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OKRAJŠAVE in SIMBOLI 

ADSL - (Asymmetrical DSL) – asimetrični DSL 

ATM - (Asynchronous Transfer Mode) – asinhroni način prenosa 

B-ISDN - (''Broad band'' ISDN) – širokopasovni ISDN 

CAN - (Controller Area Network) – upraviteljeva računalniška omrežja 

CAN - (Cluster Area Network) – skupinska računalniška omrežja 

CSMA-CD - (Carrier Sense Multiple Acess - Collision Detection) – metoda, ki je 

namenjena prenosu po vodilu 

DAN - (Desk Area Network) – pisarniška računalniška omrežja 

DSL - (Digital Subscribal Line) – digitalna naročniška linija 

FDDI - (Fiber Distributed Data Interface) – optična omrežja 

GPIB - (General Purpose Interface Bus) – vmesnik med računalniško opremo 

in programibilnimi merilnimi instrumenti 

GPRS - (General Packet Radio Service) – mobilno omrežje generacije 2.5 

GSM - (Global System for Mobile communications) - mobilno omrežje druge 

generacije 

HDSL - (High Data rate DSL) – DSL z visoko prepustnostjo 

IDSL - (Integrated services digital network DSL) – digitalno omrežje DSL z 

integriranimi storitvami 

IKE - (Internet Key Exchange) - postopek za prenos varnostnih ključev 

IKT - Informacijsko komunikacijska tehnologija 

IrDA - (Infrared Data Association) – združenje za prenos podatkov preko 

infrardeče povezave  

ISDN - (Integrated Services over Digital Network) – prenosne poti z 

integriranimi storitvami 

ITU - (International Telecommunications Union) – mednarodno 

telekomunikacijsko združenje 

LAN - (Local Area Network ) – lokalna računalniška omrežja 

LLP - (Lower Layer Protocols) – protokoli nižjih slojev 

MAN - (Metropolitan Area Network) – območna računalniška omrežja 

N-ISDN - (''Narrow band'' ISDN) – ozkopasovni ISDN 

NFC - (Near Field Communication) – Kratkodometna komunikacija 

PAN - (Personal Area Network) – osebna računalniška omrežja 

PSPDN - (Packet Switched Public Data) – prenosne poti s paketnim preklopom 

PSTN - (Public Switched Telephone Network) – javne prenosne poti 

QoS - (Quality of Service) – kakovost storitev 

RADSL - (Rate Adaptive DSL) – DSL z zmožnostjo prilagajanja hitrosti 

RFID - (Radio Frequency IDentification) – Radijsko Frekvenčna IDentifikacija 

SAN - (Storage Area Network) – skladiščna računalniška omrežja 

SAN - (System Area Network) – sistemska računalniška omrežja 

SAN - (Small Area Network) – majhna računalniška omrežja 

SAN - (Server Area Network) – serverska računalniška omrežja 

SDSL - (Symmetric DSL) – simetrični DSL 

TCP/IP - družina komunikacijskih protokolov ali Internetni niz protokolov 

(Internet protocol suite) 

ULP - (Upper Layer Protocols) – protokoli višjih slojev 

UMTS - (Universal Mobile Telecommunications System) – mobilno omrežje 

tretje generacije  

USB - (Universal serial Bus) – univerzalno zaporedno vodilo 
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UWB - (Ultra-Wideband) – ultraširokopasovne komunikacije 

VDSL - (Very high bit rate DSL) – DSL z zelo visoko prepustnostjo 

VoIP - (Voice over Internet Protocol) – telefonija preko internetnega 

protokola 

VPN - (Virtual Private Network) – navidezna zasebna omrežja 

WAN - (Wide Area Network) – prostrana računalniška omrežja 

WEP - (Wire Equivalence Protection) – protokol s stopnjo varnosti, ki je oz. 

naj bi bila enaka ožičenim omrežjem 

WiMAX - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – svetovna 

medoperativnost za mikrovalovni dostop 

WUSB - (Wireless USB) – brezžični USB 
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1 UVOD  

Poslovno okolje se (tudi) zaradi globalizacije v zadnjih letih hitro in korenito 
spreminja. Zahteve in želje kupcev so vse bolj prefinjene in jasno izražene, 
hkrati pa je trg ponudbe izredno dinamičen. To zelo spodbuja podjetja k 
vzpostavljanju konkurenčnejšega poslovanja in iskanju ter razvijanju še tako 
majhnih konkurenčnih prednosti, kar jim (tudi dolgoročno) pomaga ohraniti 
in/ali izboljšati poslovno uspešnost. Poleg kakovostnih proizvodov kupci 
zahtevajo tudi vse krajše odzivne čase in podrobnejše informacije o izdelku 
(npr. kdaj je bil izdelek narejen, kakšni materiali so bili uporabljeni, koliko 
izdelkov je bilo narejenih v seriji ipd.). Vedno bolj je poudarjana t.i.  
sledljivost izdelkov, tudi zaradi okoljske ozaveščenosti kupcev. Obvladovanje 
poslovnega procesa zato zahteva vedno več in hitreje dosegljivih informacij. 
Poslovne odločitve morajo biti hkrati hitre in utemeljene. Informacije, na 
katerih te odločitve temeljijo, so glavni »proizvod« informacijskih procesov, 
katerih osnovna gradnika sta informacijski sistem ter informacijska in 
komunikacijska tehnologija (IkT). Slednji predstavlja t.i. informacijsko 
infrastrukturo za delovanje informacijskega procesa. 
 
Pri obvladovanju in ravnanju proizvodnje pa se v različnih industrijskih 
panogah srečujemo z zelo raznolikimi in zahtevnimi delovnimi okolji, ki 
narekujejo pozorno in pazljivo izbiro IkT. Ta mora hkrati učinkovito upoštevati 
in podpirati zahteve in posebnosti informacijskega procesa (predvsem tisti del, 
ki informacijsko podpira proces planiranja in spremljanja proizvodnje), kakor 
tudi posebnosti delovnega okolja. Podjetjem je na voljo zelo raznovrsten 
spekter IkT, s katerimi je mogoče uspešno rešiti zahteve po spremljanju, 
planiranju in organiziranju proizvodnje. Pri planiranju in spremljanju 
proizvodnje ima ta tehnologija (vsaj) dvojen pomen: omogoča njegovo 
optimizacijo in hkrati njegovo učinkovito izvajanje. Slednje vključuje poleg 
»običajne« tehnologije (npr. »žična« računalniška omrežja, terminali, čitalci 
črtne kode) tudi bolj specialno opremo, za katero pa je zelo pomembno, da je 
prilagojena pričakovani namembnosti, pogojem uporabe in zahtevani stopnji 
varnosti. 
 
Učinkovita uporaba sodobne IkT zahteva poleg zagotavljanja organizacijskih in 
poslovnih pogojev za sodoben način poslovanja tudi poznavanje in izbiro teh 
tehnologij, pri čemer je potrebno upoštevati predvsem posebnosti delovnih 
pogojev in informacijskih zahtev pri njihovi implementaciji. To posebej velja za 
IkT namenjeno za planiranje in spremljanje proizvodnega procesa. Zato je 
glavni namen priročnika ponuditi celovit pregled razpoložljivih računalniških 
tehnologij, ki jih lahko uporabimo za planiranje in spremljanje proizvodnje. 
Predvidevamo, da je izmed množice tehnoloških rešitev sodobnih IkT možno 
izpostaviti tisto, ki je zanimiva in primerna za različne namene v proizvodnih 
podjetjih. Ne glede na ugotovitve iz dosedanjih raziskav (npr. Kropivšek, 
2003), da je v slovenskih lesnih podjetjih sodobna IkT za proces proizvodnje 
redko uporabljena, ocenjujemo, da je za proces planiranja in spremljanja 
proizvodnje v vseh (tudi v lesnih) podjetjih možno postaviti takšno 
informacijsko in komunikacijsko tehnološko rešitev, ki bo povečala njihovo 
učinkovitost in pozitivno vplivala na organizacijo izvajanja tega procesa. 
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2 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

Računalniška omrežja so zelo raznovrstna. Ločimo jih po načinih povezav med 
računalniki, glede na namen, velikost, ipd. Računalniško omrežje lahko 
sestavlja skupina računalnikov ali drugih naprav, ki so med seboj povezani 
preko telekomunikacijskih povezav, za sporazumevanje med sabo pa 
uporabljajo nek določen protokol. Glede na kompleksnost in velikost, delimo 
področna omrežja na: 

- WAN (Wide Area Network) – prostrana računalniška omrežja. 
- MAN (Metropolitan Area Network) – območna računalniška omrežja, 
- LAN (Local Area Network ) – lokalna računalniška omrežja, 
- PAN (Personal Area Network) – osebna računalniška omrežja 

 
Bistvena razlika med omrežji PAN, LAN, MAN in WAN je predvsem v fizični 
razdalji na katerem se omrežje razprostira. Z razvojem novih tehnologij pa so 
se pojavila tudi nova pojmovanja omrežij, ki si zaradi specifičnosti to tudi 
zaslužijo. Zaradi urejenosti na tem področju vsebujejo vsa ta omrežja sinonim 
AN (Area Network – področna omrežja). V podjetjih lahko tako zasledimo tudi 
spodaj našteta poimenovanja omrežij: 

- SAN (Storage Area Network) – skladiščna računalniška omrežja 
- SAN (System Area Network) – sistemska računalniška omrežja 
- SAN (Server Area Network) – serverska računalniška omrežja 
- SAN (Small Area Network) – majhna računalniška omrežja 
- DAN (Desk Area Network) – pisarniška računalniška omrežja 
- CAN (Controller Area Network) – upraviteljeva računalniška omrežja 
- CAN (Cluster Area Network) – skupinska računalniška omrežja 

(Mitchel B., 2005) 
 
Najpogostejša so omrežja tipa odjemalec-strežnik, kjer je na eni strani 
strežnik, ki nudi določene storitve in vire, na drugi strani pa odjemalci, kateri 
te storitve uporabljajo. 
 

2.1 PROSTRANA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (WAN) 

To so omrežja, ki pokrivajo veliko geografsko območje in s tem zajemajo 
ogromno število računalnikov. Hitrosti prenosov so v tem primeru mnogo 
počasnejše, kot v LAN omrežjih, saj nimajo lastnega sistema kabelskih 
povezav in  se za povezavo v večini primerov uporabljajo javna telefonska 
omrežja. V prostrana računalniška omrežja (WAN) se združuje veliko število 
lokalnih (LAN) in območnih (MAN) omrežij, kot tudi dosti posameznih 
računalnikov. S tem omogočimo komunikacijo med posameznimi omrežji, ki so 
na geografsko zelo oddaljenih mestih. Najboljši primer WAN-a je internet. 
 
Tehnologije in procedure za prenos po omrežjih WAN: 

 PSTN (Public Switched Telephone Network); javne prenosne poti, 
 PSPDN (Packet Switched Public Data Network); prenosne poti s 

paketnim preklopom, 
 ISDN (Integrated Services over Digital Network); prenosne poti z 

integriranimi storitvami.,… 
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2.1.1 Žične tehnologije in protokoli za prenos podatkov v omrežjih 
WAN 

2.1.1.1 ISDN (Integrated Services Digital Network) 

ISDN (Integrated Services Digital Network) je angleška kratica, ki jo v 
slovenščino prevajamo kot digitalno omrežje z integriranimi storitvami. 
Predstavlja zadnjo stopnjo razvoja klasičnega telefonskega omrežja in je hkrati 
tudi pomemben mejnik v razvoju sodobnih telekomunikacij. Je digitalna 
nadgradnja obstoječega javnega telefonskega omrežja. Bistvena razlika med 
linijo ISDN in navadno telefonsko je ta, da je pot do telefonskega ali ISDN 
vmesnika povsem digitalna. Pri navadnem PSTN telefonskem priključku pa je 
pot od centrale do razdelilne omarice lahko digitalna, pot od razdelilne omarice 
do telefona oz. modema pa je analogna. Razlika je v tem, da pri digitalnem 
prenosu podatkov lahko ponudnik telefonije zagotovi, da stvar pride do 
drugega naročnika nespremenjena, medtem ko pri analogni liniji pogosto 
prihaja do nezaželenih napak oz. šumov. ISDN ponuja:  

 širši spekter storitev, 
 večjo udobnost in nižje stroške komuniciranja, 
 krajši čas vzpostavljanja zveze, 
 izboljšano kakovost telefonskih storitev, 
 tehnološko poenoteni uporabniški priključek in dostop do javnih 

komunikacijskih omrežij, za prenos glasu, slike, besedila in podatkov 
 
Osnovna linija ISDN je sestavljena iz dveh neodvisnih B kanalov s 
prepustnostjo po 64Kb/s in kanala D (“servisni kanal”) s prepustnostjo 16 
Kb/s. Kanala B se uporabljata za prenos govora oz. podatkov, medtem ko 
kanal D posreduje podatke o številki klicočega (kot na GSM-ih), ter vrsti klica 
(navaden telefonski pogovor, računalniški klic ali faksovno sporočilo). Razvoj 
ISDN sistemov: 

 ISDN (zasnova je bila narejena leta 1980) 
 N-ISDN ''Narrow band'' ISDN (Pojavi se sredi devetdesetih let in prinese 

predvsem pestro ponudbo na področju telefonskih storitev in postane 
zelo uporaben medij za klicni dostop do interneta.) 

 B-ISDN ''Broad band'' ISDN (Pojavi se konec devetdesetih let. Za 
osnovo ima kanal s kapaciteto, ki je potrebna za digitaliziran video z 
veliko ločljivostjo (155 Mbit/s). Tak kanal pa omogoča tudi standard 
ATM. B-ISDN in ATM skupaj sta standarda, ki opredeljujeta vsebino 
informacijsko-komunikacijskih sistemov v začetku novega tisočletja. 

2.1.1.2 xDSL (Digital Subscribal Line)  

DSL (angl. Digital Subscribal Line) je kratica za digitalno naročniško linijo in je 
tehnologija, ki izkorišča nerabljene frekvence na bakrenih telefonskih linijah za 
prenos podatkov pri več megabitnih hitrostih. Prav tako omogoča hkraten 
prenos govora in velikih količin podatkov preko iste linije. S kratico xDSL 
zajemamo vse vrste DSL tehnologij. DSL tehnologije lahko glede na razmerje 
med hitrostjo prejemanja in pošiljanja podatkov razdelimo v dve skupini: 

 asimetrične linije 
 simetrične linije  



 
 IKT za proces planiranja in spremljanja proizvodnje – PRIROČNIK                          

  © 2007  15 

Za urejene razmere na tem področju je zadolžena organizacija ITU 
(International Telecommunications Union) oz. Mednarodno telekomunikacijsko 
združenje. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1 Asimetrične linije 

Pri asimetričnih linijah je hitrost prenosa podatkov v smeri proti uporabnikom 
ponavadi precej večja, kot hitrost prenosa podatkov od uporabnika. Sem 
spadajo: ADSL, G.lite ADSL (oz. kar G.Lite), VDSL (ITU G.993.1) ter VDSL2 
(ITU G.993.2). Standardne oblike ADSL (ITU G.992.3, G.992.5 ter ANSI 
T1.413-Izdaja 2)  so vse oblikovane v skladu s standardom DMT (Discrete 
Multi Tone). Zbirka standardov ADSL predpisuje, da so vse oblike ADSL med 
seboj združljive. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1.1 ADSL (full rate Asymmetrical DSL)  

ADSL oz. asimetrični DSL s polno hitrostjo ponuja različne hitrosti prenosa, 
tako v smeri proti uporabniku, kot v smeri od uporabnika. Maksimalna hitrost 
prenosa proti uporabniku je 6 Mbit/s, kar je 120 krat hitreje, kot preko 
navadne (dial-up) linije in 100 krat hitreje, kot to omogoča ISDN. ADSL 
omogoča hkraten prenos govora in velikih količin podatkov preko iste linije. Ta 
oblika DSL-ja je trenutno najbolj razširjena tako med poslovnimi, kot tudi 
navadnimi uporabniki te tehnologije. Primeren je predvsem za splošen dostop 
do interneta in aplikacij pri katerih je pomemben tok podatkov proti 
uporabniku, kot je npr. video na zahtevo. ADSL je definiran s priporočilom 
ITU-T G.992.1 in standardom ANSI TI.413-1998. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1.2 ADSL2 

ADSL2 določa priporočilo ITU G.992.3. V primerjavi z G.992.1 pa zagotavlja 
napredno diagnosticiranje, funkcije, ki omogočajo prihranek energije, PSD 
oblikovanje ter nekoliko boljšo zmogljivost. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1.3 ADSL2Plus 

ADSL2Plus določa priporočilo ITU G.992.5 in je nadgradnja standarda ADSL2. 
Ta oblika ADSL-a nam omogoča predvsem precej večje hitrosti prenosa (proti 
uporabniku v tem primeru hitrost znaša do 20Mbit/s (seveda je taka hitrost 
omejena na relativno kratke razdalje)). (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1.4 G.lite ADSL 

Standard G.lite (ITU G.992.2) je bil zasnovan s strani ITU-ja, kot globalno 
povezljiv in usklajen s sistemi ADSL. Razvit je bil z namenom, da zadovolji 
zahtevam potrošnikov po lažjem priklopu (t.i. ''priključi in uporabi'' oz. ''plug & 
play''). G.lite je vrsta ADSL-a s srednjo prepustnostjo. Hitrosti prenosa 
podatkov proti uporabniku znašajo tako do 1,5 Mbit/s, v smeri od uporabnika 
pa do 500 kbit/s. Čeprav se ta oblika ADSL-a ni prijela tako, kot je bilo 
pričakovano, pa nam predstavlja zanimiv koncept uporabe brez razdelilnika. 
(DSL Forum, 2005) 
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2.1.1.2.1.5 RADSL (Rate Adaptive DSL) 

RADSL je DSL z zmožnostjo prilagajanja hitrosti in je nestandardna različica 
ADSL-a. Seveda pa je potrebno dodati, da tudi standard ADSL dovoljuje 
modemom, da prilagajajo hitrosti prenosov. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.1.6 VDSL (Very high bit rate DSL) 

To je DSL z zelo visoko prepustnostjo. Predpisuje ga standard ITU G.993.1. 
Omogoča hitrosti do 26 Mbit/s na razdalji do 50 metrov na kratkih zankah. V 
večini primerov se bodo linije VDSL uporabljale za povezovanje znotraj 
posameznih podjetij. Seveda pa lahko pričakujemo tudi uporabo te tehnologije 
za navadne uporabnike. Pri nas trži tehnologijo VDSL podjetje T-2 d.o.o.. VDSL 
lahko nastavimo tudi tako, da deluje v simetričnemu načinu. (DSL Forum, 
2005) 
 

2.1.1.2.1.7 VDSL2 (2nd generation VDSL) 

Standard ITU G.993.2. določa 8 profilov, ki se med seboj aplikativno 
razlikujejo:  

 simetrične hitrosti prenosa do 100 Mbit/s pri zankah dolgih do 100m in 
uporabo frekvenčnega območja 30MHz, 

 simetrične hitrosti prenosa med 10-30 Mbit/s na srednje dolgih zankah 
in uporabo frekvenčnega območja 12MHz, 

 asimetrične operacije s hitrostmi prenosa proti uporabniku med 10-40 
Mbit/s na zankah dolžin med 1km – 3km in uporabo frekvenčnega 
območja 8,5 MHz. 

