on 
o funkcia zapína, resp. vypína popisy objektov a názvy bodov zvolených na virtuálnej mape.  

• Draw list is off/on 
o funkcia zapína, resp. vypína informáciu o počte nájdených skupín pixelov, ktoré sú tvorené 

LED diódami, nachádzajúcimi sa na mobilnom objekte (3 LED diódy). 
• Draw pixmap texture off/on 

o  funkcia zapína, resp. vypína textúry pozadia virtuálnej mapy. Textúra mapy je vytvorená ako 
fotografia prostredia, ktorá bola nasnímaná analógovou kamerou. 

 
Aplikácia pracuje v dvoch režimoch. V prvom režime „Edit mode“ tzv. konfiguračný režim, 

užívateľ zadáva parametre trasy, mení nastavenie komunikácie a zapína, resp. vypína zobrazenia 
virtuálnej mapy. Druhý režim „Run drive mode“ je režim, v ktorom mobilný objekt vykoná zvolenú 
trasu a aplikácia vykoná potrebné merania a výpočty, ktoré zapíše do databázy. Režim umožňuje aj 
manuálne riadenie mobilného objektu. Na obrázku Obr. 2 je zobrazené rozhranie aplikácie App2 
v grafickom rozhraní GNOME operačného systému Debian Linux. 
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Obr. 2.  Rozhranie aplikácie App2 

Pri štarte aplikácie sa spolu s hlavným oknom aplikácie otvorí aj okno, v ktorom sú informácie 
o stave batérie mobilného objektu. Aplikácia nám poskytuje informácie o aktuálnom napätí, 
predpokladanej výdrži batérie pri aktuálnej činnosti mobilného objektu. Posledný údaj je percentuálne 
vyjadrenie aktuálnej kapacity batérie. Na obrázku Obr. 3 je zobrazený náhľad okna informácií o stave 
batérie mobilného objektu. 

 

 

Obr. 3.  Náhľad okna informácií o stave batérie 

Modul SEth (názov odvodený od simulácia eth) je softvérový modul, slúžiaci na simuláciu 
chybovosti siete. Modul SEth je súčasťou aplikácie App2 a je implementovaný priamo na sieťovej 
vrstve. Modul je aktívny až po zapnutí v grafickom rozhraní aplikácie a zvolení sieťového protokolu, 
buď TCP alebo UDP. Pri vstupe dát do aplikácie, je označenie modulu Seth0, pri výstupe 
spracovaných dát z aplikácie je modul označený ako Seth1. Pomocou tohto modulu sme schopní 
meniť nastavenia, priamo ovplyvňovať chybovosť komunikácie medzi aplikáciami App1, App2 
a App3. Komunikácia medzi aplikáciami prebieha nasledujúcim spôsobom: 

 
PC1@App1 (client 10.252.5.67) -> PC2@App2 (server on 10.252.5.82:1112 [Seth0]) 
PC2@App2 (client 10.252.5.82 [Seth1]) -> PC1@App3 (server on 10.252.5.67:1112) 
PC1@App1 <- [Windows Message] -> PC1@App3 

 
Modul SEth, teda simulácia sieťového rozhrania, ponúka pomocou množstva rôznych nastavení, od 

priepustnosti, rýchlosti, po rôzne náhodné chyby, oneskorenia, prehodenia paketov a rozbitia paketov 
na náhodné časti, široké možnosti vytvorenia sieťového rozhrania, podľa našich požiadaviek. 

Nastavenia, ktoré je možné vykonať na softvérovom module SEth: 
nastavenie náhodného oneskorenia, iné pre každý paket. V dôsledku tohto nastavenia bude 

dochádzať k prehodeniu paketov medzi sebou. Paket, s poradovým číslom jedna získa náhodne väčšie 
oneskorenie v čase ako paket s poradovým číslom dva. Nastavenie je možné len pri komunikácii 
pomocou protokolu UDP. 

 
 ( )yxrandd ,=  (1) 

 
kde d je náhodné oneskorenie, rand je funkcia náhodného výberu čísel z intervalu x, y. 
• nastavenie statického oneskorenia pre všetky pakety. Nastavenie možné pre obidva protokoly UPP 

aj TCP 
 



Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering (JIEE) 
ISSN 2454-0900 

 

 vol.1 (2017), issue: 4 4 
 

 
c

L
d =  (2) 

 
L - je prenosová vzdialenosť, c -  je rýchlosť šírenia svetla, d -  je oneskorenie vplyvom šírenia. 

• nastavenie statického vynechania paketu (maximálny počet za čas), pakety nad maximálny počet 
za stanovený čas sú zahodené (nastavanie je možné iba pri komunikácii pomocou UPD protokolu), 
alebo oneskorené, ale nie prehodenie (nastavenie možné iba pre protokol TCP). 

 
 ( ))(,1 buffsumrandn =  (3) 

 
kde n je poradové číslo paketu, ktorý sa vynechá pri vyprázdňovaní zásobníka, sum(buff) je suma 
paketov v zásobníku. 

• nastavenie náhodnej straty paketu (paketov) za určitý časový úsek. Nastavenie možné iba pre pri 
komunikácii prostredníctvom UDP protokolu. 

 

 
( )

t

buffsumrand
n

∆
= )(,1

 (4) 

 
kde n je poradové číslo paketu, ktorý sa vynechá pri vyprázdňovaní zásobníka, sum(buff) je suma 
paketov v zásobníku, ∆t predstavuje časový úsek, v ktorom sa vynechá paket. 

• variabilná zložka paketov, nastavenie veľkosti paketov. Nastavenie je funkčné pri komunikácii pri 
obidvoch protokoloch UDP aj TCP. 

 
 dataheadpkt lll +=  (5) 

 
kde lpkt je veľkosť celého paketu, lhead je súčet veľkosti hlavičiek paketu a ldata je veľkosť dát, ktoré 
obsahuje daný paket. 

• nastavenie maximálnej priepustnosti v čase (nastavenie je funkčné pri komunikácii cez  UPD aj 
TCP protokol). Pakety nad maximálnu veľkosť za čas sú zahodené (platí iba pri protokole UDP), 
alebo oneskorené, ale nie prehodené (nastavenie funkčné iba pri UPD protokole). 

 

 
( )

t

pbuffsum
n

∆
−

= max)(
 (6) 

 
kde n je počet zahodených paketov, sum(buff) je suma všetkých paketov v zásobníku, pmax je 
maximálny počet paketov na odoslanie za časový úsek ∆t. 

• „zlomenie“ prijatého paketu na dve náhodné časti. Každý paket sa zlomí v inom náhodnom 
pomere. Dôsledkom tohto nastavenia v kombinácii so stratou paketov, alebo prehodením paketov 
medzi sebou, bude dochádzať k nekorektnej hash hodnote reťazca. Nastavenie je možné pre obidva 
protokoly. 

 

 
),(1 yxrand

l
l pkt=       a         12 lll pkt −=  (7) 

 
kde lpkt je dĺžka paketu pred rozdelením, rand(x,y) je generovanie náhodného čísla z intervalu (x,y), 
l1 je dĺžka prvého paketu a l2 je dĺžka druhého paketu. 

 
Grafický náhľad panela s nastaveniami softvérového modulu SEth aplikácie App2 je zobrazený na 

obrázku Obr. 4. 
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Obr. 4.  Grafický náhľad panela modulu SEth aplikácie App2 

Pri oneskorení paketov v protokole TCP dôjde za určitý čas v závislosti od veľkosti a počtu paketov 
ku naplneniu zásobníka. V takom prípade sa aplikácia správa rovnako ako klasické sieťové zariadenie, 
nastáva identická situácia ako pri zaplnení zásobníka na sieťovom rozhraní. Pri zaplnení zásobníka 
dôjde k zrušeniu socketu, teda vyprázdneniu zásobníka. Aplikácia bude čakať na vytvorenie nového 
spojenia. Táto situácia môže nastať iba pri sieťovom protokole TCP. 