VDSL2 prav tako vključuje večino naprednih funkcij iz standarda ADSL2. Tudi 
zmogljivost glede na hitrost prenosa ter doseg je boljša kot pri VDSL. (DSL 
Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.2 Simetrične linije 

K simetričnim linijam prištevamo sledeče tehnologije: SDSL, SHDSL, HDSL, 
HDSL-2 in IDSL. V tem primeru je hitrost prenosa podatkov v obe smeri 
enaka, kar poveča uporabnost tehnologije DSL. Primerna je za lokalna omrežja 
LAN, video konferenčne skupine ter za lokacije, ki imajo svoje strežnike. (DSL 
Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.2.1 SDSL (Symmetric DSL) 

SDSL je lastna verzija simetričnega DSL-a prodajalcev ter lahko vključuje 
hitrosti prenosa podatkov proti odjemalcu in proti omrežju od 128 kb/s do 
2,32 Mb/s. SDSL je krovni pojem za vrsto specifičnih izvedb s strani 
dobaviteljev preko enega para bakrenih žic, ki ponujajo različne spremenljive 
načine hitrosti simetričnih storitev. SDSL uporablja modulacijo 2B1Q HDSL 
preko enega bakrenega para z vmesnikom ethernet do stranke. Glede 
industrije pa se pričakuje, da bo hitro prešla na zmogljivejšo standardizirano 
tehnologijo G.shdsl, ki jo je razvila organizacija ITU s podporo T1E1.4 (ZDA) in 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute). (DSL Forum, 2005) 
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2.1.1.2.2.2 SHDSL 

SHDSL je vrhunski industrijski standard simetričnega DSL-ja. SHDSL oprema 
mora biti prilagojena zahtevam ITU Recommendation G.991.2, znanega tudi 
kot G.shdsl, ki ga je odobril ITU-T februarja 2001. SHDSL dosegajo v 
primerjavi s starejšimi različicami simetričnih DSL-ov 20% boljši doseg zanke, 
kar ima za posledico precej manj motenj v drugih sistemih na istem vodniku; s 
standardizacijo pa zagotavlja tudi združljivost med različnimi dobavitelji 
tehnologije. Sistemi SHDSL lahko delujejo z različnimi prenosnimi hitrostmi od 
192 kb/s do 5,7 Mb/s. G.shdsl določa delovanje preko enega para žic, oz. za 
delovanje na večjih razdaljah, na dveh parih žic. Tako lahko doseže hitrosti 
1,2 Mb/s na razdalji 6 km preko žice s presekom 0,13 mm2. SHDSL je najbolj 
primeren za aplikacije, ki prenašajo samo čiste podatke, s potrebo po velikih 
hitrostih prenosa v smeri od uporabnika proti omrežju. Čeprav SHDSL ni 
zasnovan za prenos govora (tako kot to omogoča ADSL), pa lahko za prenos 
digitaliziranega govora v tem primeru uporabimo nove tehnike (kot npr. voice-
over-DSL). SHDSL uporabljajo predvsem poslovni uporabniki. (DSL Forum, 
2005) 
 

2.1.1.2.2.3 HDSL (High data rate DSL) 

HDSL oz DSL z visoko prepustnostjo je bil razvit v poznih osemdesetih 
prejšnjega stoletja. Omogoča pa prenose podatkov pri simetričnih hitrostih do 
2,3 Mb/s. Na voljo imamo hitrosti 1,5 Mb/s oz. 2,3 Mb/s, vendar pa pri teh 
fiksnih hitrostih ne omogoča klasičnih telefonskih storitev preko iste linije. 
Tehnologijo je standardizirala tako ETSI, kot tudi ITU. Ta tehnologija je 
ocenjena, kot ekonomična zamenjava za povezave T1 oziroma E1, ter 
uporablja en, dva ali tri bakrene pare. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.2.4 HDSL2 (2nd generation HDSL) 

Z drugo generacijo HDSL-a dosegamo hitrost 1,5 Mb/s v obe smeri, prenašamo 
pa lahko zvok, podatke in video z uporabo ATM (asynchronous transfer mode), 
zakupljenega voda ali z uporabo frame relay-a preko enega bakrenega para. 
Ta ATIS standard (T1.418) za to simetrično storitev zagotavlja 1,5 Mb/s hitrost 
prenosa tako v smeri proti omrežju, kot v smeri proti uporabniku. HDSL2 ne 
zagotavlja klasične govorne telefonije preko istega para žic. HSDL2 se 
razlikuje od HDSL-a po tem, da HDSL2 uporablja za prepustnost 1,5 Mbps en 
par žic, medtem ko ANSI HDSL potrebuje dva para žic. (DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.2.2.5 HDSL4  

HDSL4 je pravzaprav virtualno isti kot HDSL2, razlikuje pa se po tem, da 
dosega za približno 30% večje razdalje kot predhodnika, to pa doseže z 
uporabo dveh parov žic (HDSL2 uporablja en sam par žic). (DSL Forum, 2005) 
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2.1.1.2.2.6 IDSL (Integrated services digital network DSL) 

To je oblika DSL-ja, ki podpira simetričen prenos podatkov s hitrostjo do 144 
kb/s preko obstoječe telefonske linije. Njegova posebnost je v tem, da 
omogoča dostopnost storitve prek koncentratorja DLC (Digital Loop Carrier – 
oddaljena naprava, ki je pogosto nameščena v soseskah za poenostavitev 
kabelske in žične distribucije s strani operaterjev). Medtem, ko koncentratorji 
olajšajo klasične storitve govorne telefonije v območjih s pomanjkljivo 
infrastrukturo, hkrati zmanjšujejo možnost uvedbe tehnologije DSL v teh 
območjih. IDSL cilja na takšna območja skupaj s tehnologijama ADSL in G.lite, 
saj sta že neposredno vgrajeni v te koncentratorje. IDSL se od sorodne 
storitve ISDN razlikuje po tem, da gre za tako imenovano vedno vključeno 
storitev, hkrati pa omogoča isto terminalsko opremo in modeme kot ISDN. 
(DSL Forum, 2005) 
 

2.1.1.3 ATM (asynchronous transfer mode) 

ATM (asynchronous transfer mode ali po slovensko asinhroni način prenosa) je 
način prenosa pri zelo hitrih paketnih omrežjih, znanih kot "cell relay". ATM se 
je razvil iz potrebe po svetovnem standardu, ki omogoča prenos podatkov ne 
glede na končni sistem ali tip podatkov. V preteklosti in ponekod še danes 
predstavljajo različne oblike informacij problem pri prenosu, predvsem zaradi 
različnih karakteristik, ki jih imajo. Z razvojem ATM-a pa ne bo več potrebna 
uporaba različnih mrež za prenos posameznih podatkov. ATM se je in se še 
vedno razvija v smeri naraščajoče mednarodne tehnologije. Še naprej 
pospešuje razvoj in uporabo novih aplikacij, kot sta na primer navidezna 
resničnost in večpredstavnost. Omogoča nam namreč zelo kakovosten prenos 
signalov, zelo učinkovito in racionalno. ATM tehnologija predstavlja eno najbolj 
kompleksnih tehnologij v razvoju komunikacijskih tehnologij. Uporabnost ATM 
tehnologije naj bi bila univerzalna ne glede na komunikacijsko infrastrukturo in 
vrsto aplikacij. ATM tudi ni odvisen od specifične, fizične narave prenosnega 
sredstva, tako da je možen prenos preko vodil, kot sta koaksialni kabel in 
optično vodilo (ki mu pripisujejo največji pomen v prihodnosti računalniških 
komunikacij), kar mu omogoča povezavo z obstoječimi fizičnimi mrežami.  
ATM predstavlja integracijo vseh storitev in pokriva vsa področja od LAN-a do 
WAN-a. Napovedi, ki se tičejo ATM-a segajo v leto 2020, kjer naj bi njegov 
razvoj dosegel višek. Pomembno je tudi, da ostala omrežja zaradi ATM-a ne 
bodo izumrla, ampak bodo imela drugačno vlogo znotraj ATM-a. 
Med uporabniki lokalnih in prostranih omrežij so se uporabljale različne oblike 
prenosa informacij. ATM pa je način komuniciranja, ki je uporaben za LAN in 
WAN tehnologijo. Z razvojem ATM-a bosta oba temeljila na enem standardu - 
ATM. ATM tehnologija prinaša tudi na tem področju odločilne prednosti in 
novosti. Pomembnost v zvezi z LAN in WAN tehnologijo ima predvsem zaradi 
dinamičnosti pasovne širine prenosnih poti in kvaliteto uslug (QoS - Quality of 
Service) za posamezne storitve. Torej predstavlja ATM tehnologijo za 
naslednje generacije in za multimedijske komunikacije. (MFA Forum, 2005) 
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2.1.1.4 Frame Relay 

Frame Relay je definiran kot tehnologija za visoko-hitrostni prenos podatkov 
po telefonskih linijah ob uporabi deljenih kapacitet. 
Zaradi splošne sestave interneta in njegovih karakteristik je mogoče deliti 
kanale za dostop. Deljenje kanalov izhaja iz dejstva, da noben posameznik ali 
organizacija ne potrebuje 100% kapacitete kanala 100% časa. Ta tehnologija 
je torej tako imenovana frame relay mreža, ko lahko več uporabnikov 
uporablja oblak ali mrežo za dostop do svetovnega spleta. Frame relay ima 
seveda svoje omejitve glede dostopa porabnikov, kar zmanjšuje njegovo 
odličnost, hkrati pa povečuje zanesljivost. To pomeni, da ima vgrajen tako 
imenovani CIP (Commited Information Rate), ki omogoča porabniku neko 
minimalno hitrost pri prenosu podatkov odvisnosti od velikosti frame relaya, če 
pa oblak ni zaseden se ta hitrost poveča, s tem pa tudi cena za dostop. 
 
 

2.1.2 Brezžične tehnologije in protokoli za prenos podatkov v 
omrežjih WAN 

2.1.2.1 Mobilna omrežja 

Mobilne tehnologije se razvijajo izjemno hitro, kar pomeni, da se razvijajo tako 
mobilna omrežja, kot tudi mobilni terminali. S tem se veča tudi ponudba 
storitev s strani operaterjev in priložnost za mobilno poslovanje. Medtem, ko 
gre razvoj mobilnih terminalov predvsem v smeri povečanja zmogljivosti le teh 
(hitrejši procesorji, manjša poraba energije, boljši in cenejši zasloni, 
vgrajevanje raznih tehnologij za povezovanje med napravami, vgrajevanje 
kamer in fotoaparatov, razvoj namenske programske opreme ipd.) se mobilna 
omrežja razvijajo predvsem v smeri, da uporabniku zagotovijo večje hitrosti 
prenosa podatkov, ter seveda tudi, da zagotovijo čim višjo stopnjo varnosti 
poslovanja za določene ciljne skupine. Hiter razvoj teh omrežij lahko vidimo v 
preglednici 1, kjer je prikazano koliko generacij oz. variacij mobilnih omrežij 
že obstaja. Le ta se razlikujejo glede na hitrost prenosa podatkov, varnost 
poslovanja, frekvenčno območje v katerem delujejo, medsebojno združljivost, 
ceno uvedbe določene tehnologije itd.. Vse to pa tudi vpliva na to katero 
tehnologijo bo določen operater izbral in ponudil na trgu. 
 
Že s tehnologijo GPRS (General Packet Radio Service), ki je omrežje 
generacije 2.5G je omogočen varen dostop do podjetniških omrežij prek 
povezave IP VPN. Trenutno se v Sloveniji trži UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) – mobilno omrežje tretje generacije.  
 
V prilogi 4 pa je podrobneje opisana tehnologija HSDPA, ki se že uveljavlja 
tudi pri operaterjih v Sloveniji. 
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Preglednica 1:  Generacije mobilnih omrežij 
 

Generacije mobilnih omrežij Tehnologije 

0G 
 PTT 

MTS, IMTS, AMTS 

0.5G 
 Autotel/PALM 

ARP 

1G 

 NMT 
 AMPS 
 Hicap 
 CDPD 
 Mobitex 

DataTac 

2G 

 GSM 
 iDEN 
 D-AMPS 
 cdmaOne 
 PDC 

CSD 

2.5G 
 GPRS 
 HSCSD 

WiDEN 

2.75G 
 CDMA2000 1xRTT 

EDGE 

3G 

 W-CDMA: 
 UMTS 
 FOMA 

 CDMA2000 1xEV 
TD-SCDMA 

3.5G HSDPA 
3.75G HSUPA 

 
 

2.1.2.2 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 
oz. 802.16 

WiMax (svetovna medoperativnost za mikrovalovni dostop) je drugo ime za 
IEEE 802.16 in je brezžična tehnologija, ki omogoča visoke hitrosti prenosov, 
hkrati pa lahko z eno dostopno točko pokrijemo zelo veliko področje. Zaradi 
tega ima ta tehnologija  potencial, da naredi v širokopasovnem dostopu do 
interneta to, kar so naredili mobilni telefoni v telefoniji. V bistvu bo WiMax 
deloval na podoben način, kot že danes uspešno deluje WiFi, razlika pa je v 
tem, da bo omogočal višje hitrosti na večjih razdaljah in bo namenjen za 
priklop bistveno več uporabnikov. Sistem WiMAX se sestoji iz dveh delov: 
- WiMax oddajnik 
- WiMax sprejemnik 
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Slika 1: Oddajnik WiMax (Intel Corporation, 2005) 

WiMax-ov oddajnik je v svetovni splet lahko povezan z uporabo širokopasovne 
žične povezave (npr. T3 linija). Lahko pa se poveže tudi z drugim WiMax 
oddajnikom, ki je v vidnem območju s pomočjo mikrovalov. 

 

Slika 2: Prikaz delovanja WiMax tehnologije (HowStuffworks,2006) 

WiMax ponuja dva načina brezžičnih storitev: 
a) Prva storitev omogoča povezovanje naprav, ki niso v vidnem polju (npr. 

WiMAX oddajnika z antenami pri odjemalcih). V tem načinu WiMax 
uporablja nižje frekvenčno območje in sicer med 2 GHz in 11 GHz. 
Nizkovalovni prenosi niso tako občutljivi na fizične ovire. 

b) Druga storitev omogoča povezovanje WiMax oddajnikov v tako 
imenovanem vidnem polju (se pravi, da vmes ni fizičnih preprek). 
Podatki se prenašajo pri višjih frekvencah in sicer med 10 GHz in 66 
GHz. Te povezave so močnejše in bolj stabilne in zaradi tega zmožne 
pošiljat velike količine podatkov z zelo majhnim deležem napak. Pri 
višjih frekvencah je manj motenj ter večje pasovne širine za prenos 
podatkov. 
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V prvem načinu delovanja bo lahko en oddajnik pokril območje v radiju med 6 
do 10 km, medtem ko bo v drugem načinu delovanja  oddajnik lahko pokril 
območje v radiju 50 km. Hitrosti prenosa naj bi v optimalnih pogojih dosegle 
do 70 Mb/s. Seveda pa WiMax omogoča tudi različne metode prenosa podatkov 
in ena izmed njih je tudi VoIP (Voice over Internet Protocol) oz. telefoniranje 
preko internetnega protokola, ki nam omogoča lokalno, medkrajevno in celo 
meddržavno telefoniranje preko širokopasovne linije brez posredovanja 
telefonskega podjetja. (Grabianowski E, Brain M., 2006)  
 

2.1.2.3 IEEE 802.16m 

Najnovejši IEEE 802.16 standard ima onako »m« in je v času nastajanja tega 
priročnika še v fazi razvoja, ki bo zaključen nekje do konca leta 2008. Ta 
standard bo omogočal hitrost v smeri proti uporabniku do 1Gb/s. Takšne 
hitrosti naj bi dosegli s pomočjo MIMO (multiple-input/multiple-output) 
tehnologije, ki jo že uspešno uporabljajo pri doseganju višjih hitrosti v 
standardih 802.11g in 802.11n. Hitrosti od uporabnika pa zaenkrat še niso 
znane. Standard IEEE 802.16m naj bi bil tudi združljiv tako s tehnologijo 
WiMAX, kot ostalimi mobilnimi tehnologijami 4 generacije. (Nguyen T. 2007.) 
 

2.2 LOKALNA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (LAN) 

Lokalna računalniška omrežja (LAN) so omrežja z visokimi hitrostmi prenosov 
in pokrivajo relativno majhna področja (pisarne, zgradbe, podjetja,…). V ta 
omrežja so lahko povezani osebni računalniki, delovne postaje, tiskalniki, 
serverji in ostale naprave. Lokalno omrežje omogoča uporabnikom 
računalnikov veliko prednosti, kot so: deljeni dostop do naprav in aplikacij, 
menjavo dokumentov med povezanim osebjem, komunikacijo med njimi preko 
elektronske pošte in ostalih storitev.  
 

2.2.1 Žične tehnologije lokalnih omrežij 

Poznamo več različnih načinov oz. medijev, preko katerih lahko omogočimo 
lokalno omrežje. Najbolj pogoste so:  

 IEEE 802.3 oz. Ethernet (novejše: fast- in  giga- ethernet), 
 Token ring in IEEE 802.5, 
 FDDI, 
 LAN preko električnega omrežja, 
 PROFIBUS, 
 LON, 
 INTERBUS. 

 
Pomembnejše lastnosti nekaterih izmed zgoraj naštetih tehnologij so podane v 
prilogi 2. 
 

2.2.1.1 IEEE 802.3 oz. Ethernet 

Skupina standardov IEEE 802.3 oz. z drugim imenom ethernet določa, kako se 
podatki fizično prenašajo po žici. Idejna zasnova etherneta sega v leto 1975, 
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standard pa je bil sprejet leta 1980. S spreminjanjem teh standardov pa so se 
spreminjali tudi prenosni mediji: 
→ koaksialni kabel 

Prva izvedba standarda je bila Thick Ethernet ali 10Base5. Podatki so se 
prenašali po debelem koaksialnem kablu (običajno rumene barve) in ga 
dandanes lahko le še redkoma vidimo. Po koaksialnih kablih lahko podatke 
vedno pošilja le ena postaja, ostale pa ta čas poslušajo (t.i. half duplex), 
kar omrežju precej zmanjša kapaciteto. Ta standard je nato nasledil ''thin 
ethernet'' ali 10Base2, ki se je zaradi cenovne dostopnosti prvi začel 
razširjati tudi med ljudi. Podatki tukaj še vedno potujejo po 50 ohmskem 
koaksialnem kablu, le da je ta relativno tanek (pol centimetra). Omogoča 
širokopasovne prenose (broadband) in prenose v osnovnem pasu 
(baseband). Širokopasovni prenos razdeli zmogljivost kabla v frekvenčne 
pasove in tako prenaša več signalov istočasno. Osnovni pas pa omogoča 
prenos enega samega digitalnega signala. Hitrost prenosa je približno 
10Mbit/s, dosega pa razdalje do 300m. 
 

→ dvožilni bakreni kabel 
10Base-T ethernet je koaksialne kable zamenjal z dvožilnimi bakrenimi 
kabli. Poznamo več vrst teh kablov, ki se med seboj razlikujejo glede na 
zaščito pred vplivi elektromagnetnih sevanj iz okolice (električna napeljava, 
halogenska svetila): UTP - Unshielded Twisted Pair, STP - Shielded Twisted 
Pair, FTP - Foiled Twisted Pair, S/UTP -  Screened Unshielded Twisted 
Pair, S/STP - Screened Shielded Twisted Pair in S/FTP - Screened Foiled 
Twisted Pair. Ti kabli so sestavljeni iz štirih paric (ena parica ima dve 
prepleteni bakreni žici).   
 
10BaseT je spremenil tudi topologijo omrežja (prej so bile vse postaje 
nanizane ob eni žici, zdaj pa do vsakega računalnika posebej vodi UTP 
kabel). Po štirih paricah lahko računalniki seveda hkrati prejemajo in 
pošiljajo podatke, zato povezave po UTP kablih lahko funkcionirajo v tako 
imenovanem ''full duplex'' načinu. Hitrosti v takšnih omrežjih znašajo 
10Mbit/s. Naslednji korak je bil razvoj standarda 100Base-TX oz. ''fast 
ethernet'', kjer so predvidene hitrosti do 100Mbit/s. Topologija in vse 
ostale lastnosti so zelo podobne 10BaseT, le da je zanesljivost omrežja 
precej bolj odvisna od kvalitete kablov, predvsem od tega, kako so narejeni 
konektorji. 100Base-TX je tudi precej bolj občutljiv na elektromagnetne 
motnje. Danes pa lahko podatke prenašamo preko UTP kablov s hitrostmi 
1000Mbit/s do razdalj 100m. To nam omogoča standard 1000Base-T oz. 
''giga ethernet''. 
 

→ optični LAN 
Optični LAN omogoča večje razdalje in večje hitrosti v primerjavi s prej 
omenjenima tehnologijama. Prav tako na sam prenos ne vplivajo 
elektromagnetne motnje, zaradi česar je tudi zanesljivost večja. Za hitrosti 
1000Mbit/s skrbita standarda 1000BASE-SX in 1000Base-LX. Razlika med 
njima je v tem, da prvi omogoča to hitrost na razdalji 500m, drugi pa na 
3km.  
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Ethernet je doživel v dobrih 25-ih letih zelo hiter razvoj in veliko popularnost, 
predvsem zaradi nizkih implementacijskih stroškov, zanesljivosti in relativno 
enostavne inštalacije ter vzdrževanja. Razvoj Etherneta, za katerega skrbi 
organizacija Ethernet Alliance, bo vključeval: 

- Razvoj 40 Gb Etherneta za potrebe lokalnih omrežij (Skupina za razvoj 
tega standarda se ukvarja s tem, da bo zagotovila takšne hitrosti na 
razdalji 100-ih metrov). 

- Razvoj 100 Gb Etherneta za porebe interneta in prostranih omrežij 
(Skupina za razvoj tega standarda se ukvarja s tem, da bo zagotovila 
takšne hitrosti na razdalji 40-ih kilometrov). 