Všetky vyššie spomenuté funkcie sú vykonávané softvérovým modulom SEth, ktorého fungovanie 
vieme jednoducho vyjadriť pomocou logickej schémy. Logická schéma zároveň tvorí aj akýsi 
„návod“, postup akými sú jednotlivé operácie vykonávané. Vzhľadom na odlišnosť protokolov TCP 
a UDP, sa budú ich logické schémy mierne od seba líšiť. Túto skutočnosť sme si mohli už všimnúť pri 
popise možnosti nastavenia modulu, kde niektoré nastavenia boli možné iba pri protokole UDP. 
Logická schéma softvérového modulu pre protokol UDP sa nachádza na obrázku Obr. 5 na 
nasledujúcej strane dizertačnej práce. Logická schéma nastavenia softvérového modulu pre protokol 
TCP je zobrazená na obrázku Obr. 6. 

 

 

Obr. 5.  Logická schéma softvérového modulu pre protokol UDP 
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Obr. 6.  Logická schéma softvérového modulu pre protokol TCP 

Na začiatku celého procesu sú vstupné dáta, v našom prípade pakety, reprezentované blokom 
modrej farby v ľavom hornom rohu logickej schémy. V ďalšom kroku sú pakety postupne delené na 
polovicu, podľa zvoleného pomeru na riadiacom paneli modulu SEth. Postupne sa zisťuje ich veľkosť. 
Ak sú delené podľa zvoleného pomeru, ich veľkosť sa iba overuje a zisťuje sa ich množstvo. Vyššie 
uvedené procesy vykonáva časť programu nazývaná parser. Takto spracované pakety sa modifikujú 
podľa zvoleného filtra vhodnými matematickými úpravami. Filtre sa na pakety aplikujú postupne, nie 
naraz. Tento proces je v logickej schéme zobrazený ako slučka. Ak paket postupne prejde všetkými 
potrebnými filtrami, softvérový modul overí, či paket vyhovuje jeho nastaveniam, či dané úpravy sa 
vykonali korektne. Jedným z posledných krokov softvérového modulu je zabezpečiť, aby množstvo 
výstupných dát poskytovaných modulom bolo zosúladené s nastavením, aby bol dodržaný limit 
maximálneho počtu paketov za zvolenú časovú jednotku, jednu sekundu, na výstupe modulu. 
Výstupné dáta sú reprezentované blokom modrej farby v pravom dolnom rohu logickej schémy. 
Vlastnosť protokolu TCP, overovanie doručenia paketu prijímačom, má za následok pridanie 
niektorých algoritmov do logickej schémy modulu, ktoré slúžia na zabezpečenie potrebnej funkčnosti. 
Logická schéma je rozsiahlejšia, obsahuje väčšie množstvo blokov, pri spracovaní paketov. 

Neoddeliteľnou súčasťou softvérového modulu je už skôr spomenutý parser, syntaktický analyzátor, 
vykonávajúci proces analýzy sekvencie vstupných dát, určujúcich ich štruktúru s ohľadom na 
požadované vlastnosti. Výstupom z parsera sú dáta, pakety, na ktoré sa aplikujú filtre s nastaveniami 
softvérového modulu SEth zvlášť pri komunikácii pomocou sieťového protokolu TCP a zvlášť pre 
protokol UDP. Parser, tak ako aj ostatná časť softvérového modulu SEth, bol napísaný 
v programovacom jazyku C++ s pomocou knižnice Qt. Časť zdrojového kódu s implementáciou 
parsera do softvérového modulu SEth, ktorý je súčasťou aplikácie App2, je zobrazená na obrázku 
Obr. 7. 

Grafické rozhranie aplikácie App2 obsahuje tabuľku s informáciami o stave parsera. Tieto 
informácie slúžia užívateľovi, ktorý pomocou nich vie určiť či softvérový modul SEth pracuje 
správne.  Informácie zobrazované užívateľovi sú: 
• Correct packet – údaj o počte správne prijatých paketov parserom modulu 
• Buffer size – veľkosť zaplnenia zásobníka parsera, údaj je uvádzaný v kB 
• Missing packet – počet stratených, resp. neprijatých paketov parserom 
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• Error Hash packet – počet prijatých paketov parserom s nesprávnym hashom 
• Packet lost – stratovosť paketov vyjadrená v percentách 
• Packet delta delay – oneskorenie paketov vyjadrené v milisekundách 
 

 
 

Obr. 7.  Časť zdrojového kódu s implementáciou parsera do modulu SEth 

Časť grafického prostredia aplikácie App2 s informáciami o stave parsera sa nachádza na obrázku 
Obr. 8. Užívateľovi sú poskytnuté informácie, ktoré boli opísane v predošlom odseku práce. 