- Razvoj energetsko varčnega Ethernet standarda, katerega je 
organizacija Ethernet Alliance zaupala skupini Energy-Efficient Ethernet 
(EEE) Study Group. Z novim priključkom naj bi podjetja in gospodinjstva 
skupaj prihranila več sto milijonov evrov, saj se bo s tem zmanjšala tudi 
poraba električne energije za kar nekaj teravatov. To pa pomeni tudi 
zmanjšanje emisij CO2 v okolje za več milijonov ton. Novi standard naj 
bi v praksi zaživel že naslednje leto. (Ethernet Alliance. 2007) 

 

2.2.1.2 Token ring in IEEE 802.5 

Omrežje token ring je razvilo podjetje IBM v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja in je še vedno njeno primarno LAN omrežje. Soroden standard IEEE 
802.5 je po specifikacijah skoraj identičen in popolnoma združljiv z IBM-ovim 
token ring omrežjem. Pravzaprav so bile specifikacije za standard IEEE 802.5 
povzete po IBM-ovem token ring-u. Izraz ''token ring'' se pogosto uporablja za 
oba standarda. V spodnji preglednici lahko vidimo nekaj specifikacij za 
omenjena standarda. 
 
Preglednica 2:  Pomembnejši podatki o tehnologijah Token ring in IEEE 802.5 
 

 IBM Token Ring 
omrežje 

IEEE 802.5 

Prenos podatkov 4,16 Mbps 4.16 Mbps 
Segmenti 260 (STP) 

72 (UTP) 
250 

Topologija Zvezda Ni definirano 
Medij Bakrena žica (TP) Ni definirano 
Signalizacija Osnovna linija Osnovna linija 
Dostopna metoda Prenos žetona Prenos žetona 
Kodiranje Različne metode Različne metode 

 

2.2.1.3 FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

V zadnjem času se pojavljajo optična omrežja, ki so označena z angleško 
kratico FDDI. FDDI se je izkazal kot zelo zanesljiv in hiter pri mrežah z zelo 
visoko stopnjo prometa. Lahko prenaša podatke s hitrostjo do 100 MB/s in 
nanj lahko priključimo do 500 delovnih postaj v eni sami mreži. FDDI uporablja 
za prenos podatkov optična vlakna, po katerih se prenašajo svetlobni impulzi, 
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od postaje do postaje, ki se potem spremenijo v informacijo. Vendar FDDI 
lahko uporablja tudi bakrene vode. Tu se pa prenašajo električni signali.  
 
FDDI omrežja so zelo zanesljiva, ker uporablja dvo-obročno topologijo. To 
pomeni, da je sestavljen iz dveh "counter-rotating" obročev (obroča delujeta v 
nasprotnih si smereh). Ta dva obroča delujeta tako, da eden drugega 
podpirata, zato, če pride do kakršnekoli napake, vedno obstaja neka 
alternativna pot za prenos podatkov, kar močno povečuje zanesljivost. Dvo-
priklopna postaja je priključena na oba obroča.  
 
Dvo-priklopna postaja ima vsaj dva priključka - priključek A, kjer gre primarni 
obroč notri in sekundarni ven, ter priključek B, kjer gre sekundarni obroč notri 
in primarni ven. Postaja ima lahko tudi poljubno število M priključkov, ki so 
priključki za eno-priklopno postajo. Postaje z vsaj enim M priključkom se 
imenujejo koncentratorji. Sekvenca, v kateri postaja dobi dostop do medija, je 
definirana vnaprej. Postaja generira posebno signalno sekvenco imenovano 
žeton, ki kontrolira pravico do prenosa podatkov. Ta žeton se neprestano 
prenaša po mreži od ene postaje do druge. Ko želi postaja poslati podatke, 
zajame žeton, pošlje podatke v pravilno formiranih FDDI paketih in nato spusti 
žeton. Glava teh paketov vsebuje naslov postaje, kateri so podatki namenjeni. 
Vsaka postaja prebere paket, ki kroži po mreži in ugotovi ali je paket 
namenjen njej. Če je, postaja odpakira podatke in pošlje paket do naslednje 
postaje. Ko pride paket do postaje, ki ga je poslala, ga ta odstrani. 
 

2.2.1.4 LAN preko električnega omrežja 

V zadnjem času je komunikacija preko obstoječih električnih infrastruktur v 
posameznih objektih zelo aktualno. Ker imamo v skoraj vsakem prostoru po en 
električni priključek (v večini primerov pa tudi dva oz. več) je to zelo zanimiva 
alternativa ostalim omenjenim tehnologijam. Namestitev je enostavna saj je 
vse, kar je potrebno, da naredimo, to, da vmesnik priključimo v vtičnico. Ta 
vmesnik pa nato do ostalih informacijsko komunikacijskih naprav povežemo 
preko ostalih tehnologij (ethernet, Wi-Fi, bluetooth, ipd.). Ti vmesniki med 
sabo komunicirajo pri visokih frekvencah po električnem omrežju in sicer med 
4,3 in 20,9 MHz (tok kot vemo ima napetost 50 Hz). Seveda pa ima ta 
tehnologija tudi svoje pomanjkljivosti. Prva večja pomanjkljivost je (bila) 
hitrost prenosa podatkov (v praksi ta znaša le 14 Mb/s) in problem, da se ob 
velikem številu naprav, ki želijo hkrati komunicirati po tem omrežju, prenosna 
kapaciteta enakovredno razdeli med te naprave. Rešitev za ta problem je v 
predelavah energetskega omrežja z vstavljanjem visokofrekvenčnih slabilcev v 
dele napeljave, kjer želimo na istem energetskem omrežju ločena 
komunikacijska omrežja. Še največji problem v industrijskih obratih, kjer 
imamo velike porabnike električne energije, pa predstavljajo motnje v 
električnem omrežju, ki jih le ti povzročajo. To seveda negativno vpliva na 
sam prenos podatkov.  
 
Rešitev problema nizkih prenosnih hitrosti in večje zanesljivosti ter varnosti pri 
prenosu podatkov je na trgu že nekaj. Med njimi je zelo zanimiva rešitev 
podjetja Level One, ki je v letu 2007 izdalo adapter, ki omogoča z uporabo 
QoS (Quality of Service) tehnologije nemoteno pošiljanje podatkov, tako slike 
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kot zvoka skozi obstoječe omrežje z visokimi hitrostmi (do 200 Mbps). Ta 
naprava je zato primerna tako za VoIP telefonijo, kot tudi za prenos večjih 
količin podatkov preko omrežja. Omogočena je tudi 128-bitna AES varnostna 
zaščitna enkripcija za povečanje varnosti in privatnosti pri prenosu podatkov 
(Babnik M. 2007). 
 

 

Slika 3: Adapter za prenos podatkov preko el. omrežja (Babnik M. 2007). 

 

2.2.1.5 PROFIBUS (PROcess FIeldBUS) 

Že desetletja so komponente za avtomatizacijo tehničnih procesov, kot so 
senzorji, pretvorniki, pogoni in logični krmilniki, zasnovani na digitalni 
mikroelektroniki. Ves ta čas so se serijska komunikacijska vodila uveljavila kot 
medij za izmenjavo podatkov med takšnimi komponentami sistemov za 
avtomatizacijo. Značilnost komunikacijskih sistemov za uporabo pri 
avtomatizaciji tehničnih sistemov v industriji, v prvi fazi razvoja in kasneje, je 
bila velika raznolikost rešitev pri posameznih proizvajalcih. Uporaba takšnih 
rešitev je imela za posledico izoliranost in nekompatibilnost nameščene 
opreme. 
 
Potreba po odprtem, od proizvajalca neodvisnem komunikacijskem vodilu za 
potrebe avtomatizacije tehničnih sistemov je pripeljala do specifikacije in 
standardizacije komunikacijskega serijskega vodila PROFIBUS.  
 
Uporabniki, proizvajalci in inženiring podjetja zainteresirana za razvoj 
standarda ter njegovo trženje so združeni v PROFIBUS User Organization 
(PNO). Podrobne informacije o vodilu lahko najdemo v Nemškem standardu 
DIN 19 245, Evropskem standardu EN 50170 ter na domači strani: 
http://www.profibus.com/ 
 
Vse zvrsti komponent za avtomatizacijo lahko izmenjujejo podatke preko 
PROFIBUS vodila. Logični krmilniki, operaterski paneli, senzorji in aktuatorji 
lahko komunicirajo preko istega vmesnika. PROFIBUS je eden najuspešnejših 
odprtih komunikacijskih vodil, ki se lahko uporablja v široki paleti aplikacij. 
 
PROFIBUS zagotavlja, da lahko naprave različnih proizvajalcev izmenjujejo 
podatke brez potrebe po določenih vmesnikih. Uporabnik lahko izbira 
najugodnejšega dobavitelja in tehnično najustreznejšo opremo za svoje 
aplikacije. Več sto proizvajalcev komponent za avtomatizacijo je odkrilo hitro 
razvijajoči se trg PROFIBUS združljive opreme. Tako lahko na trgu najdemo na 
tisoče izdelkov. Skladnost teh izdelkov s PROFIBUS standardom certificirajo s 
strani PNO akreditirani laboratoriji. Cilj PNO je usklajeno vzdrževanje 
standarda ter nadaljnji razvoj med uporabniki in proizvajalci. 



 
 IKT za proces planiranja in spremljanja proizvodnje – PRIROČNIK                          

  © 2007  27 

 
PROFIBUS definira tehnične in funkcijske lastnosti serijskega vodila, ki 
povezuje porazdeljene digitalne naprave na spodnjem nivoju (senzorji, 
aktuatorji) in srednjem nivoju (celice) zmogljivosti. Sistem vsebuje kontrolne 
(master) in podrejene (slave) naprave. Kontrolne (master) naprave lahko 
prevzamejo kontrolo nad vodilom. Ko ima taka naprava pravico do uporabe 
vodila, lahko le-ta prenaša sporočila brez predhodne zahteve za prenos od 
druge naprave. Kontrolne (master) naprave se po PROFIBUS terminologiji 
imenujejo aktivne postaje. 
 
Podrejene (slave) naprave so enostavne periferne naprave. Tipične podrejene 
naprave so senzorji, aktuatorji in pretvorniki. Te naprave nimajo pravic do 
aktivnega ravnanja z vodilom. Te naprave lahko potrdijo sprejeto sporočilo ali 
na zahtevo aktivne postaje pošljejo sporočilo. Podrejene naprave drugače 
kličemo tudi pasivne postaje.  
 
PROFIBUS pozna celo paleto med seboj združljivih izdelkov. Tri glavne zvrsti 
PROFIBUSa, glede na namen uporabe so PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-DP in 
PROFIBUS-PA: 
• PROFIBUS-FMS je univerzalna rešitev za komunikacijske naloge na višjih 

nivojih industrijske komunikacijske hierarhije. »Fieldbus Message 
Specification« (FMS) servisi ponujajo širok spekter funkcionalnosti in 
prilagodljivosti. FMS je namenjen cikličnemu ali acikličnemu prenosu 
podatkov pri srednjih hitrostih prenosa. PROFIBUS-FMS je vključen v 
Evropski standard EN 50170. 

• PROFIBUS-DP je na zmogljivost optimizirana verzija PROFIBUSa. Primeren 
je za časovno kritično izmenjavo podatkov med sistemi za avtomatizacijo in 
porazdeljeno periferijo, kjer nadomešča draga paralelna ožičenja digitalnih 
in analognih signalov. PROFIBUS-DP je vključen v Evropski standard EN 
50170. 

• PROFIBUS-PA je splošna rešitev za procesno avtomatizacijo. PA povezuje 
celovite sisteme avtomatizacije in porazdeljene naprave. Zasnovan je na 
PROFIBUS-FMS in omogoča transparentno komunikacijo od splošnih 
sistemov za avtomatizacijo do procesne avtomatizacije. PA definira 
obnašanje naprav in zagotavlja popolno interoperabilnost ter izmenljivost 
naprav različnih proizvajalcev. PA ponuja rešitev za posebne zahteve 
procesne industrije (npr. kemične ali petrokemične industrije). (Kovačević 
M., 2002) 

 

2.2.1.6 LON 

LON (Local Operating Network) je izdelek korporacije Echelon, ki presega 
okvirje industrijskega področnega vodila. Gre v bistvu za tehnologijo 
(LonWorks) povezovanja različnih mrež v obsežno strukturo, ki se za 
uporabnika obnaša kot ena logična mreža. Vsa vozlišča so enakovredna in se 
sporazumevajo preko 7 nivojskega OSI modela z uporabo tako imenovanih 
mrežnih spremenljivk. Omrežje je predvsem primerno za obdelavo majhnega 
števila prostorsko razpršenih podatkov. Kot vemo se za povezavo dveh mrež, 
ki se razlikujeta na fizičnem nivoju, uporablja usmerjevalnik (router), za 
povezavo dveh popolnoma različnih mrež pa gateway. Koncept sicer ni novost, 
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njegova praktična aplikacija na tako obsežnem področju pa je možna šele v 
zadnjih letih, ko smo priča padcu cene in naraščanju zmogljivosti strojne 
opreme. Princip gatewayev je le prvi korak pri združevanju kontrolno 
nadzornih funkcij različnih mrež. Da bi dosegli želeni cilj so pri Echelonu 
zasnovali popolnoma decentralizirani sistem, ki ne potrebuje nobene nadzorne 
enote ali master-slave arhitekture. Seveda je tip nadzora v posameznih delih 
mreže odvisen od lokalnega protokola. Nadzor sistema – mreže je porazdeljen 
med vozle, kot osnovne gradnike mreže. Vsi izdelki, ki podpirajo LonWorks 
tehnologijo so izdelani s pomočjo Neuron Chipa. Neuron je nosilec 
komunikacijskega protokola in je zagotovilo popolne kompatibilnosti izdelkov 
različnih proizvajalcev LonWorks tehnologije. Jasno je, da je sistem, ki nudi 
toliko možnosti kot LON lahko zelo razvejan in raznolik. Hrbtenica sistema ima 
obliko vodila in je preko gatewaya povezana na mrežo tipa LAN. Na to osnovo 
lahko neposredno priključimo naprave z LON protokolom. Dodatne možnosti so 
preko usmerjevalnikov priključene naprave, ki delujejo preko drugih prenosnih 
medijev ali preko gatewayev priključene mreže drugega tipa. V ta namen 
ponujajo proizvajalci LON opreme vrsto gatewayev, ki posredujejo med LON 
mrežo in mrežami kot so Ethernet, MODbus, DEVICEnet, PROFIbus, Seriplex in 
druge. 
 
Komunikacijski protokol preko katerega komunicirajo vsi vozli v sistemu je 
LonTalk protokol in obsega vseh sedem nivojev OSI standarda. Glavna teža 
celotnega protokola je na tretjem – omrežnem sloju, ki skrbi za predajo 
sporočil med povezanimi mrežami in za transparentnost teh operacij. 
 

2.2.1.7 INTERBUS 

Vodilo INTERBUS je nastalo leta 1987 v firmi Phoenix Contact in se po dobrih 
desetih letih odlikuje kot eno najbolj razširjenih področnih vodil. Podpira ga 
več kot 700 proizvajalcev vodil z veliko paleto izdelkov. Vodilo je možno 
uporabiti kot preprosto ceneno povezavo prav tako hitro mrežo za časovno 
zahtevne aplikacije. Izdelovalci Interbus opreme ponujajo preko 20.000 
izdelkov. Široka paleta izdelkov obsega mrežne vmesnike, konzole, terminale… 
Obstajajo še posebni izdelki kot so serija IP 65 namenjeni aplikacijam v 
nevarnih področjih in razni starterji preko katerih lahko priključimo motorje 
neposredno na vodilo. Do sedaj je v svetu okoli 1.700.000 aplikacij izdelanih s 
tem vodilom.  
 
Proizvajalci Interbus opreme ponujajo mrežne vmesnike za vse pomembnejše 
PLK in PC računalnike, kot bodoče nosilce avtomatizacije. Obljubljajo hitro in 
preprosto načrtovanje, vgraditev in vzdrževanje omrežja. Predvsem pa 
zagotavljajo kompatibilnost novejših izdelkov z že obstoječimi. 
 
Interbus omrežje je osnovano na master–slave linearni topologiji aktivnega 
obroča. V celotnem omrežju je samo ena nadrejena postaja, ki sprejema 
podatke od podrejenih postaj in na osnovni aplikacijskega algoritma v mrežo 
pošiljajo podatke v zvezi s krmljenjem procesov. Postaje so na glavni obroč 
povezane preko prilagodilnih enot, ki galvansko ločujejo periferijo od mreže. 
To je vzrok za nezanesljivost mreže, saj lahko pri izpadu ene prilagodilne 
enote izpade celotno omrežje. 
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Delu omrežja, ki sestavlja obroč pravimo daljinsko vodilo (remote bus). 
Namenjeno je povezavi med seboj oddaljenih postaj. Sklada se z RS-485 
protokolom in podpira hitrosti prenosa do 500 Kb/s pri največji dolžini vodila 
400m. 
 
Preko prilagodilnih enot lahko na daljinsko vodilo kaskadno priključimo več 
podrejenih enot. V tem primeru postaja komunicira s svojo podrejeno postajo, 
postaji, locirani bližje vodila, pa posreduje tako svoje podatke kot podatke 
podrejene postaje. Temu delu pravimo lokalno vodilo (local bus). Lokalno 
vodilo je namenjeno povezavi postaj, ki so tesno skupaj, najpogosteje ga 
uporabimo za zmanjševanje števila žičnih povezav med postajami v istem 
ohišju. Temu pripomore tudi dejstvo, da lokalno vodilo podpira prenos 
podatkov in napajanja po istem vodu.  
 
 

2.2.2 Brezžične tehnologije lokalnih omrežij 

2.2.2.1 (Wi-Fi) omrežja (WLAN) 

Brezžična omrežja niso novost, saj je bilo prvo pravo brezžično omrežje 
postavljeno že leta 1971 v Ameriki. Vsekakor pa so bila brezžična omrežja 
prava redkost, saj so bila izjemno draga, počasna in nezanesljiva ter tudi 
nezdružljiva med seboj. Do standardizacije, ki naj bi poskrbela za združljivost 
brezžičnih omrežij je prišlo leta 1997, standard pa se je imenoval 802.11. 
 
Standard 802.11, ki je prišel v veljavo leta 1997 je bil skrajno počasen – 
omogočal je maksimalno povezovanje 2 Mbit/s, dostikrat pa je bil rezultat 
polovičen – se pravi povezovanje s hitrostjo 1 Mbit/s. 802.11 standard je 
deloval pri frekvenci 2.4GHz, še vedno pa so ga pestile težave z združljivostjo, 
saj je bil uporabnik primoran kupiti vso potrebno opremo od istega 
proizvajalca. Prav zato je kmalu prišel na plan standard 802.11b znan tudi kot 
WiFi (Wireless Fidelity), in omogoča hitrosti do 11 Mbit/s ter uporablja 
frekvenco 2.4GHz, kot njegov predhodnik 802.11. Ob splavitvi standarda 
802.11b pa so se še vedno pojavljale težave z združljivostjo različnih 
proizvajalcev mrežne opreme. Združljivi izdelki so dobili oznako »WiFi 
Certified«. Danes je tovrstno označevanje odveč, saj so vsi izdelki združljivi 
med seboj. Naslednji standard se imenuje 802.11a in omogoča povezovanje do 
54 Mbit/s. Omenjeni standard je povečini zamrl zaradi dveh problemov: prvi je 
ta, da ni združljiv s standardom 802.11b, drugi pa, da deluje na frekvenci 
5GHz – to frekvenco pa v Evropi povečini uporabljajo v vojaške namene. V ta 
namen so predstavili standard 802.11g, ki omogoča povezovanje s 54 Mbit/s, 
deluje pri frekvenci 2.4GHz in je združljiv s standardom 802.11b.  
 
Domet in motnje signala: Proizvajalci navajajo, da naj bi bil domet zunaj 
stavb do 300m, znotraj stavb pa nekje do 80m – navedeni podatki so seveda 
mišljeni ob uporabi v idealnih pogojih, v praksi pa lahko navedena podatka 
nekje razpolovimo. Seveda moramo vedeti, večja, kot je oddaljenost, manjša 
je hitrost povezovanja. Na lastnosti signala vplivajo še drugi dejavniki, kot so: 
stene, stropi, druge električne naprave, mikrovalovne pečice, brezžični 
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telefoni, itd.. Signale lahko seveda ojačamo z dodatnimi ojačevalnimi in 
usmerjenimi antenami. Z nekaj znanja in seveda primerno lokacijo lahko 
domet bistveno izboljšamo. To je letos dokazal Venezuelski profesor Ermanno 
Pietrosemoli, ko je postavil nov rekord v dometu povezave Wi-Fi, ki sedaj 
znaša 381 km. S tem dosežkom je za 70 km izboljšal švedski rekord med 
zemeljskim računalnikom in računalnikom na vremenskem balonu. (Becker D. 

2007) 
 
Varnost v brezžičnem omrežju: V omrežju ali spletu je vsekakor treba 
poskrbeti za varnost, da nam nepovabljen gost ne povzroči preglavic in škode. 
Klasična ožičena omrežja je vsekakor bistveno lažje zaščititi pred 
nepovabljenci kot pa brezžična. Pri klasični ožičeni povezavi v splet je na voljo 
recimo požarni zid (programski ali strojni). V brezžičnih povezavah je za 
varnost poskrbeti nekoliko težje predvsem zato, ker ne morete fizično 
preprečiti dostopa. Dejstvo je, da se lahko vsak, ki ima brezžično omrežno 
kartico poveže v brezžično omrežje – zato je varnost ključnega pomena. Ravno 
v ta namen so razvili protokol imenovan WEP – Wire Equivalence Protection 
(kar pomeni stopnja varnosti, ki je oz. naj bi bila enaka ožičenim omrežjem). 
WEP protokol podpirajo standardi 802.11b, a in g in naprej. 
 
Povedano na preprost način, podatke oz. »paketke« ki se prenašajo po 
brezžičnem omrežju, WEP protokol zaščiti s posebnim ključem, tako da 
morebitnemu nepovabljencu četudi »paketke« prestreže, prav dosti ne 
koristijo ker ne pozna ključa s katerimi so »paketki« šifrirani oz. zaščiteni. 
WEP protokol podatke šifrira s ključem, ki je ponavadi dolg 64 ali 128 bitov. 
Omenjeni protokol pa ima žal tudi svoje slabosti, saj je z določenimi programi 
možno ključ, ki podatke šifrira razbiti ter se tako polastiti vsebine podatkov v 
pridobljenih »paketkih«. Zato predvsem dražje dostopne točke, omogočajo še 
dodatne varnostne nastavitve. Na voljo je tudi že nadgradnja protokola WEP, 
ki se imenuje WPA – WiFi Protected Access in poskrbi za še nekoliko boljše 
kodiranje podatkov, še vedno pa ima določene pomanjkljivosti. (Gambit Trade 
d.o.o., 2005) 
 
Preglednica 3:  Razlike med standardi 802.11a, 802.11b in 802.11g 
 
Brezžični standard 802.11b 802.11g 802.11a 
Max. hitrost 11 Mbit/s 54 Mbit/s 54 Mbit/s 
Max. enkripcija 128 bit WEP 128 bit WEP 152 bit WEP 

256 bit AES 
Št. kanalov 3 3 8 
Kompatibilnost 802.11b, 802.11g 802.11b, 802.11g 802.11a 
 
Nadaljnji razvoj tega standarda obsega: 
• 802.11i - ki bo prinesel precej novosti na področju zaščite, saj bo vseboval 

nov protokol za šifriranje podatkov TKIP -  Temporal Key Integrity Protocol. 
Združljiv bo s protokoli 802.11b in 802.11g. 

• 802.11e -  ta standard bo pomagal zagotavljati kvaliteto ponudbe (QoS – 
Quality of Service). To je zelo pomembno pri prenosu video in avdio signala 
preko omrežja. 
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• 802.11h - bo imel za nalogo, da se prilagodi Evropski regulativi, zato bo 
uporabljal dinamično izbiro frekvence (DFS - Dynamic Frequency 
Selection). 

• 802.11n – Čeprav še ta standard ni dokončno sprejet (osnutek standarda 
je trenutno pri različici 2.0), so na trgu že naprave, ki delujejo po tej 
specifikaciji. Končna različica standarda naj bi bila sprejeta do konca leta 
2007 oz v začetku leta 2008. Standard 802.11n bo lahko deloval tako s 
frekvenco 2.4 GHz, kot tudi s frekvenco 5.4 GHz in bo tako kompatibilen s 
standardi 802.11 a, b in g. Sam standard bo zagotavljal precej višje hitrosti 
(do 600 Mb/s), večji domet (vsaj dvakrat večji, kot ga zmore standard 
802.11g) ter bolj stabilno delovanje (večja odpornost na motnje iz okolja). 
Pri doseganju takšnih zmogljivosti pa bo imela poglavitno vlogo tehnologija 
MIMO (Multiple-input, multiple-output). Tehnologija MIMO s pomočjo večih 
anten omogoča večje hitrosti in večji domet delovanja. S tem pa omogoča 
tudi večjo zanesljivost pri delovanju brezžičnega omrežja. Zaradi velikega 
potenciala uporabe to tehnologijo že implementirajo tudi v veliko večino 
ostalih brezžičnih rešitev. 

 

 

Slika 4: Usmerjevalnik z implementirano MIMO tehnologijo (ASUSTeK Computer 

Inc.. 2007) 

 
 
 

 

Slika 5: Prikaz učinkovitosti tehnologije MIMO (ASUSTeK Computer Inc.. 2007.) 
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2.2.3 Topologije lokalnih mrež 

LAN ima različne topologije. Z izrazom topologija označujemo vzorec povezav 
med napravami v mreži. Poznamo tri osnovne topologije: 

 linija ali vodilo (bus) 
 obroč ali zanka (ring) 
 zvezda (star) 

Poleg navedenih osnovnih oblik obstajajo še številne njihove kombinacije (z 
osrednjim vozliščem ali brez njega). Zelo pogosta je tudi topologija drevesa, ki 
združuje topologiji vodila in zvezde. 
 

2.2.3.1 Topologija vodila oz. linije (Bus Topology) 

Pri mreži z vodilom (linearna mreža) si vse delovne postaje delijo isto 
prenosno sredstvo, vodilo. Posamezne delovne postaje so na glavno prenosno 
sredstvo oziroma vodilo priključene preko posebnih oddajno - sprejemnih enot 
(transceiver) in priključnih vodnikov (AUI cable - to je poseben standardiziran 
15-žilni tip priključnega vodnika). 
 
Pri mreži z vodilom pošiljamo sporočila po prenosnem mediju z vsake delovne 
postaje v obeh smereh. Na ta način zagotovimo, da sporočilo zanesljivo preide 
do naslovnika, ne da bi se moralo zato aktivirati druge delovne postaje (tiste, 
ki jim sporočilo ni namenjeno). 

 

Slika 6: Topologija vodila 

 

2.2.3.2 Topologija obroča oz. zanke (Ring Topology) 

Pri zankasti mreži ima vsako vodilo natančno dve vstopni veji, vedno pa sta na 
voljo tudi dve poti med katerimakoli vozliščema. Delovne postaje, strežnik 
mreže, krmilne in druge enote so spojene s prenosnim sredstvom lokalnega 
omrežja preko posebnih večdostopovnih enot (MAU - Multi Acess Units). Doseg 
prenosa povečamo s pomočjo posebnih naprav, s katerimi obnavljamo signale 
v njihovo prvotno velikost in obliko (obnavljalnik; repeater). Posamezne 
delovne postaje so na glavno prenosno sredstvo priključene preko dvojnih 
zvezdišč. Vsaka delovna postaja ima točno določenega predhodnika in 
naslednika; prenos podatkov poteka po vnaprej definirani smeri. Posamezna 
delovna postaja posreduje določeno sporočilo toliko časa naprej, dokler ne 
pride do pravega uporabnika, ki sporočilo vzame iz obtoka. 
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Slika 7: Topologija obroča 

 

2.2.3.3 Topologija zvezde (Star Topology) 

Pri zvezdasti mreži so vse delovne postaje priključene na osrednje vozlišče 
oziroma aktivno zvezdišče (activ hub); krmiljenje mreže je centralizirano. 
Drugače povedano, pri tej topologiji mreže se vse delovne postaje povezujejo 
prek ene osrednje enote. Ta je lahko močnejši računalnik ali posebno vozlišče. 
Zvezda je najbolj razširjena topologija z najbolj potratnim številom vodnikov; 
ima pa najboljšo upravljavsko sposobnost omrežja. 

 
 

Slika 8: Topologija zvezde 

 

2.2.4 VPN (Virtual Private Network) 

Navidezna zasebna omrežja (VPN) so nova storitev, ki omogoča učinkovito in 
fleksibilno komunikacijo v podjetjih ali poslovnih sistemih. 
 
VPN je privatno podatkovno omrežje, ki uporablja javno telekomunikacijsko 
infrastrukturo za povezovanje oddaljenih lokacij podjetja. Za ohranjanje 
zasebnosti prenesenih podatkov se uporablja poseben protokol in varnostne 
procedure. VPN lahko primerjamo s sistemom najete linije ali lastne 
telekomunikacijske povezave, vendar za mnogo manjšo ceno z uporabo javne 
infrastrukture. VPN se danes v podjetjih uporablja za podporo extraneta in 
intraneta, z uporabo šifriranja podatkov, preden se pošljejo skozi javno 
omrežje. 
 
VPN uporablja "navidezno" povezavo, ki se vzpostavlja preko Internet omrežja. 
Za uporabnike je ta "navidezna" povezava funkcijsko povsem enaka direktni 
fizični povezavi najete linije. Po VPN povezavi lahko pošiljamo vse vrste 
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prometa: elektronsko pošto, podatke, govor, video. VPN tehnologija deluje na 
način vzpostavitve tunela skozi IP omrežje. Tunel se vzpostavi na način, da se 
cel IP paket vstavi (zapakira) v drugi, nosilni (tunelni) IP paket, ki vsebuje 
potrebne informacije za usmerjanje tega paketa in tak paket pošlje v IP 
omrežje. Pot po kateri potuje tak paket po IP omrežju imenujemo "tunel". Za 
vzpostavitev takega tunela morata napravi na obeh koncih tunela uporabljati 
isti protokol za vzpostavitev tunela. Na sprejemni strani naprava, priključena 
na Internet omrežje, izloči iz tunelnega IP paketa pravi podatkovni paket. 
 
Poznana sta dva tunelska protokola: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 
in Internet Protocol Security (IPSec). PPTP protokol je vgrajen v Windows 
operacijske sisteme. IPSec protokol omogoča večjo varnost in boljšo enkripcijo 
ter večjo zmogljivost kot PPTP. 
 
Za zaščito tunelskega prenosa skozi IP omrežje pred neželenimi prisluškovanji, 
se podatkovni promet skozi VPN enkriptira. Enkripcija je proces pri katerem se 
podatki na strani pošiljatelja kodirajo v obliko, ki jo lahko dekodira le prava 
sprejemna stran, ki ima ustrezen dekodirni ključ. Pred pošiljanjem podatkov v 
VPN tunel se podatki najprej enkriptirajo, potem pa se vložijo ( zapakirajo) v 
nosile IP pakete, ki se pošljejo v Internet omrežje. Oprema v Internet omrežju 
(usmerjevalniki, stikala) vidijo le nosilne pakete in jih ustrezno obdelujejo. 
Enkriptirani podatki pa so varno zapakirani v nosilnih IP paketih. 
 
IPSec protokol uporablja Data Encription Standard (DES) za enkripcijo 
podatkov. Enkripcijski ključ ima dolžino od 56 bitov (DES) do 168 bitov 
(3DES). Danes je 3DES enkripcijski standard, ki zagotavlja največjo stopnjo 
zaščite. Zelo pomemben element varnosti pri VPN je identifikacija uporabnikov 
(Authentication). Naprave, ki uporabljajo IPSec protokol, uporabljajo postopek 
imenovan Internet Key Exchange (IKE) za prenos varnostnih ključev. 
 
VPN rešitev mora vsebovati tudi učinkovito zaščito pred vdori: 

 Požarni zid: omogoča močno postavljeno oviro, med privatnim in 
internetnim omrežjem. Ta zaščita omejuje: število odprtih priključkov, 
tipe paketov, ki jih spušča skozi, naslove neželenih uporabnikov (NAT) 
in dodatno na aplikacijskem nivoju omejevanje določenih internetnih 
vsebin (Content Filtering). 

 Proti virusna zaščita: dobra VPN rešitev vsebuje tudi učinkovito 
protivirusno zaščito v realnem času. 

 
Prednosti: 

• storitev VPN je primerna za velika in mala podjetja 
• število lokacij, ki so povezane v VPN ni omejeno 
• povezovanje nove lokacije ali uporabnika ne predstavlja velikega 

posega v obstoječe stanje 
• večja geografska povezljivost 
• poenostavitev topologije omrežja 

 
Uporaba različnih tehnologij za dostop do omrežja VPN: 

• Ethernet (optika), 
• ADSL, 
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• ATM, 
• najeti vodi, Frame Relay, 
• klicni dostop, ipd. 

 
 

2.2.5 Metode komunikacije v LAN 

Lan uporablja dve osnovni metodi komunikacije:  
 CSMA-CD in  
 metodo z žetonom. 

 
Angleška kratica CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Acess - Collision Detection) 
označuje metodo, ki je namenjena prenosu po vodilu. Postaja, ki želi oddajati, 
najprej prisluhne, če je vodilo prosto. Če je, posreduje naslov in sporočilo. V 
primeru, da želita istočasno oddajati dve postaji, pride do kolizije, oziroma 
trka. V tem primeru se oddajanje obeh prekine. Ponoven pristop je možen po 
naključno določeni zakasnitvi. Možnost za ponoven trk je majhna. Najbolj 
razširjeno omrežje takega tipa je Ethernet s hitrostmi 10, 100 in 1000 Mbit/s. 
Prenos z žetonom je namenjen LAN s topologijo obroča. Po obroču kroži 
poseben vzorec bitov, ki se imenuje žeton (token). Postaja, ki želi oddajati, 
pripne k žetonu paket s podatki. Ko paket prispe na cilj, mu prejemnik doda 
oznako, da je sporočilo dobil. Ko pa žeton zopet pride do oddajnika, mu ta 
odstrani paket. S tem je žeton na voljo za naslednji prenos morda kakšnega 
drugega oddajnika. Prednost omrežij tega tipa je v tem, da so manj občutljiva 
na obremenitev. 
 
 

2.3 OSEBNA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (PAN) 

Osebna računalniška omrežja (PAN – Personal Area Network) se vse bolj 
razvijajo, saj je na voljo vse več naprav za osebno rabo (npr. mobilni telefoni, 
dlančniki, tiskalniki, ipd.), katere lahko priključimo na računalnik in katere 
imajo tudi vedno večje potenciale uporabe, prav tako pa se vedno bolj 
razvijajo tudi komunikacijske tehnologije primerne za PAN omrežja za to 
področje. Za osebna računalniška omrežja bi lahko rekli, da so omejena na 
razdaljo do nekaj metrov oz. so mišljene tiste naprave, katere uporablja en 
uporabnik (seveda pa so lahko preko LAN oz. WAN omrežij dostopne tudi 
ostalim uporabnikom). V nadaljevanju je opisanih nekaj zelo pomembnih 
tehnologij s tega področja, med katerimi srečamo predvsem: Bluetooth, IR, RS-
232, RS-422, RS-423, RS-485, Firewire, USB, ipd. 
 

2.3.1 Žične tehnologije osebnih omrežij 

2.3.1.1 Serijska vodila: RS 232, RS 422, RS 423 in RS 485 

V telekomunikacijah je RS-232 standard za serijski prenos podatkov med DTE 
(Data Terminal Equipment) in DCE (Data Communication Equipment). 
Standard je večkrat spremenil svoje ime, saj se je organizacija, ki skrbi zanj, 
preimenovala. Tako ja ta standard znan tudi pod imeni EIA RS 232, EIA 232 in 
nazadnje pod imenom TIA 232. Revizija C tega standarda je bila izdana 
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avgusta 1969. Leta 1986 je sledila revizija D. Trenutno veljavna verzija pa je 
TIA-232-F, odobrena s strani TIA (Telecommunications Industry Association). 
Danes se uporablja sinhron in asinhron prenos podatkov. Pri sinhronem načinu 
prenosa so hitrosti večje in vezja za prenos bolj kompleksna. Pri asinhronem 
načinu prenosa pa so hitrosti manjše, ker potrebujemo dodatne 
sinhronizacijske podatke. 
 
RS 232 sodi med najbolj razširjene komunikacijske vmesnike, ki so danes v 
uporabi po celem svetu. Veliko naprav, kot npr. merilni instrumenti, 
mikrokrmilniki, tehtnice, medicinske naprave, čitalniki črtne kode, čitalniki 
različnih kartic, (POS) blagajne, ki jih danes uporabljamo, komunicirajo ravno 
prek tega vmesnika. 
 
Preglednica 4:  RS-232 signali za različne konektorje 
 

Signal DB-
25 

DE-9 (TIA-
574) 

EIA/TIA 
561 

Yost RJ-
50 

Common Ground 7 5 4 4,5 6 
Transmitted Data (TD) 2 3 6 3 8 
Received Data (RD) 3 2 5 6 9 
Data Terminal Ready 
(DTR) 

20 4 3 2 7 

Data Set Ready (DSR) 6 6 1 7 5 
Request To Send (RTS) 4 7 8 1 4 
Clear To Send (CTS) 5 8 7 8 3 
Carrier Detect (DCD) 8 1 2 7 10 
Ring Indicator (RI) 22 9 1 - 2 

 
Ta standard definira 20 različnih signalnih povezav. Ker nekatere naprave 
uporabljajo samo nekaj od teh signalov so se tako razvili različni konektorji. 
Medtem ko IBM v večini primerov uporablja 9-pinski konektor DE-9 (TIA-574), 
je na Unix računalnikih zelo pogost Yost konektor (katerega je izumiteil David 
Yost). Seveda poznamo še konektorje DB-25, EIA/TIA 561, 10-pinski RJ-50 in  
8-pinski RJ-45 (čeprav naloge pinov v tem primeru zelo variirajo).  (Wikipedia, 
RS-232, 2006) 
 
RS-422 (EIA-422) ima poleg ostalih novosti v primerjavi z RS-232 višje hitrosti 
prenosa podatkov, ki znašajo pri razdalji 1,2 m 10 Mb/s in pri razdalji 1200 m 
(kar je tudi maksimalna dolžina kabla) 100 kb/s. Za povezavo najpogosteje 
uporablja konektorja DB-25 in DB-37. Zelo pogosto ga srečamo v studiih za 
video in avdio obdelavo, kjer služi za povezavo med centralno kontrolno enoto 
ter predvajalno-snemalnimi enotami. (Wikipedia, EIA-422, 2006) 
 
RS-485 (EIA-485) je električna specifikacija dvožične, half-duplex, 
večtočkovne serijske povezljivosti. Prinaša hitrosti 35 Mb/s na razdalji 10 
metrov ali 100 kb/s na razdalji 1200 metrov. Zaradi odpornosti na 
elektromagnetne motnje se veliko uporablja v industriji, kjer so le te zelo velik 
problem. Ker standard ne določa posebnih konektorjev, se v ta namen 
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uporabljajo DB-25, DE-9 in RJ-50. Razporeditev pin-ov je seveda drugačna kot 
pri standardu RS-232. (Wikipedia, EIA-485, 2006) 
 
Preglednica 5:  Razporeditev pin-ov pri RS-485 in RS-232 
 

Signal RS-232 Signal DB-25 DE-9 RJ-50 
Common Ground Carrier Detect (DCD) 8 1 10 
Clear To Send + (CTS+) Received Data (RD) 3 2 9 
Ready To Send + (RTS+) Transmitted Data (TD) 2 3 8 
Received Data + (RxD+) Data Terminal Ready 

(DTR) 
20 4 7 

Received Data - (RxD-) Common Ground 7 5 6 
Clear To Send - (CTS-) Data Set Ready (DSR) 6 6 5 
Ready To Send - (RTS-) Request To Send (RTS) 4 7 4 
Transmitted Data + 
(TxD+) 

Clear To Send (CTS) 5 8 3 

Transmitted Data + 
(TxD-) 

Ring Indicator (RI) 22 9 2 

 
 
Preglednica 6:  Primerjalne karakteristike med različnimi RS standardi 

 
 RS-232 RS-422 RS-423 RS-485 

Povezava  Nesimetrična Nesimetrična Simetrična Simetrična 
Št. oddajnikov 1 1 1 32 
Št. sprejemnikov 1 10 10 32 
Max. razdalja 15 m 1200 m 1200 m 1200 m 
Hitrost pri max. 
razdalji 

20 kb/s 100 kb/s 1 kb/s 100 kb/s 

Max. hitrost 20 kb/s 
10 Mb/s (na 

1,2 m) 
100 kb/s 
(na 15 m) 

35 Mb/s (na 
10 m) 

 

2.3.1.2 USB (Universal serial Bus oz. univerzalno zaporedno vodilo) 

Zasnova USB-ja je standardizirana s strani USB-IF (USB Implementers Forum). 
V to organizacijo je vključeno veliko vodilnih podjetij s področja računalniških 
in elektronskih tehnologij (Apple Computer, Hewlett-Packard, NEC, Microsoft, 
Intel, ipd,.). Prva verzija USB standarda je bila izdana novembra, leta 1995, to 
je istega leta, ko je Apple standardiziral vmesnik FireWire. 
 