 

 

Obr. 8.  Časť grafického prostredia aplikácie App2 

Pri výstupe dát z parsera sa sleduje sekvencia paketov, ktorou je možné odhaliť chýbajúce pakety. 
Okrem sledovania sekvencie, sa pre každý paket vypočíta pomocou hashovacej funkcie reťazec 
„hash“, ktorý je pridaný do tela paketu, spolu s časovým údajom v mikrosekundách.  
Časový údaj, určuje čas medzi aktuálnym paketom a predošlým paketom. Údaj slúži na určenie 

oneskorenia paketov. Informácia o oneskorení je zobrazená v grafickom rozhraní aplikácie App2 pod 
názvom „Packet delta delay“. 

Hlavička paketu obsahuje popri časovom údaji a reťazci hash aj informácie ako sú číslo paketu, 
veľkosť hlavičky, číslo framu a množstvo iných údajov, ktoré sú zhrnuté v tabuľke Tab. 1. 
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Table 1 
Údaje obsiahnuté v hlavičke paketu 

Názov poľa Špecifikátor Veľkosť v bitoch Popis 

BeginByte signed 8 začiatočný byte hlavičky 

PacketType  8 typ paketu 

NullSize unsigned 16 „nulová veľkosť“ 

Number unsigned 32 číslo paketu 

DataSize unsigned 16 veľkosť paketu v bitoch 

Hash unsigned 32 hash reťazec 

FrameNumber unsigned 8 číslo framu 

DeltaPacketMS unsigned 8 oneskorenie medzi paketmi 

EndByte signed 8 koncový byte hlavičky 
 

Ukážka zdrojového kódu začiatku hlavičky paketu je zobrazená na obrázku Obr. 9. Na obrázku si 
môžeme všimnúť časť kódu - štruktúra „struct TPacketHeader“, kde sú okrem iných údajov 
obsiahnutých v hlavičke paketu, zadefinované informácie spomenuté v tabuľke Tab.1. 
 

 

Obr. 9.  Ukážka zdrojového kódu začiatku hlavičky paketu  

Hash reťazec vypočítaný pomocou hashovacej funkcie je pridávaný do tela každého paketu. 
Pridanie reťazca má viacero významov. Pomocou hash reťazca vieme indexáciou, transformáciou 
kľúča, teda aplikáciou vlastností určitých dát na ich charakteristiku, identifikovať paket. Ďalej hash 
reťazec slúži aj na overenie integrity dát paketu, pomocou implementácie kontrolného súčtu. Dĺžka 
reťazca vytvoreného hashovacou funkcie je 32 bitov.  

Pri prijatí každého paketu aplikácia App2 vykonáva jeho overovanie, na čo slúži spomínaný hash 
reťazec. Ukážka časti zdrojového kódu algoritmu overovania hash reťazca prijatého paketu aplikáciou 
App2, je zobrazená na obrázku Obr. 10. 
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Obr. 10.  Ukážka časti zdrojového kódu algoritmu overovania hash reťazca  

III.  ZÁVER 

Navrhnutý a realizovaný softvérový modul SEth spĺňa funkciu širokospektrálne programovateľného 
simulátora porúch komunikácie, nastávajúcich v reálnom komunikačnom kanáli, čo ovplyvňuje 
komunikáciu prebiehajúcu cez testované komunikačné rozhranie. Praktické merania realizované s 
jeho pomocou preukázali jeho plnú funkčnosť a značné výhody. Zvýšením chybovosti komunikácie 
testujeme schopnosť rozhrania opravovať znehodnotené dáta.  Schopnosť opravy, resp. ako rýchlo 
použitá technológia opraví prijaté dáta, sa odzrkadlí v reakčnej dobe systému, čo je jeden 
z najdôležitejších parametrov mechatronických systémov riadených pomocou moderných sietí. Aby 
bol systém čo najpohotovejší, reakčná doba musí byť čo najkratšia. Ak by oprava poškodených dát 
trvala príliš dlho, reakčná doba systému sa zvyšuje, čo má za následok nepresné riadenie mobilného 
objektu. 
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