USB je zunanje serijsko vodilo, ki se uporablja za priključevanje naprav z 
vgrajeno inteligenco. Inteligenca temelji na konceptu priključi in uporabljaj 
(plug-and-play) za vse zunanje naprave, ki imajo možnost te priključitve. To 
pa so lahko: miške, tipkovnice, igralni pripomočki, optični čitalci, tiskalniki, 
digitalne kamere in fotoaparati, zunanji trdi diski in optični pogoni, dlančniki, 
mobilni telefoni, ipd.. Sama povezava se izvrši preko štiri-žilnega 
povezovalnega kabla, ki ima dve žici za napajanje, drugi dve pa sta namenjeni 
za prenos podatkov. Specifikacije USB 1.0, 1.1 in 2.0 imajo definirana dva tipa 
konektorjev za priključitev naprav na vodilo in sicer A in B. Kabel ima lahko na 
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vsaki strani različna konektorja, ki služita za lažji priklop naprav in preprečita 
morebitne napake pri priključevanju. Največja dolžina USB kabla je lahko 5 
metrov, za daljše razdalje pa moramo uporabiti vozlišča (HUBs). 
USB dovoljuje priključitev, konfiguriranje, uporabo in izključitev naprave med 
samim delovanjem računalnika, medtem ko ostale naprave priključene na 
računalnik delujejo nemoteno. Ko periferno napravo priključimo na USB 
sistem, računalnik avtomatsko prepozna za katero napravo gre, kar pomeni, 
da ni potrebno zaganjati različnih namestitvenih programov. Računalnik 
avtomatsko sam poišče vse potrebne vire, gonilnike in drugo programsko 
opremo za nemoteno delovanje naprave brez posega uporabnika. Enostavna 
priključitev omogoča tudi enostavno dodajanje več takih naprav brez mučnih 
nastavitev. Periferne naprave lahko povežemo na en računalnik z uporabo USB 
vozlišča, ki ima en vhod in več izhodov (do 7). Če vozlišča povežemo v verigo, 
lahko na en priključek (gostitelj oz. host) priklopimo do 127 naprav. Trenutno 
USB podpira tri hitrosti prenosa podatkov: 

 Low Speed s hitrostjo 1,5 Mbit/s, 
 Full Speed s hitrostjo 12 Mbit/s in 
 Hi-Speed s hitrostjo 480 Mbit/s (ta hitrost je omogočena z verzijo USB 

2.0). 
 

 
 

Slika 9: Oznake oz. logotipi za različne verzije USB vmesnikov 

 
Kronološki pregled izhajanja USB verzij: 

 USB 1.0 FDR (November, 1995) 
 USB 1.0 (Januar, 1996) 
 USB 1.1 (September, 1998) 
 USB 2.0 (April, 2000) Decembra 2002 je izšla popravljena različica tega 

standarda. 
 USB On-The-Go Suplement 1.0 (December, 2001) 
 USB On-The-Go Suplement 1.0a (Junij, 2003) 
 Wireless USB 1.0 (Maj, 2005) (Wikipedia, Universal Serial Bus, 2006) 

 
Nov standard imenovan USB On-The-Go definira nove tipe mini konektorjev in 
sicer tip A in B, s tem pa rešuje probleme vgradnje USB konektorjev na 
manjše naprave, kot so dlančniki, mobilni telefoni, digitalne kamere in 
fotoaparati, ipd.. Omogočeno je tudi spremljanje porabe energije, s čimer so 
odpravili težave, katere je povzročal navaden standard USB, to je, da je 
bistveno zmanjšal življenjsko dobo baterij na napravah, katere smo priključili 
na ta vmesnik. Še ena pomembna novost pa je ta, da odpravlja dosedanjo 
topologijo omrežja pri kateri je bil gostitelj (HOST) točno določen. Z vgradnjo 
tako imenovane periferije z dvojno vlogo (dual-role peripheral) je doseženo, 
da se lahko naprava obnaša kot gostitelj oz. kot periferija, odvisno od tega 
kateri konec kabla priključimo na mini-AB konektorje. Če je taka naprava 
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priključena na mini-A konektor, se obnaša kot gostitelj, če pa je priključena na 
mini-B konektor, pa se obnaša kot periferija. (Everything USB, 2006) 

             

                

                     
     

Slika 10:  Vrste USB konektorjev (Wikipedia, Universal Serial Bus, 2006). 

 
Trenutno je najevče pozornosti namenjeno brezžičnemu USB-ju (WUSB – 
Wireless USB). Z uporabo UWB tehnologije, ki je definirana s strani MBOA 
(MultiBand OFDM Alliance), WUSB dosega hitrosti 480 Mbit/s na razdalji 3 
metrov in hitrosti 110 Mbit/s na razdalji 10 metrov. Za delovanje uporablja 
frekvenčno območje med 3.1 in 10,5 GHz. Med delovanjem porabi zelo malo 
energije, kar ga postavlja v konkurenčni boj s tehnologijo Bluetooth.  
 
UWB (Ultra-Wideband) tehnologija prinaša enostavnost in mobilnost brezžičnih 
komunikacij, ter hiter prenos podatkov tako za osebno uporabo kot tudi v 
poslovne namene. Omogoča prenos avdio in video signalov ter ostalih 
podatkov, kateri zahtevajo visoke prepustne hitrosti. Zasnovana ja za 
povezave na kratkih razdaljah (do 10 metrov) in s tem za tako imenovana 
osebna računalniška omrežja (PAN). UWB je tako dodatek na področju 
radijskih tehnologij za kratke razdalje, k tehnologijama, kateri sta namenjeni 
za večje razdalje Wi-Fi in WiMAX. (Intel Corporation, Ultra-Wideband (UWB) 
Technology, 2006) 
 

2.3.1.3 IEEE 1394 (ali z drugima imenoma FireWire in i.Link) 

Da bi zaobšli slabosti vodila SCSI, so pri Applu od srede osemdesetih let 
razvijali tehnologijo novega zaporednega vodila za zunanje računalniške in 
ostale (ne-računalniške) naprave. Rezultat deset let trajajočega razvoja je 
tehnologija za prenos podatkov IEEE 1394. Prvič so vmesnik firewire širši 
javnosti predstavili že na Comdexu leta 1995. Prvotna specifikacija vodila 
firewire je imela oznako IEEE 1394-1995. Apple trži to tehnologijo pod imenom 
FireWire, Sony  pa pod imenom i.Link. Medtem, ko FireWire uporablja 6 pinski 
konektor, Sony-jeva verzija tehnologije i.Link uporablja 4 pinski konektor. 
i.Link produkti imajo namreč ločeno napajanje in zaradi tega sta 2 pina, ki pri 
FireWire skrbita za napajanje, odveč. 
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Slika 11: FireWire logotip ter različni tipi konektorjev (Wikipedia, FireWire, 
2006) 

Izboljšana verzija tega standarda se imenuje IEEE 1394a-2000 (FireWire-A). 
Hitrost pretakanja podatkov je do 400 Mb/s. Podprte so hitrosti 100, 200 in 
400 Mb/s (realno te hitrosti znašajo 98.304, 196.608, in 393.216), katere so 
pogosto označene tudi na način S100, S200 in S400. Arhitektura omogoča 
priklop naprav z različno hitrostjo (večina običajnih digitalnih video kamer 
uporablja hitrost 100 Mb/s.) Skupno lahko na eno vmesniško kartico 
priključimo do 63 naprav, topologija povezave pa mora biti drevesna. Drevo je 
sestavljeno iz posameznih vej (lahko tudi iz ene), na eni veji pa je lahko 
največ 16 naprav. Največja razdalja, ki jo lahko premostimo z enim kablom, je 
4,5 m, torej je največja možna razdalja med dvema napravama na eni veji 72 
m. Vse povezane naprave samodejno dobijo oznako (ID) in je ni treba 
nastavljati. Z ustreznimi mostički lahko povežemo do 1023 dreves (vodil). 
Podprt je priklop med delovanjem – naprave lahko priključimo na vodilo s 
priključenimi, že delujočimi napravami. Protokol IEEE 1394 omogoča 
povezovanje enakovrednih naprav (peer-to-peer), pri čemer ne potrebujemo 
posebnega gostitelja. Ko povežemo dve ali več naprav, protokol uporabi 
posebno shemo za zagotavljanje dostopa do vodila vsem priključenim 
napravam. Vselej, ko priključimo (ali izključimo) novo napravo, se vodilo na 
novo postavi. Postavitev zajema vnovični zagon vodila, začetno nastavitev 
(inicializacijo) vodila in identifikacijo drevesa. 
 
Tehnologija FireWire podpira dve vrsti prenosa, izohroni in asinhroni. Izohroni 
prenos omogoča zajamčeno hitrost pretoka podatkov, kar je pomembno za 
uporabo pri velikih hitrostih. Te segajo do 400 Mb/s in so primerne za digitalno 
zajemanje slike s kamero. Pri asinhronem prenosu je zanesljivost prenosa 
pomembnejša od hitrosti. Izohroni prenos lahko poteka na način enega k 
enemu ali enega k več in ne omogoča popravljanja napak, niti vnovičnega 
prenosa. Ta način lahko uporablja do 80% celotne pasovne širine, ki je na 
voljo za prenos podatkov. Asinhroni prenos je prenos podatkov na natančno 
določen naslov in nima zagotovljene pasovne širine na podatkovnem vodilu. 
 
 
 
 



 
 IKT za proces planiranja in spremljanja proizvodnje – PRIROČNIK                          

  © 2007  41 

Najnovejša različica tega standarda pa se imenuje IEEE 1394b-2002 (FireWire-
B ali FireWire-800). Apple jo je komercialno predstavil leta 2003. V primerjavi 
s prejšnjo različico ima nekaj pomembnih novosti: 

 vsebuje nov komunikacijski protokol imenovan ''Beta'', ki za razliko od 
prejšnjega ''DS'', uporabljenega v predhodnih različicah 1394/1394a, 
omogoča višje hitrosti prenosa na večje razdalje.  

 Omogoča višje hitrosti prenosa podatkov in sicer 800 Mb/s (S800) in 
1600 Mb/s (S1600). Zaenkrat je implementirana samo hitrost S800. 
Vsebuje pa tudi arhitekturno podporo za hitrost prenosa 3200 Mb/s 
(S3200) v prihodnosti. Seveda so podprte vse nižje hitrosti za nazaj. 

 Prav tako pa nudi podporo več tipom kablov in ne samo bakreni žici, kot 
je bilo to do sedaj. Tako je priklop možen tudi preko optičnih vlaken in 
CAT-5 kabla (npr. UTP). S tema dvema tipoma kablov pa lahko 
premostimo razdalje do 100m, seveda pa moramo upoštevati, da je pri 
uporabi CAT-5 kabla hitrost omejena na S100, kar pa je še vedno tako 
hitro kot fast-ethernet.   

 Izboljšave je bil deležen tudi sam konektor, kateri sedaj vsebuje 9 
pinov, s čimer so dosegli prej omenjene hitrosti in pri večjih razdaljah. 

 
Ko govorimo o vmesniku FireWire, ne moremo spregledati kratice OHCI 1394, 
ki se velikokrat pojavlja v specifikacijah naprav, povezanih z vmesnikom IEEE 
1394. OHCI je kratica za Open Host Controller Interface oziroma, po naše, 
odprti vmesnik za gostiteljski krmilnik. OHCI 1394 je posebna izvedba 
protokola IEEE 1394 za okolje Windows, ki ponuja dodatne lastnosti 
programske opreme za upravljanje vodila. OHCI tudi podpira neposredni 
dostop do pomnilnika, kar je pomembno pri zagotavljanju velikih hitrosti 
prenosa. 
 
FireWire se pogosto uporablja za povezavo do podatkovnih nosilcev in do 
digitalnih video kamer. Seveda pa ga vse pogosteje  srečamo tudi v 
industrijskih sistemih (npr. za optični nadzor) in v profesionalnih avdio 
sistemih. S hitrostmi S800 pa ima v tem pogledu tudi prednost pred 
konkurenčno tehnologijo USB 2.0. (Wikipedia, FireWire, 2006) 
 

2.3.1.4 GPIB (IEEE-488) 

Podjetje Hewlett-Packard je leta 1965 razvilo instrumentacijsko vodilo HP-IB 
(Hewlett-Packard Interface Bus) z namenom, da poveže lastno računalniško 
opremo s programibilnimi merilnimi instrumenti. Zaradi velikih prenosnih 
hitrostih pri prenosu podatkov med merilnimi instrumenti in računalniki je HP-
IB vodilo začelo pridobivati na popularnosti. Vodilo je postalo znano tudi pod 
imenom GPIB (General Purpose Interface Bus). 
 
Leta 1975 je bilo GPIB vodilo standardizirano pod oznako IEEE 488-1975 in 
nato leta 1987 pod oznako ANSI/IEEE 488.1-1987. Standard določa 
električne in mehanske lastnosti vmesnika, ne določa pa podatkovnih 
formatov, načina ugotavljanja statusa naprav, načina odpravljanja napak in 
ukazov, ki so specifični za vsak merilni instrument. Ta standard je v različici 
ANSI/IEEE 488.2-1987 dopolnjen z natančnim določanjem načina 
komuniciranja med napravami na vodilu. Natančneje določa standardne kode, 
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formate, protokole in skupne ukaze. Z izboljšavami na tem standardu sta bila 
kasneje sprejeta še dva nova standarda. 
 
Leta 1990 je bil sprejet standard SCPI (Standard Codes for Programmable 
Instruments), zasnovan na IEEE 488.2 standardu, standardne kode za vse 
programibilne instrumente. 
 
GPIB vodilo povezuje naprave, ki so priključene na vodilo preko posebnega 
konektorja in so lahko povezane v linearno (bus) topologijo oziroma zvezdno 
(star) topologijo. Ob priključevanju naprav na GPIB vodilo moramo upoštevati 
naslednje omejitve: 

 dolžina vodila ne sme preseči 20 metrov, 
 na vodilo smemo priključiti do 15 naprav, 
 največja razdalja med dvema napravama ne sme preseči 4 metrov (v 

povprečju naj bo 2 metra). 
 
 

2.3.2 Brezžične tehnologije osebnih omrežij 

2.3.2.1 Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

Povezovalni kabli postajajo vedno večji problem. Veliko povezav znotraj 
pisarne je krajših od deset metrov, hkrati pa je tudi število naprav, ki naj bi 
komunicirale istočasno, zelo omejeno. Večinoma so vezane v nek ožji krog 
(npr. okrog računalnika), izven tega kroga pa direktno komunicirajo le redko, 
vendar je dobro, da imajo tudi to možnost. Skupina strokovnjakov je s ciljem 
ustvariti napravo za univerzalno radijsko povezovanje kratkega dosega, ki naj 
odpravi vso to zmešnjavo kablov, ustvarila tehnologijo z imenom Bluetooth 
wireless technology. 
 
Bluetooth je industrijski standard za brezžična osebna omrežja (PAN), znan 
tudi z imenom IEEE 802.15.1. Bluetooth zagotavlja način povezave in 
izmenjavo informacij med napravami, kot so dlančniki (PDA – Personal Data 
Assistant), mobilni telefoni, osebni in prenosni računalniki, tiskalniki, digitalne 
kamere, ipd., preko cenovno ugodne in varne povezave. Ime Bluetooth (modri 
zob) je izbral švedski koncern Ericsson, ki je pobudnik te vrste brezžične 
tehnologije, kot spomin na danskega kralja Haralda II, ki se je imenoval tudi 
Harald Bluetooth. Bil je viking in je vladal Danski med leti 940 – 981, bil pa je 
znan po naprednih vizionarskih razmišljanjih in ukrepih ter po tem, da je znal 
pripraviti ljudi do medsebojne komunikacije. Iniciatorji mrežne tehnologije so 
gradili na istih osnovah, kar je bil razlog za izbiro imena. 
 
Na pobudo Ericssona je bila ustanovljena posebna interesna skupina Bluetooth 
SIG (Special Interest group), v katero so bili na začetku poleg Ericssona 
vključeni še IBM, Intel, Nokia in Toshiba. Pozneje so se v osnovno skupino 
Bluetooth SIG-a kot ''Promotion Group'' vključile še tovarne 3COM, Lucent, 
Microsoft in Motorola. V okviru Bluetooth SIG-a na osnovi upoštevanega 
standarda danes uveljavlja 2000 proizvajalcev. Osnovna tehnologija je bila s 
strani Bluetooth SIG-a prvič predstavljena javnosti v maju leta 1998 kot 
brezžična aplikacija. Osnovna ideja je poceni in energetsko racionalna 
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brezžična poveza, ki na kratkih razdaljah v popolnosti nadomešča kabelske 
povezave. Rešitev je mogoče integrirati praktično v vse elektronske naprave, 
ki imajo potrebo po podatkovni komunikaciji. Do danes je izšlo že več 
popravkov oz. nadgradenj tega standarda: Bluetooth 1.0, 1.0B, 1.1, 1.2 ter 
najnovejša različica 2.0. Izdelki Bluetooth lahko komunicirajo med seboj na 
razdalji do 100 m. Seveda pa je razdalja komuniciranja odvisna od tega, v 
kateri močnostni razred spada izdelek. Standard predvideva 3 močnostne 
razrede, kot prikazuje preglednica 4. 
 
Preglednica 7:  Bluetooth močnostni razredi 

Razred Max. izhodna 
moč 

Min. izhodna 
moč 

Doseg 
komuniciranja 

Razred 1 100 mW (20 dBm) 1 mW do 100 m 
Razred 2 10 mW (4 dBm) 0,25 mW do 10 m 
Razred 3 1 mW (0  dBm) 0,25 mW do 1 m 

 
Komunikacija ter povezovanje v mrežo 
Bluetooth omogoča prenos podatkov in govora. Topologija omrežja z Bluetooth 
napravami je skoraj neomejena, saj omogoča razpršena omrežja in povezavo 
med piconet omrežji. Sam Bluetooth modul med iskanjem sogovornika 
prepozna vse ostale module in je pripravljen z njimi komunicirati. Bluetooth 
omogoča tudi vključitev ostalih naprav v omrežje brez posega v samo 
organizacijo omrežja, saj vsi prepoznajo novega prišleka takoj, ko se le ta 
prvič prijavi. Zaradi GFSK modulacije je prenos hiter in odporen na EM motnje. 
Zaradi majhne oddajne moči pa ne povzroča motenj drugim napravam v okolici 
in omogoča uporabo iste frekvence dvakrat v majhnem območju (npr. v eni 
stavbi ali tovarni). Delovno frekvenčno območje se začne pri 2,402 GHz in 
konča pri 2,480 GHz v tako imenovanem brez-licenčnem ISM (Industrial, 
Scientific, Medical) pasu. Znotraj tega območja je predviden frekvenčni 
''hopping'' (skočni ali poskočni) postopek v 79 korakih po 1 MHz. Spremembe 
frekvence potekajo do 1600 krat na sekundo. Medtem ko naprave z 
implementacijo Bluetooth verzije 1.1 in 1.2 dosegajo hitrosti 723.1 kbit/s, pa 
tiste z verzijo 2.0 dosegajo hitrost prenosa do 2.1 Mbit/s. Čeprav ima verzija 
2.0 tehnično večjo porabo energije, pa se na račun trikrat večje prenosne 
hitrosti zmanjša čas prenosa, kar ima za posledico preračunano manjšo porabo 
energije za približno polovico od predhodnih verzij. 
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Slika 12: Slojni prikaz protokolov Bluetooth. 

 
V kolikor začneta delovati dve ali več naprav (znotraj tako imenovanega 
Piconeta je lahko do osem naprav), se identificirajo posamezni Bluetooth 
kontrolerji preko individualnega in nezamenljivega 48 bitnega števila, ki je 
hkrati serijska številka čipa. Prva v okviru mreže aktivirana naprava prevzame 
vlogo gospodarja (master-ja) in krmili tudi ''hopping-frekvenco'' s 1600 
''hopps-ov'' na sekundo. Komunikacija je uporabna tudi za prenos govora s 
hitrostjo 64 kbit/s. protokol omogoča en sinhroni podatkovni ter do tri 
sinhrone govorne kanale, ali en kanal, ki dovoljuje istočasni asihroni in 
sinhroni prenos podatkov. Bruto prenosna hitrost je 1 Mbit/s, realna preko 
UART vmesnika pa 460 kbit/s. 
 
Omenjene Piconet-e, ki imajo lahko poleg masterja še do sedem naprav, je 
mogoče združiti v tako imenovani Scatternet pri čemer deluje vsak Piconet na 
različni ''hopping-frekvenci''. Tako ne prihaja do motenj med napravami iz 
Piconet 1 na Piconet 2. posamezni Piconet-master-ji lahko komunicirajo med 
seboj in tako se oblikuje Scatternet. Na tak način se lahko realizira mreža (z 
minimalnim številom trkov) z do 10 Piconet-ov, ki oblikujejo en Scatternet. 
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Slika 13: Prikaz Scatternet omrežja s tremi Piconet omrežji 

 
 
Prihodnost Bluetootha 
Bluetooth je bil zasnovan za vgradnjo in uporabo v mobilnih telefonih, 
prenosnih in stacionarnih računalnikih, ostalih prenosnih ter brezžičnih 
napravah (npr. digitalni fotoaparati, slušalke,…) ter kot univerzalni vmesnik za 
druga omrežja. V prihodnosti se predvideva razširitev uporabe Bluetootha na 
področja, kot so: 

 nadzor dostopa, 
 elektronsko plačevanje, 
 naprave za razvedrilo, 
 hišna avtomatizacija, 
 nadzor industrijskih naprav. (Peršin S., Tovornik B., 2001) 

 
V začetku leta 2007 je bila pripravljena nova specifikacija Bluetooth 
tehnologije »Bluetooth Core Specification Version 2.1 + EDR« (Enhanced Data 
Rate). Do konca leta 2007 pa naj bi izšle tudi naprave s podporo temu 
standardu. Novosti, ki jih prinaša novi standard pa so predvsem do uporabnika 
bolj prijazno oz. enostavno, hitrejše in tudi varnejše povezovanje med 
napravami ter manjša poraba energije. Hitrost prenosa sedaj znaša 3.0 Mbit/s. 
Povezovanje med napravami je precej poenostavljeno, saj se bo večina 
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postopkov potrebnih za povezavo odvilo v ozadju. Tako bo na primer povezava 
med telefonom in slušalko stekla v naslednjih treh korakih: 
1. Vključitev slušalke. 
2. Na telefonu bo potrebno izbrati nekaj v stilu ''dodaj slušalko/napravo''. 
3. Čakanje, da telefon potrdi spojitev med napravama.  
 
Tudi vnašanje PIN kod pri napravah s to tehnologijo ne bo več potrebno, razen 
v primerih ko bo to zahteval proizvajalec naprave. Vendar pa zaradi tega 
povezava ne bo manj varna, celo nasprotno, saj bo naprava avtomatsko 
zgenerirala 16 mestno alfanumerično kodo in posredovala drugi napravi s 
pomočjo javnega ključa matematičnega sistema imenovanega EDCH (Elliptic 
Curve Diffie-Hellman). EDHC sistem se uporablja za posredovanje šifirnega 
ključa preko nezavarovane povezave z namenom, da lahko nato obe napravi s 
pomočjo tega ključa vzpostavita zaščiteno oz. kriptirano povezavo.  
 
Še ena pomembna tehnologija, ki jo je prevzela specifikacija 2.1, je NFC (opis 
tehnologije je v naslednjem poglavju). Naprave v dometu 4-ih centimetrov 
bodo lahko avtomatsko vzpostavile povezavo in brez posredovanja uporabnika 
izvedle oz. predlagale operacijo brez zamudnega iskanja menijev po napravi. 
Če si naprimer pogledamo to kar v praksi. To pomeni, da če bomo zajeli sliko z 
mobilnim aparatom, ki ima vgrajeni Bluetooth/NFC tehnologijo in nato ta 
aparat približali digitalnemu okvirju za slike oz. foto tiskalniku z zmožnostjo 
komunikacije z Bluetooth/NFC napravami, se bo lahko avtomatsko odvil 
primeren postopek. Mobilni aparat bo zaznal s kakšno napravo ima opravka in 
v primeru digitalnega okvirja sprožil postopek nalaganja slike v pomnilnik 
okvirja, katero bomo lahko že trenutek kasneje gledali na zaslonu. V primeru 
foto tiskalnika pa bo lahko avtomatsko sprožil tiskanje fotografije.  
 
Naslednja pomembna novost pri novi specifikaciji pa je tudi zmanjšanje porabe 
električne energije. Z uporabo tehnologije Sniff Subrating, naj bi se po 
napovedih strokovnjakov, življenjska doba baterij povečala tudi za do 500%. 
To pa se bo najbolje odrazilo pri napravah, ki so veliko časa v stanju 
pripravljenosti. (Oryl M. 2007) 
 
Ostale novosti: 

 High speed Bluetooth: do leta 2008 naj bi bluetooth povezava 
omogočala prenose podatkov s hitrostjo do 100 Mbitov na sekundo. 
Gre za tehnologijo MB-OFDM (Multiband Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing), ki so jo zasnovali strokovnjaki podjetja 
WiMedia Alliance. Izboljšani Bluetooth bo podatke prenašal pri 
frekvenci 6 GHz in ga bo mogoče uporabljati na razdaljah do 15 m. 
Modrozoba povezava naslednje generacije bo namenjena 
brezžičnemu prenosu avdio in video vsebin in bo predstavljala 
neposredno konkurenco brezžičnim standardom Wi-Fi 802.11. Razvoj 
Bluetootha naslednje generacije so pozdravila številna računalniška 
podjetja (Intel, Sony, Nokia, Microsoft in druga), ki bodo novi 
standard brezžičnega prenosa uporabila za razvoj hitrejših in 
zanesljivejših naprav. (Saksida M., 2006) 

 Bluetooth 3.0 bo naslednik trenutno aktualne specifikacije 2.1. 
Bluetooth 3.0 s kodnim imenom Seattle bo od predhodnika prevzel 
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precej lastnosti, v planu pa je tudi implementiranje tehnologije UWB, 
s čimer bomo lahko z novim standardom prenašali podatke s hitrostjo 
480 Mbit/s. (Wikipedia. Bluetooth.2007) 

 Ultra Low Power Bluetooth: 12. junija 2007 sta Nokia in Bluetooth 
SIG objavila, da bo tehnologija Wibree postala del Bluetooth 
specifikacije. Wibree ima namreč precej manjšo porabo energije kot 
Bluetooth. (Wikipedia. Bluetooth.2007) 

 
 

2.3.2.2 IrDA (Infra-Red) 

Infrardeči prenos podatkov se uporablja v komunikaciji na kratke razdalje med 
računalniškimi napravami in osebnimi organizatorji. Te naprave običajno 
delujejo po standardu, ki ga je izdalo združenje IrDA (Infrared Data 
Association). Daljinski upravljalci in IrDA naprave uporabljajo infrardeče 
svetleče diode za oddajanje infrardečega sevanja, ki ga leča fokusira v ozek 
žarek. Žarek je moduliran, tako da lahko prenaša podatke. Sprejemnik 
uporablja silikonsko fotodiodo za pretvarjanje infrardečega sevanja v električni 
tok. Odziva se le na hitro pulziranje signala, ki ga ustvari oddajnik in se ne 
odziva na počasi spreminjajoče se infrardeče sevanje okoliške svetlobe. 
Infrardeča komunikacija je uporabna v zaprtih prostorih in področjih z visoko 
populacijo, saj infrardeče sevanje ne prodira skozi zidove in ne povzroča 
interference z napravami v drugih prostorih. Slaba lastnost te tehnologije pa 
je, da morata biti napravi v vidnem območju, na določeni razdalji in pod 
določenimi koti, da je povezava sploh mogoča. IrDA specifikacije vključujejo: 

 IrPHY (Infrared Physical Layer Specification) 
 IrLAP (Infrared Link Access Protocol) 
 IrLMP (Infrared Link Management Protocol) 
 Tiny TP (Tiny Transport Protocol) 
 IrCOMM (Infrared Communications Protocol) 
 IrOBEX (Infrared Object Exchange) 
 IrLAN (Infrared Local Area Network) 
 IrFM (Infrared Financial Messaging) 

 
IrPHY (Infrared Physical Layer Specification) je najnižji sloj IrDA specifikacij. 
Določa pa: 

 domet je pri teh napravah zelo raznovrsten, čeprav je nekje najbolj 
tipična razdalja med 5 cm in 65 cm. Tako na trgu srečamo naprave, kjer 
razdalja med napravama ne sme presegati enega metra in take, kjer je 
lahko razdalja tudi nekaj metrov. Srečamo pa tudi naprave, ki ne 
tolerirajo ekstremne bližine. 

 kot, pod katerim mora biti naprava od sredinske črte, znaša med 15 in 
30 stopinj, 

 modulacijo, 
 infrardeče okno, 
 hitrost prenosa podatkov - z razvojem tehnologije so se povečevali tudi 

hitrosti prenosa, katere lahko sedaj uvrstimo v več razredov: 
o SIR (Serial Infrared) – 9.6 kb/s, 19.2 kb/s, 38.4 kb/s, 57.6 kb/s, 

115.2 kb/s 
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o MIR (Medium Infrared) – v tem primeru ne gre za uradno oznako, 
vendar se kljub temu včasih uporablja za hitrosti med 0.576 Mb/s 
in 1.152 Mb/s. 

o FIR (Fast Infrared) – s tem imenom se označuje hitrost 4 Mb/s. 
o VFIR (Very Fast Infrared) – podpira hitrosti do 16 Mb/s. 
o UFIR (Ultra Fast Infrared) – je še v razvoju, podpiral pa naj bi 

hitrosti do 100 Mb/s. (Wikipedia, Infrared Data Association, 2006) 
 

2.3.2.3 NFC (Near Field Communication) 

Pobudnika te tehnologije sta podjetji Sony in Philips, vedno več pa je tudi 
ostalih korporacij, ki podpirajo razvoj na tem področju. Pri NFC-ju gre za 
kratko-dometno brezžično RFID tehnologijo, ki namesto direktne radijsko-
frekvenčne komunikacije, za delovanje uporablja interaktivna elektromagnetna 
radijsko-frekvenčna polja. NFC uporablja za prenos signalov frekvenco 13,56 
MHz, hitrost prenosa podatkov pa je trenutno 424 Kbit/s. Komunikacija med 
napravama se začne, ko sta v dometu 4-ih centimetrov. Zaradi tega pa sta na 
zelo enostaven in poceni način zagotovljena varnost in zasebnost. (NFC Forum. 

2007.) 
 

2.3.2.4 Wibree 

Wibree je digitalna brezžična radijsko-frekvenčna tehnologija z namenom 
postati odprt standard za brezžično komunikacijo z ultra nizko porabo energije. 
Specifikacijo tehnologije je najavila Nokia konec leta 2006. Namenjen je 
napravam, kot so npr. zapestne ure, brezžične tipkovnice, igrače, športni 
senzorji in medicinski pripomočki, kjer je nizka poraba energije eden glavnih 
parametrov pri oblikovanju le teh. Domet v katerem je komunikacija mogoča 
znaša 10 metrov. Wibree deluje v frekvenčnem pasu 2.4 GHz, omogoča pa 
fižini prenos podatkov s hitrostjo 1 Mbit/s. Wibree je namenjen napravam, kot 
so zapestne ure, brezžične tipkovnice, igrače, športni senzorji, medicinski 
pripomočki, kjer je nizka poraba energije eden glavnih parametrov pri 
oblikovanju le teh. (Wikipedia. Wibree. 2007) 

 
 

2.4 PROTOKOLI ZA PRENOS PODATKOV PO OMREŽJIH 

V računalništvu je protokol standard, ki nadzira oz. omogoča povezavo, 
komunikacijo in prenos podatkov med dvema računalniškima sistemoma. V 
svoji najosnovnejši obliki je lahko protokol definiran kot pravila upravljanja, 
skladanja, semantike in sinhronizacije same komunikacije. Protokoli so lahko 
izvedeni v skladu s strojno, programsko oz. kombinaciji obeh oprem. Na 
najnižjem nivoju protokol definira vedenje strojne povezave.  
 
Protokole bi morali ločiti od tehničnih standardov, kateri raznovrstno določajo, 
kako zgraditi računalnik ali sorodne naprave, kako je strukturirana vsebina 
datoteke in opisujejo statično strukturo omrežnega vmesnika. Protokoli se 
ponavadi uporabljajo za definiranje obnašanja komunikacije, ki poteka v 
realnem času, medtem ko se standardi ubadajo z upravljanjem strukture 
informacij namenjenim dolgotrajnim shranjevanjem.  
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Posplošitev protokolov je zelo težka, saj je razlika v njihovih namembnostih in 
izpopolnjenostih zelo velika. Večina protokolov določa eno oz. več sledečih 
obnašanj: 

 zaznavanje osnovnih fizičnih povezav (žično oz. brezžično) in obstoj 
drugih končnih točk ter vozlišč, 

 proces za vzpostavljanje komunikacijskih parametrov med dvema 
postajama, ki sledi vzpostavitvi povezave med dvema točkama in pred 
prenosom podatkov,  

 ugotavljanje raznih karakteristik povezave, 
 kako začeti in končati sporočilo, 
 kako oblikovati sporočilo, 
 kaj narediti s pokvarjenim oz. nepravilno oblikovanim sporočilom, 
 kako zaznati nepričakovano izgubo povezave in kaj narediti za tem, 
 končanje seje oz. povezave. (Wikipedia, Protocol (computing), 2006) 

 
 
Najbolj razširjena protokola sta OSI RM in TCP/IP. Seveda pa poznamo tudi 
veliko namenskih protokolov. V industriji se tako pogosto srečamo tudi s 
protokoli: 

 EtherCAT  
 EtherNet/IP  
 ETHERNET Powerlink  
 JetSync  
 Modbus/TCP - IDA  
 PROFINET  
 SERCOS-III  
 Foundation Fieldbus HSE  
 Safeethernet 

 
 

2.4.1 ISO OSI RM protokol 

OSI RM (Open Systems Interconnection Reference Model) je slojno razdeljen 
protokol za komunikacije in zasnova za računalniške omrežne protokole, razvit 
kot del iniciative združenja OSI (Open Systems Interconnection). OSI RM 
model je bi prvotno zasnovan kot osnova za razvijanje univerzalne skupine 
protokolov imenovane OSI Protocol Suite. Čeprav ta skupina ni nikoli dosegla 
večje razširitve, je postala zelo koristno orodje tako za izobraževanje, kot tudi 
razvoj. Model definira skupino slojev in številne koncepte za njihovo uporabo, 
kar omogoča lažje razumevanje omrežij. Model je bil sprejet in definiran s 
strani mednarodne organizacije za standardizacijo v standardu ISO 7498-1. 
Zamišljen je bil tako, da omogoča medoperativnost med različnimi 
platformami, ki jih ponujajo proizvajalci. Model omogoča, da vsi mrežni 
elementi delujejo skupaj ne glede na to, kdo jih proizvedel. OSI referenčni 
model je hierarhično zgrajen iz sedmih slojev, ki definirajo zahteve za 
komunikacijo med dvema računalniškima sistemoma. (Wikipedia, OSI model, 
2006) 
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Teh sedem slojev delimo na: 
- Protokole višjih slojev (ULP – Upper Layer Protocols): Ti protokoli so 

aplikacijsko usmerjeni in predstavljajo uporabniške storitve ter 
vmesnike. Prav tako se ne ukvarjajo s tem, kako podatki pridejo do 
aplikacije. 

- Protokole nižjih slojev (LLP -  Lower Layer Protocols): Usmerjeni so v 
prenos podatkov po omrežju. Njihova naloga je prenašanje, preverjanje, 
usmerjanje in ustvarjanje podatkovnih okvirjev po omrežju. Niso odvisni 
od aplikacij in jih ne zanima predstavitev v aplikacijah. 

 

 

Slika 14: Sloji OSI referenčnega modela 

Naloge in namen posameznih slojev so v standardu jasno opredeljeni, in sicer: 
• Aplikacijski sloj vsebuje vrsto standardnih aplikacij za uporabo in 

upravljanje omrežja. 
• Predstavitveni sloj skrbi za združljivost podatkov v različnih računalniških 

okoljih in za zaščito podatkov (kodiranje, zgoščevanje in šifriranje). 
• Sloj seje skrbi za vzpostavitev, nadzor in prekinitev komunikacije. 

Posreduje v primerih, če komunikacija ni vzpostavljena, če se prekine ali 
pride do napake pri prenosu. 

• Transportni sloj definira tip prenosa ter vzpostavi in prekine logično 
povezavo. Ima nalogo ugotavljanja in odpravljanja napak, tako da nivoju, 
ki je napako zasledil, naroči ponovitev postopka. Ta sloj vsebuje tudi logiko 
za delitev dolgih sporočil na manjše paketke, na drugi strani pa jih ta sloj 
ponovno sestavi v originalno sporočilo. Transportni sloj izvaja logični 
transport podatkov med dvema končnima računalniškima aplikacijama. 

• Omrežni sloj skrbi za usmerjanje paketkov skozi topologijo omrežja 
(izvaja usmerjevalne algoritme) in naslavljanje paketkov oz. okvirov, ki 
potujejo po omrežju. 

• Podatkovni ali povezovalni sloj (sloj podatkovne linije) prenaša 
podatkovne okvire med dvema točkama tako, da definira: enote sporočila, 
oddajo paketov v omrežje in sprejem iz omrežja ter ponavljanje napak. 
Njegova osnovna naloga je odkrivanje napak, ki se zgodijo med prenosom 
po fizičnem prenosnem mediju. 

• Fizični sloj določa velikost in oblike signalov, skrbi za prenos bitov prek 
prenosnega medija. Zagotavlja tudi standardno aparaturno priključevanje 
sistemov na prenosni medij (oblike konektorjev,…).  
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2.4.2 TCP/IP  

TCP/IP je v resnici družina komunikacijskih protokolov, ki ji pravimo tudi 
Internetni niz protokolov (Internet protocol suite). Je osnova za delovanje 
interneta in številnih ostalih omrežij. Ime TCP/IP je dobila po dveh 
najvažnejših protokolih v tej skupini. To sta protokola TCP (Transmission 
Control Protocol) in IP (Internet Protocol): 

• IP (Internet Protocol) ali internetni protokol sprejme paket od nižjega 
nivoja (tipično ethernet-a) in paket posreduje višjemu nivoju. Ne skrbi 
za pravilno zaporedje pošiljanja paketov in ne skrbi za pravilno sprejeto 
vsebino paketov.  

• TCP (Transmission Control Protocol) ali protokol za nadzor prenosa je 
povezavno orientiran del IP protokolnega sklada. Zaradi tega ga 
uporabljamo za storitve, ki zahtevajo večjo zanesljivost pri prenosu 
informacij (FTP, telnet, rlogin, SMTP, …). Skrbi za pravilno zaporedje pri 
pošiljanju paketov in za odpravljanje napak pri prenosu paketov. Med 
njegove pomembnejše naloge spada tudi omogočanje nemotenih 
dodatnih komunikacij, kljub milijonom hkratnih pogovorov med 
računalniki ter razbijanje velikih sporočil na manjše dele in ponovno 
sestavljanje teh delov na njihovem cilju.  

 
Pogosto se v tej kombinaciji znajde tudi protokol UDP (User Datagram 
Protocol), ki pa ne zagotavlja velike zanesljivosti komunikacije med dvema 
uporabnikoma, oz. se uporablja tam, kjer ni potrebno odpravljanje napak. 
Zato je obremenitev omrežja veliko manjša, kar omogoča hitrejši prenos 
podatkov. Osnovna enota pri uporabi je paket z omejeno velikostjo. Razlika 
med TCP in UDP je med drugim tudi v tem, da UDP ne vzpostavlja povezave v 
času trajanja komunikacije. Uporaba protokola UDP je primerna tam, kjer je 
bolj kot natančnost podatkov pomembna hitrost prenosa. 
 
Internetni niz protokolov sestavljajo 4 sloji, čeprav je glede tega med 
strokovnjaki nekaj pomislekov, saj nekateri omenjajo drugačno število slojev, 
to pa zaradi tega, ker določeni protokoli zaradi svojega delovanja padejo med 
dva sloja, nekatere pa bi lahko uvrstili tudi v dva od spodaj naštetih slojev. 
(Wikipedia, Internet protocol suite, 2006) 
 
V prilogi 3 je opisan verjetni naslednik protokola TCP/IP, in sicer protokol 
FAST, ki odpravlja nekatere slabosti le tega.  
 
Preglednica 8:  Internetni niz protokolov razdeljen po slojih 
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2.4.3 Posebej prilagojeni protokoli za industrijska okolja 

Bistvena razlika med običajnim, pisarniškim komunikacijskim omrežjem in 
industrijskim omrežjem je časovna kritičnost informacij, ki se prenašajo. Nekaj 
deset sekund zakasnitve pri prenosu e-pošte med uslužbenci ne pomeni nič, 
pri krmiljenju stroja, procesa ali pakirne linije pa predstavlja hude težave, če 
že ne katastrofe.  
 
Informacije, ki se prenašajo v industrijskem okolju lahko razdelimo na: 

 časovno nekritična sporočila ("explicit messaging"), ki predstavljajo 
zajemanje podatkov s strojnega nivoja v informacijski sistem, 
administriranje krmilja in podrejenih naprav (upload, download), 
diagnostične in pomožne funkcije. 

 I/O (Input/Output) povezave med nadrejenimi napravami (običajno PLC 
krmilniki - Programmable Logic Controller) in izvršnimi enotami 
(digitalnimi in analognimi vhodno-izhodnimi enotami, frekvenčnimi in 
servo pogoni, ventili ipd.). Ta del informacije je glede na obseg majhen, 
ima pa veliko pogostost izmenjave in mora priti do ciljne naprave v 
najkrajšem času. (Tehna d.o.o., Industrijski Ethernet, 2006) 

 
Zaradi takšnih specifik pa so v razvoju specialni protokoli, ki odpravljajo 
takšne težave. 
 

2.4.3.1 EtherCAT 

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) je automatizacijski 
koncept temelječ na Ethernet-u. Razvila ga je Nemška družba Beckhoff. Pri tej 
tehnologiji Ethernet paketek ni več sprejet, ampak je interpretiran in kopiran 
kot procesni podatek pri vsakem modulu znotraj omrežja. Uporaba Etherneta v 
industriji ni več vprašanje. Danes je vprašanje, katero izmed vodil, zasnovanih 
na Ethernetu, bo uspešnejše. 
 
Za začetek si poglejmo klasično zasnovo krmilniškega sistema. Jedro tvori 
krmilnik, ki preko področnega vodila in perifernih I/O modulov bere vhodne in 
nastavlja izhodne vrednosti procesnih spremenljivk. Krmilnik kot tudi vodilo in 
I/O moduli imajo vsak svoj cikel delovanja, ti pa so neusklajeni. Posledica tega 
je različna odzivnost sistema, kar lahko pri sistemih z visoko stopnjo 
determinizma predstavlja problem. Kljub temu, da imamo hiter krmilnik in 
hitro področno vodilo (na primer Fast Ethernet), odzivnosti sistema ne moremo 
časovno uokviriti. 
 
EtherCAT je zasnovan drugače. V primerjavi z opisanim sistemom sta 
spremenjeni predvsem dve stvari. Pri Ethernetu, ki je osnova za EtherCAT, je 
onemogočena detekcija trkov (CSMA/CD) in nadomeščena s sinhronizirano 
komunikacijo. Druga bistvena lastnost pa se nanaša na komunikacijo krmilnik - 
periferija. Krmilnik preko EtherCAT vodila neposredno dostopa do vhodno-
izhodnih modulov. Krmilnik pošlje Ethernet paket (frame), ki je sestavljen iz 
glave paketa (header) in I/O paketov. Posamezni I/O modul prebere ali doda 
podatke in paket pošlje na naslednji I/O modul. Paket potuje od krmilnika do 
prvega modula preko vseh modulov in nazaj v krmilnik. Prehod paketa preko 
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enega modula se zgodi v nekaj nanosekundah, kar omogoča čas cikla celega 
sistema v rangu mikrosekund.  
 
Lastnosti: 

 perifernih I/O v 30 µs, vključno s časom krmilnika, 
 200 analognih I/O (16 bit) v 50 µs ustreza 20 kHz vzorčenju, 
 1.486 bytov procesnih podatkov v enem Ethernet paketu, 
 100 servoosi v 100 µs, 
 topologija omrežja: linija, zvezda ali drevesna, 
 odprt protokol s hitro rastočim številom proizvajalcev in uporabnikov. 

(Genera d.o.o. 2006) 
 
 

 

Slika 15: Arhitektura EtherCAT protokola (Larsson L., 2005) 

 

2.4.3.2 EtherNet/IP  

"Pisarniški" Ethernet povsem zadovoljuje kot medij za prvi tip informacij - 
časovno nekritična sporočila. Težave se pojavijo z hitrimi I/O povezavami; 
prednost Etherneta, to je neodvisnost naprav, ki komunicirajo, postane 
njegova slabost. Če namreč dve Ethernet napravi začneta (neodvisno) 
komunicirati v istem trenutku, oddani paketi (bloki informacij) trčijo (nastane 
t.i. "collision"), naprava nato počaka za naključno izbran časovni interval in 
poskuša ponovno oddati paket. Teoretično obstaja možnost, da takšna 
komunikacija nikoli ne uspe, praktično pa to pomeni, da čas, potreben za 
izmenjavo paketa, ni (dovolj) predvidljiv. Pravimo, da Ethernet protokol ni 
determinističen. 
 
Tradicionalno se je determinizem I/O povezav dosegel z namenskimi "master-
slave" protokoli: naprave niso neodvisne, temveč "master" kot nadzornik 
diktira kdo lahko komunicira v danem trenutku, zato do trčenja paketov tako 
ne more priti. Zakaj sploh poskušati spraviti Ethernet protokol v to okolje? 

 Razširjenost: Ethernet je odprt in zelo sprejet standard. Na trgu je 
množica proizvajalcev opreme in razvijalcev tehnologije, ki ga podpirajo 
("off the shelf": čipi, vmesniki, stikala, kabli in konektorji). Naložba je 
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zanesljiva, uporabnik ne tvega s tehnologijo, ki bi jo prihodnost 
povozila. 

 Združljivost: omogoča informacijsko povezavo najrazličnejših naprav na 
enotnem omrežju in resnično integracijo proizvodnega in poslovno-
informacijskega nivoja industrije ("from shop floor to top floor"). 

 Performanse: visoke hitrosti prenosa (do 1000 Mbps) in velike razdalje 
preko cenenih in dostopnih medijev, preprost priklop preko brezžičnih 
(WLAN) in optičnih omrežij, interneta, GSM/GPRS/UTMS. 

 Poznavanje tehnologije: znanje, povezano z Ethernet omrežji, je splošno 
razširjeno med strokovnjaki in uporabniki s področja industrijske 
avtomatizacije, informatike, telekomunikacij itd., zato je vložek v 
izobraževanje manjši in čas, potreben za implementacijo v industrijsko 
okolje, krajši. S pomočjo orodij in uporabniku prijaznih funkcij, ki 
izvirajo iz sveta računalnikov (kot je npr. v napravo vgrajen web server, 
ki omogoča administriranje preko spletnega brskalnika; vgrajen SMTP 
server, ki obvešča uporabnika o dogodkih po e-pošti), pa se lahko v 
okolju TCP/IP znajde celo laik. 

 
Kako torej doseči zanesljive in hitre I/O povezave preko Etherneta? Nekateri 
proizvajalci so to dosegli z spreminjanjem in prilagajanjem standarda oz. 
nivoja TCP/UDP/IP. Takšen "modificiran" Ethernet je kvazi-determinističen (še 
vedno obstaja majhen časovni okvir, znotraj katerega trenutek prenosa paketa 
ni natančno določen), ni pa več združljiv z TCP/IP in napravami drugih 
proizvajalcev, za povezavo z običajnim "pisarniškim" omrežjem potrebujemo 
posebne pretvornike, zgornji seznam prednosti pa se skrči. 
 
Allen-Bradley je  združil protokol CIP (Common Industrial Protocol), ki je tudi 
osnova ControlNet in DeviceNet protokolov, z TCP/IP nivojem. CIP deluje kot 
vrhnji nivo (layer) Etherneta podobno kot protokoli HTTP, FTP, SMTP, NTP itd. 
Rešitev nosi ime EtherNet/IP (Industrial Protocol) in je popolnoma  združjiva s 
standardnim Ethernetom. EtherNet/IP oprema lahko deluje na istem omrežju 
kot ostale običajne naprave: računalniki, tiskalniki, routerji, periferija. 
Standard je odprt za vse proizvajalce. 
 
Kvazi-determinizem I/O povezav z EtherNet/IP napravami ni dosežen z 
modificiranjem standarda, temveč z uporabo tehnologije stikal (Ethernet store-
and-forward switch). 
 
V pisarniškem okolju se običajno uporabljajo razdelilniki (hub), ki omogočajo 
priklop večih naprav na omrežje. Hub je enostavna naprava, ki paket, sprejet 
preko enega od vhodov - portov, odda na vse ostale porte. V primeru, da 
začneta komunikacijo dve napravi hkrati, paketi trčijo. Če na hub priključimo 
EtherNet/IP PLC in I/O enote, bo povezava sicer delovala, paketi, ki jih 
izmenjujejo PLC in I/O, pa bodo "poplavili" vse porte na razdelilniku in s tem 
onemogočili komunikacijo drugim napravam. Rešitev je v uporabi stikal. 
Stikalo aktivno vzpostavlja povezave med napravami oz. porti in omogoča 
hkratno komunikacijo vsem na mreži. Industrijska stikala imajo vgrajene še 
nekatere dodatne funkcije, ki omogočajo bolj učinkovito delovanje 
industrijskega omrežja: 
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 IGMP (Internet Group Manegement Protocol) Snooping omejuje 
pošiljanje t.i. multicasting paketov (en paket je hkrati poslan vsem 
napravam) na tiste naprave, ki jih informacija zadeva (subscribers), in 
tako zmanjšuje promet na omrežju. Multicasting tehnologijo uporabljajo 
protokoli EtherNet/IP, Profinet (Siemens), Foundation Fieldbus HSE, 
VoIP (Video over IP)... 

 QoS (Quality of Service) tehnologija stikalu omogoča razpošiljanje 
prispelih paketov po prioriteti. Prednost imajo paketi z večjo prioriteto, 
v našem primeru krmilne I/O informacije. 

 VLAN (Virtual Local Area Network) je možnost razdelitve fizičnega 
omrežja LAN v skupine. Namen VLAN-a je nadzor prometa med 
skupinami oz. omejitev dostopa do naprav glede na pravice, ki jih dodeli 
administrator omrežja. VLAN skupine so lahko realizirane z enim ali 
večimi stikali. 

 Redundanca pomeni podvojitev fizične povezave med stikali. V primeru 
prekinitve glavne kabelske linije se povezava preusmeri na alternativno 
linijo. Za preusmeritev skrbi poseben protokol. Možnosti so STP 
(Spanning Tree Protocol IEEE802.1D, čas prevezave 30-60s), RSTP 
(Rapid Spanning Tree Protocol IEEE802.1w, 3-6s), HiPER Ring (podjetje 
Hirschmann, <500ms), Super Ring (podjetje Korenix, <300ms) in drugi. 

 
Web Management funkcija omogoča preprosto administriranje (konfiguracija, 
diagnostika) stikala z Internet Explorerjem oz. brskalnikom. (Tehna d.o.o., 
Industrijski Ethernet, 2006) 
 

 

Slika 16: Arhitektura Ethernet/IP protokola (Larsson L., 2005). 

 

2.4.3.3 ETHERNET Powerlink  

Pri ETHERNET Powerlink-u je TCP(UDP)/IP model v slojih 3 in 4 razširjen s 
Powerlink protokolom. Dodatna srednja oprema bazira tako na modelu TCP/IP, 
kot tudi modelu Powerlink (asinhron prenos podatkov). Seveda pa obstaja tudi 
zasnova za hiter, cikličen prenos podatkov (sinhron prenos podatkov).  
Powerlink v popolnosti nadzira podatkovni promet v omrežju. Ta metoda se 
imenuje SCNM (Slot Communication Network Management) in zagotavlja 
»realnočasne« zmožnosti Ethernet-a. Vsaka postaja ima časovno in strogo 
omejene komunikacijske pravice in lahko pošilja podatke katerikoli drugi 
postaji v tem omrežju. V določenem trenutku lahko samo ena postaja dostopa 
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do vodila, tako da so trki nemogoči in s tem je dosežena stroga 
deterministična zmogljivost. Dodatno k tem posameznim časovnim režam za 
sinhron prenos podatkov, pa SCNM zagotavlja tudi navadne časovne reže za 
asinhron prenos podatkov. 
 
Izboljšana verzija (verzija 2) vsebuje komunikacijske profile in profile za 
naprave temelječe na CANopen (v sodelovanju z CAN v skupini CiA 
(Automation group)). Verzija 3 pa vključuje mehanizme s časovno 
sinhronizacijo temelječe na IEEE 1588. (Schwab C., 2004) 
 

 

Slika 17: Protokol ETHERNET Powerlink (Schwab C., 2004).  

 

2.4.3.4 JetSync  

Nemško podjetje Jetter ponuja metodo sinhronizacije s pomočjo protokola 
Ethernet TCP/IP z imenom JetSync. Uporablja podobne procese kot IEEE 1588, 
toda s to razliko, da ponuja tudi asinhrono komunikacijo. Podjetje trdi, da njen 
sistem vodi k bolj odprti in fleksibilni strukturi, kot tisti dosežen z uporabo 
strogih sinhronizacijskih metod s časovnimi režami. (Schwab C., 2004) 
 

 

Slika 18: Arhitektura Jet/Sync protokola (Larsson L., 2005). 

2.4.3.5 Modbus/TCP - IDA  

Pred kratkim združena skupina Modbus-IDA Group dela na nadaljnjem razvoju 
IDA arhitekture za distribuirane kontrolne sisteme z uporabo Modbus/TCP za 
sporočilno strukturo. Modbus/TCP je proizvod Modbus protokola, je pa tudi 
odprta specifikacija, temelječa na Ethernetu in standardu TCP/IP (integriran je 
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direktno na četrti sloj). Definira pa enostavno sestavljen, odprt in široko 
uporabljen protokol za komunikacijo gospodar-suženj (master-slave). IDA ni 
samo protokol (kot je to Modbus), ampak tudi splošen vmesnik, ki integrira 
metode za distribuirano in inteligentno avtomatizacijo. IDA pristop upošteva 
celotno arhitekturo kontrolnega sistema, komunikacijskih storitev in 
programsko-strojnega vmesnika. Zagotavlja tako horizontalno kot tudi 
vertikalno integracijo in s tem omogoča vsesplošno uporabo spletnih storitev. 
IDA arhitektura zagotavlja komunikacijo v realnem času kot tudi z 
zakasnitvijo. Determinističen vidik bo realiziran preko IDA srednje opreme 
(middleware), ki je direktno vstavljena v TCP/UDP model. Middleware za 
standard vsebuje protokol  Modbus/TCP. Nerealno-časna in spletna 
komunikacija uporablja model TCP/IP. Diagnosticiranje, programiranje, ipd. za 
delovanje naprav in sistema bo omogočeno z uporabo IT standardnih 
protokolov HTTP, FTP in SNMP. Pristop IDA obljublja zvezno komunikacijsko 
arhitekturo (vertikalno in horizontalno). Z vključitvijo Modbus/TCP-ja pa si 
odpira trg za uporabo z različnimi napravami, kot so npr. inteligentni senzorji. 
(Schwab C., 2004) 
 

 

Slika 19: Arhitektura Modus/TCP protokola (Larsson L., 2005). 

 

2.4.3.6 PROFINET  

Prvotna verzija PROFINET-a je uporabljala Ethernet za časovno nekritično 
komunikacijo višje-stopenjskih naprav ter Profibus-DP fieldbus tehnologijo za 
realno-časne domene integrirane na višje stopnje s strežniki proxy. V svoji 
drugi izdaji je PROFINET zagotovil dva komunikacijska mehanizma preko 
Ethernet. Medtem ko standardni komunikacijski kanal, ki ne deluje v realnem 
času, uporablja TCP/IP, pa drugi kanal z obhodov slojev 3 in 4 OSI 
referenčnega modela omogoča bolj deterministično komunikacijo. Protokol 
zmanjša dolžino podatkov zaradi zmanjšanja potovalnega cikla v 
komunikacijskem modelu. Za optimalno delovanje komunikacije PROFINET 
dodeljuje prednosti paketkom kot  to določa IEEE 802.1p. Za komunikacijo v 
realenm času pa je uporabljena najvišja prioriteta (prioritetni nivo 7). V 
povezavi z integriranim stikalom Ethernet, PROFINET V3 zagotavlja rešitev za 
kontrolo pretoka aplikacij temelječo na izohronem realno-časnem IRT, IEEE-
1588. (Schwab C., 2004) 
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Slika 20: Arhitektura Profinet protokola (Larsson L., 2005). 

2.4.3.7 SERCOS-III  

Vmesnik SERCOS (SErial Real-Time COmmunication System) je digitalni 
vmesnik za komunikacijske namene med kontrolerjem in pogoni z uporabo 
optičnih vlaken.  Tehnologija je bila razvita s strani industrijskega konzorcija v 
poznih 80-tih prejšnjega stoletja. Sedaj pa bo za promocijo in razvoj SERCOS-
a skrbel IGS (Interessengemeinschaft SERCOS interface). 
 
Obnašanje v realenm času in determinizem bo dosežen z uporabo mehanizmov 
s časovnimi režami (TDMA - Time Division Multiplex Access). Časovne reže 
(time-slots) dovoljujejo izmenjujoč se prenos med časovno kritičnimi in 
časovno nekritičnimi podatki. SERCOS-III je bil zasnovan za industrijski 
Ethernet. V planih je zajeta zamenjava strojno komunikacijskega vmesnika z 
bolj fleksibilnimi rešitvami (npr. v podpori nekaj avtomatizacijskim 
protokolom, ki temeljijo na programskem vmesniku in uporabi standardnih 
strojnih komponent). (Schwab C., 2004) 
 

 

Slika 21: Arhitektura Sercos III protokola (Larsson L., 2005). 
 

2.4.3.8 Safeethernet 

Ta protokol je razvilo nemško podjetje HIMA za uporabo v omrežju Ethernet s 
standardnimi IT protokoli. Kot že samo ime namiguje, gre v tem primeru 
predvsem za optimizacijo avtomatizacijskih sistemov povezanih z varnostjo. 
(Schwab C., 2004) 
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3 SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO PROIZVODNJE 

 
Sistemi za avtomatizacijo zajemajo celo vrsto tehnologij, s katerimi vplivamo 
na delovanje podjetja, kot so na primer:  

 vodenje proizvodnje, 
 sledljivost,  
 označevanje proizvodov,  
 zajem in analiza realnih procesnih podatkov,  
 zagotavljanje kakovosti proizvodov,  
 obvladovanje zastojev,  
 analiza učinkovitosti proizvodnega procesa in prikaz ključnih proizvodnih 

kazalnikov (KPI), 
 obvladovanje delovne storilnosti,  
 povezava na poslovne informacijske sisteme. 

 
Čeprav bomo v nadaljevanju spoznali predvsem sisteme za sledljivost in 
identifikacijo proizvodnje, pa lahko omenimo še nekaj tehnologij, ki spadajo v 
to obsežno področje. To so:  

 industrijski krmilniki,  
 nadzorni terminali, 
 temperaturni regulatorji, 
 fotostikala, 
 senzorji (optični, tlačni,…), 
 varnostni elementi (releji, stikala),  
 ipd.. 

 

3.1 SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO IN SLEDENJE V INDUSTRIJI 

Sistemi za identifikacijo in sledenje nam omogočajo, da spremljamo izdelek 
vse od nabave surovine, njegove izdelave oz. predelave ter na koncu do 
odpreme iz skladišča do končnega kupca. To ima za posledico tudi lažje 
planiranje proizvodnje, dobavo surovin ter odpremo izdelkov. Zelo pomembno 
je tudi to, da so informacije (zaloga surovin, storilnosti na posameznih 
delovnih mestih, zastojih in ostalih parametrih) na voljo v realnem času, se 
pravi, da lahko pooblaščene osebe dobijo informacije o stanju proizvodnje 
takoj, ko jih potrebujejo. S pomočjo ustrezne komunikacijske opreme pa tudi 
dosežemo, da so te informacije dostopne pooblaščenim osebam preko WAN 
omrežja. 
 
Ti sistemi so v nekaterih industrijah (npr. prehrambenih, farmacevtskih, ipd.) 
že povsem običajni, saj kupci zahtevajo informacijo o poreklu izdelka. V drugih 
(npr. v lesni industriji) pa zaenkrat temu še ni tako in zaradi tega tudi uvedba 
takšnih sistemov v podjetja s teh področij ni tako pogosta oz. je skorajda ni 
(črtno kodo je npr. v lesnih podjetjih, v kolikor je seveda prisotna, moč najti 
predvsem na koncu proizvodnje npr. v skladiščih). Ostala razloga za to pa sta 
finančni vložek v sam projekt integracije takšnega sistema ter nato 
usposobitev delavcev za delo z na novo pridobljeno opremo (npr. razni 
terminali za vnos podatkov). Velik problem predstavlja ponavadi tudi slaba 
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seznanjenost vodstva s prednostmi teh tehnologij, kar zelo otežuje njeno širšo 
uporabo. 
 
Vrste identifikacijskih sistemov: 

 Mehanski sistemi 
 Črtna koda 
 RF identifikacijski sistem 
 Računalniški vid 
 OCR sistem 
 Kartice z magnetnim zapisom 
 “Čip” kartice 

 
Za klasične proizvodne sisteme sta najbolj zanimivi tehnologiji za spremljanje 
proizvodnje črtna koda in RF identifikacijski sistem, zato jih bomo v 
nadaljevanju pobližje spoznali. 
 
Zgoraj omenjene tehnologije se lahko uporabijo tudi za registracijo delovnega 
časa zaposlenih (to je predvsem uporabno za večja podjetja). V ta namen pa 
se predvsem uporabljajo tehnologije: RFID, kartice z magnetnim zapisom in 
čip kartice. Seveda pa je v zadnjem času zelo velik poudarek tudi na varovanju 
in omejevanju  dostopa do naprav, podatkov in prostorov. V ta namen se poleg 
zgoraj omenjenih rešitev, uporabljajo predvsem biometrične lastnosti 
posameznega človeka.  
 
Biometrični sistem je avtomatsko vodena metoda preverjanja, prepoznavanja 
identitete ljudi na podlagi fizičnih in vedenjskih karakteristik. Pri tem pa je 
pomembno poudariti dejstvo, da so same fizične karakteristike veliko bolj 
zanesljive od vedenjskih. 
 
V osnovnem smislu je biometrika merjenje telesnih karakteristik za statistično, 
medicinsko analizo in v pomoč sodni medicini. Biometrika se zdaj uporablja kot 
splošen pojem v okviru varnosti, je avtomatsko voden stroj za identifikacijo ali 
verifikacijo posameznikove identitete s pomočjo meritve edinstvenih fizičnih in 
vedenjskih vzorcev. Identifikacija ali prepoznava identitete vsebuje veliko 
procesov iskanja in prepoznave. 
 
Takšne rešitve so v sodobnem času vse cenejše in zaradi tega dostopne 
širšemu krogu uporabnikov. Predvsem je v razmahu uporaba teh tehnologij v 
mobilni tehnologiji, saj imamo na sodobnih dlančnikih, mobilnih telefonih in 
prenosnih terminalih shranjeno vse več zasebnih podatkov (predvsem so te 
rešitve namenjene poslovnim uporabnikom, saj je varovanje informacij eden 
izmed ključnih problemov). V lesni industriji so oz. bodo te tehnologije v 
uporabi predvsem na tem področju.         
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Slika 22: Vrste biometričnih lastnosti 

 

3.1.1 Črtna koda 

Črtna koda omogoča enostaven in poceni način dekodiranja tekstovne in 
številčne informacije s pomočjo elektronskih naprav imenovanih čitalniki črtne 
kode. Prav tako je s tem načinom omogočeno hitro branje podatkov z visoko 
natančnostjo. Za ilustracijo lahko rečemo, da tipkar z največ prakse naredi 
napako pri tipkanju na vsakih 300 vnosov, medtem ko merimo nenatančnost 
prebranih črtnih kod v razmerju 1:1.000.000 in več. 
 
Črtna koda je sestavljena iz zaporedno natiskanih navpičnih črt in presledkov 
različnih dimenzij. Pred-definirana črta in presledek, združena v celoto kot 
simbol, tako nadomestita določen znak, ki je v podatku. 
 
Črtna koda nekoliko spominja na Morsove znake, kjer ozke črte predstavljajo 
pike, širše pa črtkane znake. Čitalniki črtne kode dekodirajo kodo s pomočjo 
svetlobnega skeniranja odbitega žarka, s katerim osvetljujejo kodo. Glede na 
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izmerjeno intenzivnost povratnega žarka čitalnik prepozna črne navpične črte, 
od katerih se žarek ne odbije, in bele presledke, od katerih se odbije velik del 
projicirane svetlobe. Vzorec odbite svetlobe se zazna s pomočjo fotodiode, ki 
tako oblikuje električni signal, ki sovpada s črtastim vzorcem črtne kode. 
Elektronska vezja ta signal še dekodirajo, da na koncu dobimo izvorni podatek, 
vnesen v črtno kodo. Nove tehnike označevanja, branja in dekodiranja črtnih 
kod omogočajo branje črtnih kod tako z leve proti desni kot tudi obratno. 
 
Osnovno strukturo črtne kode sestavljajo (slika 23): 

 začetno in končno tiho področje (''quiet zon''), 
 začetni vzorec (''start character''), 
 podatkovni znaki (1 ali več ''data character (message)''), 
 znak za preverjanje (1 ali 2 znaka ''check digit'')-opcija, 
 končni vzorec (''stop character''). 

 

 
 

Slika 23: Struktura črtne kode (Keyence Corporation of America, 2006) 

 
Poznamo različne tipe črtnih kod, tako po različnih načinih kodiranja, kot tudi 
simbolnih oznakah. Vsaka od njih je bila sprva razvita za posebne namene in 
potrebe. Večina od njih je zdaj standardizirana in se uporablja v splošne 
namene v vseh industrijskih panogah. Različne simbolne tehnike imajo tudi 
različne zmožnosti dekodiranja. Tako npr. simbolna tehnika, pri črtnih kodah 
UPC, za identifikacijo manjših produktov, vedno vsebuje 12 številčni sistem, 
medtem ko splošni uporabni tehniki, imenovani Koda 39 in Koda 128, lahko 
dekodirata dolžinsko spremenljivo kodo, sestavljeno iz do 30 znakov. Takšne 
tipe črtnih kod imenujejo linearne črtne kode, saj so narejene iz zaporednih 
navpičnih črt različnih debelin. Najboljši čitalci črtnih kod (''bar code 
scanners'') zmorejo branje linearnih kod tudi v različnih smereh. Tako ne 
potrebujemo več linearnih čitalcev, saj lahko vse kode preberemo tudi z enim. 
Nove 2-dimenzionalne kode, kot npr. PDF417, koda Aztec ali koda Data Matrix, 
so sposobne dekodiranja nekaj tisoč zlogov (''bytov'') podatka v eni sami črtni 
kodi, ki vključuje tako tekst kot binarni zapis. Vsaka 2-D tehnologija zapisa 
črtne kode zahteva specifičen čitalec, ki je narejen za branje samo določene 
kode. 
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Glavni namen črtne kode je identifikacija nečesa s pomočjo označevanja 
predmeta s črtno kodo, ki vsebuje edinstveno številko ali znakovni niz. Črtna 
koda se tipično uporablja z aplikacijo, ki ima dostop do podatkovne baze, kjer 
so podatki urejeni na podlagi indeksa črtne kode. Na osnovi te razporeditve so 
v bazi shranjene še dodatne informacije o določenem izdelku ipd. Tako se 
izdelku, ki se prodaja v trgovini, zamenja in spremeni cena samo v določenem 
zapisu v podatkovni bazi, medtem ko izdelek vedno nosi isto oznako črtne 
kode. Obenem pa lahko na ta način sproti ugotavljamo, koliko izdelkov 
določene vrste je bilo prodanih, koliko jih je še v skladišču itd. Črtna koda 
torej omogoča hitro in skoraj brez napak vnesen podatek v računalnik, ki ga 
nadalje obdelujemo. S čitalnikom črtne kode se tako izognemo morebitnim 
napakam, ki bi jih sicer imeli pri ročnem vpisovanju. Izbira tipa črtne kode je 
odvisna od količine podatkov, s katero operiramo. Če označujemo določen 
prodajni izdelek, je potrebno uskladiti označevanje z organizacijo EAN 
International, ki dodeljuje zapis črtne kode določenemu izdelku.  
 
Kot je bilo že omenjeno, so črtne kode na neki način tiskana oblika Morseove 
kode. Vzorci iz črt in presledkov predstavljajo različne znake. Nabor teh 
vzorcev skupaj tvori neko simbolno  zgradbo. Uporablja se veliko različnih 
tipov črtnih kod, ki se med seboj razlikujejo prav v tej simbolni zgradbi. Imajo 
svoje specifične znakovne lastnosti in prednosti. (TALTech., Bar Coding Basics, 
2006) 
 

3.1.1.1 Tipi črtnih kod 

Najbolj uporabljeni tipi črtnih kod so: 
 KODA 39, 
 UPC-A, UPC-E, 
 EAN-8, EAN-13, 
 RSS-14, 
 CODEBAR, 
 INTERLEAVED 2 OF 5, 
 DISKRETE 2 OF 5, 
 KODA 93, 
 KODA 128, 
 EAN/UCC 128, 
 POSNET, 
 PDF417, 
 BPO 4, 
 DATA MATRIX, 
 MAXIKODA, 
 KODA AZTEC, 
 MSI/PLESSEY.  

 

3.1.1.1.1 KODA 39 

Klasična Koda 39 je spremenljive dolžine vzorcev z možnostjo kodiranja 
naslednjih 44 znakov: 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-.*$/+%. 
Koda 39 je najbolj popularen tip kode za označevanje izdelkov v proizvodnji, 
za uporabo v vojski, zdravstvu…. Vsaka Koda 39 je sestavljena iz začetnega in 
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končnega znaka, ki sta predstavljena z zvezdico (*). Zvezdica je kot 
podatkovni znak v kodi nedovoljen. 
 

 

Slika 24: Primer Kode 39 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 
Prednosti tega zapisa kode sta: 

 omogoča zapis 43 znakov, 
 razcepljanje dolgih sporočil v več krajših. 

 
Polna ASCII verzija Kode 39 je spremenjena klasična oblika te kode, ki zmore 
kodiranje vseh 128 ASCII znakov, vključno z zvezdico. Implementirana je s 
pomočjo znakov $/+%, ki spremenijo pomen ostalih znakov klasičnem naboru 
znakov. 
 

3.1.1.1.2 UPC-A, UPC-E 

UPC-A je 12-mestna koda s številčno predstavitvijo v drobnih aplikacijah. Kodo 
UPC-A sestavlja 11 podatkovnih števil in eno število za kontrolo. Prvo število 
predstavlja sistemsko število, ki je normalno tip produkta, ki ga identificira. 
Naslednjih 5 števil je prodajna koda in še naslednjih 5 števil se uporablja za 
identifikacijo specifičnega izdelka. Pri specificiranju sporočila kode določimo 
samo 11 števil, medtem ko 12. določi program sam kot kontrolno število. 
UPC-E je majhna, eno-številčna črtna koda, primerna za označevanje zlasti 
manjših in nezahtevnih izdelkov. Razdeljena pa je enako kot njena 
predhodnica na 6 podatkovnih in 1 kontrolno število. 
 

 

  

Slika 25: Primer kode UPC-A in UPC-E (TALTech., Bar Code Symbologies, 
2006) 

 
 

                                

Slika 26: Razlika med tipol A in tipom E (TALTech., Bar Code Symbologies, 
2006) 

 

Ti dve bar 
kodi sta 

ekvivalentni 
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Obe črtni kodi, tako UPC-A kot UPC-E, dovoljujeta za dodatek dvoje ali 5 
števil, ki se dodajo glavni črtni kodi. UPC-E imenujemo tudi »nič kompresirani 
UPC«, zato ker združuje normalno 12-mestno število UPC-A v 6-mestno 
digitalno kodo, in sicer z »zadržanjem« sistemskega mesta s sledljivostjo ničel 
na proizvodno kodnem področju in z začenjanjem ničel na področju 
označevanja izdelkov. Sedmo mesto v kodi je namenjeno preverjanju s 
pomočjo izračuna paritete predhodnih šestih glavnih mest v črtni kodi. Kodo 
UPC-E lahko razčlenimo nazaj v 12-mestno številčno kodo UPC-A. Glavna 
razlika med simbolom črtne kode UPC-A in UPC-E je v njihovi velikosti. 
 

3.1.1.1.3 EAN-8, EAN-13 

Črtna koda EAN (»European Article Numbering system«), na Japonskem 
imenovana JAN, je evropska različica črtne kode UPC. Uporablja enako velikost 
in podobne kodirne sheme kot črtna koda UPC.  
 
Poznamo dve obliki: 
• EAN-8 kodira 8-mestno število, 5 podatkovnih števil in 1 število za 

preverjanje napak, ki ga kodirnik avtomatsko generira. 
• EAN-13 je evropska različica črtne kode UPC-A. Razlika med črtno kodo 

EAN-13 in UPC-A je v tem, da koda EAN-13 kodira 13-mestno število v 
paritetni vzorec levih 6 števil kode UPC-A. Zanje 13. in 12. mesto v kodi 
ponavadi predstavljata kodo države. 

 

  

Slika 27: Primer Kode EAN-8 in EAN-13 (TALTech., Bar Code Symbologies, 
2006) 

Obe kodi, tako EAN-8, kot EAN-13, podpirata dodatek 2 ali 5 števil k 
osnovnemu simbolu črtne kode na desni strani le-te. To dopolnilo je narejeno 
zaradi uporabe kode na knjigah in revijah. 
 

3.1.1.1.4 RSS-14 

RSS je bila razvita s strani združenja Uniform Code Council, kot odgovor na 
poslovne potrebe 200,000 vključenih podjetij v severni Ameriki. Namen te 
kode je povečanje količine informacij, ki jih lahko vstavimo v črtno kodo ter 
pomanjšanje velikosti same kode. Uporablja se predvsem v industriji, kjer so 
omejeni s prostorom za črtno kodo (npr. farmacija, zdravstvo ipd.). 
 

 

Slika 28: Primer kode RSS-14 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 
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3.1.1.1.5 CODEBAR 

Črtna koda CodeBar je koda, ki ima spremenljivo dolžino in dopušča 
dekodiranje maksimalno 20 znakov (0123456789-$:/.+ABCD). Ta črtna koda 
se na veliko uporablja v knjižničarstvu, bankah krvi… 
Znaki, kot so A, B, C in D, se smejo in se morajo uporabljati le kot začetni 
oziroma le kot končni znaki. S temi dekodirnim vezjem tudi povemo, kdaj se 
koda začenja in kdaj končuje. 
 

 
 

Slika 29: Primer kode Codebar (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.6 INTERLEAVED 2 OF 5 

Interleaved 2 of 5 je visoko zgoščena črtna koda spremenljive dolžine, ki 
uporablja le numerično označevanje. Kodiranje se izvaja po parih, kjer se liha 
mesta kodirajo kot črte, soda mesta pa kot beli presledki. Zaradi parnega 
obravnavanja števil mora ta koda vsebovati sodo število mest. Pri delnem 
skeniranju črtne kode lahko pride tudi do nepopolnega branja same kode, zato 
je priporočljivo, da nastavimo čitalec na branje točno določenega parnega 
števila črtne kode.  
 
Če želimo, lahko dodamo tudi mesto za preverjanje napake, seveda če je 
zanesljivost in varnost podatkov zelo pomembna. 
 

 
 

Slika 30: Primer kode Iterleaved 2 of 5 (TALTech., Bar Code Symbologies, 
2006) 

 
 

3.1.1.1.7 DISKRETE 2 OF 5 

Črtna koda Discrete 2 of 5 je, podobno kot koda Interleaved 2 of 5, prav tako 
koda spremenljive dolžine in numeričnega označevanja. Razlika je v tem, da se 
tu dekodiranjo le črte in ne tudi prazni medprostori. Zaradi tega je pri tej kodi 
možno tudi kodiranje lihomestnega števila poleg sodomestnega. Uporaba te 
črtne kode ni pogosta, zato jo podpira le malo čitalnikov.  
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Slika 31: Primer kode Diskrete 2 of 5 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.8 KODA 93 

Koda 93 je črtna koda spremenljive dolžine, s pomočjo katere lahko kodiramo 
celoten nabor (128) ASCII znakov. Narejena je bila z namenom povečanja 
zmožnosti kode 39 s pomočjo povečane gostote črtnih znakov. Koda 93 
dodatno vključuje dve mesti za znaka za preverjanje, ki povečujeta 
zanesljivost. Hkrati pa je koda 93 robustnejša od njene različice, kode 39, in 
zato tudi bolj uporabna. Začenja in zaključuje se s posebnim znakom za 
začetek in konec. 
 

 

Slika 32: Primer Kode 93 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.9 KODA 128 

Koda 128 je črtna koda spremenljive dolžine, velike gostote in 
alfanumeričnega kodiranja. Ta koda vsebuje 106 različnih vzorcev iz črt in 
presledkov, vsak vzorec pa lahko ima tudi 3 različne pomene, odvisno pač od 
tega, kateri nabor znakov je v uporabi. Posebni začetni znak pove čitalniku 
črtne kode, kateri nabor znakov se trenutno uporablja, trije posebni premični 
znaki pa dovoljujejo spremembe nabora znakov v samem simbolu črtne kode.  
Prvi nabor znakov predstavlja ASCII kontrolne znake, drugi znake, tretji pa 
zajema številčne pare od 00 do 99. Tudi koda 128 vsebuje en znak za 
preverjanje.  
 

 

Slika 33: Primer Kode 128 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.10 EAN/UCC 128 

Je različica kode 128 (Code 128). 
  

 

Slika 34: Primer kode EAN/UCC 128 (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 
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3.1.1.1.11 POSNET 

POSNET (»POSTal Numeric Encoding Technique«) je črtna koda dolžine 5, 9 ali 
11 mest, namenjena samo številčnemu kodiranju. V osnovi je namenjena za 
avtomatsko sortiranje pošte s pomočjo tako imenovane »zip« kode. Ta koda 
lahko vključuje 5 mest (32 črt), 9 mest + 4 kode (52 črt) ali 11 mest (62 črt).  
Koda POSNET po načinu kodiranja na neki način izstopa od ostalih, saj je tu 
pomembna višina črt in ne širina črt in presledkov kot pri drugih. Je pa prav 
zaradi tega zelo enostavna za tiskanje, natisniti jo je možno tako rekoč z 
vsakim tiskalnikom, kar pa ne pomeni, da jo je možno tudi brati z večino 
čitalnikov. Prav tej vrsti kode so namenjeni prav posebni čitalniki, najbolj 
uporabni v poštnih centrih.  
 

 
 

Slika 35: Primer Posnet kode (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.12 PDF417 

PDF417 spada v družino 2-dimenzionalnih črtnih kod z visoko gostoto. Na 
malem prostoru so združene male črtne kode, tako da je s tako kodo možno 
kodirati vseh 255 ASCII znakov. Še več, s kodo PDF (»Portable Data File«) se 
lahko kodira 2725 različnih podatkovnih znakov v enem samem črtnem zapisu. 
Celotna specifikacija kode PDF417 vključuje tudi možnost zgoščevanja, 
odkrivanje in popravljanje napak, spremenljivo velikost kode… 
 
Celotna koda PDF417 zajema najmanj 3 vrstice s 30 kodnimi besedami, pa vse 
do 928 kodnih besed kot maksimalno število na simbol črtne kode. Kodne 
besede simbolu kode PDF417 so generirane s pomočjo ene od treh možnosti 
zgoščevanja, definirane v specifikaciji same kode. S tem je omogočeno, da 
lahko kodiramo več kot samo en znak z eno podatkovno besedo. Glede na 
različne algoritme zgoščevanja lahko za isti vhodni podatek dobimo različne 
tiskane črtne kode.  
 

 
 

Slika 36: Primer kode PDF417(TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

3.1.1.1.13 BPO 4 

Koda BPO (»British Post Office«) 4 State je nova poštna črtna koda, razvita za 
kodiranje poštnih artiklov v britanskih poštah in je s tega vidika tudi zelo 
podobna kodi PostNET, ki se uporablja v Združenih državah Amerike. Ker je 
koda BPO 4 postala zanimiva tudi za druge evropske pošte, se sedaj uporablja 
v več evropskih državah. 
 
Koda PostNET je zmožna kodiranja samo številčnih znakov, medtem ko zmore 
koda BPO 4 kodiranje tako črkovnih kot številčnih znakov. To pomeni, da je 
minimalno število različnih vzorce 36 (znaki A-Z in števila 0-9). 
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Medtem ko pri kodi PostNET uporabimo 4 črte za en znak z možnostjo dveh 
različnih dolžin posamezne črte (krajše in daljše črte), pa pri kodi BPO 4 prav 
tako uporabimo 4 črte za en znak, a z možnostjo 4 različnih dolžin za 
posamezno črto. Tako imamo: dolgo črto, kratko črto in iz sredine podaljšano 
ter iz sredine krajšano črto. BPO 4 je črtna koda fiksne dolžine, kar pomeni, da 
so višina, širina in vmesni presledki med črtami v območju točno določenih 
toleranc. 
 

 
 

Slika 37: Primer kode BPO 4 State Code (TALTech., Bar Code Symbologies, 
2006) 

3.1.1.1.14 DATA MATRIX 

Data Matrix je 2-dimenzionalna črtna koda velike gostote matričnega sloga, s 
pomočjo katere lahko kodiramo do 3116 različnih znakov. Simbol črtne kode je 
zgrajen na podlagi »kvadratične mreže«, ki je lociran okrog obsega samega 
simbola. 
 
Poznamo dva tipa kod Data Matrix, odvisno od tega, kakšno shemo za 
popravljanje napak uporabljamo (»Error Checking Correction« -ECC). Tako 
poznamo kode s končnicami ECC + 3-mestno število, kjer kode Data Matrix 
ECC 000 do ECC 140 predstavljajo starejši in bolj zastarel način popravljanja 
napak, medtem ko predstavlja novejšo verzijo končnica ECC 200. Ta uporablja 
učinkovitejši algoritem za kodiranje in s tem tudi učinkovitejši sistem za 
popravljanje napak.  
 

 

Slika 38: Primer kode Data Matrix (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

3.1.1.1.15 MAXIKODA 

Maxikoda je črtna koda fiksne dolžine, matričnega sloga. Zgrajena je iz vrstic 
v šesterokotniku, ki so razporejene okrog sredinskih vzorčnih koncentričnih 
krogov. Vsaka takšna koda ima 884 šesterokotnih modulov, zbranih v 33 
vrsticah, kjer vsaka vrstica vsebuje do 30 takšnih modulov. Maksimalna 
kapaciteta za to kodo je 93 alfanumeričnih znakov oziroma 138 numeričnih 
znakov. Dobra lastnost takšne kode je hitro odčitavanje in neodvisnost 
skeniranja od orientacije simbola črtne kode.  
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Slika 39: Primer Maxikode (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.16 KODA AZTEC 

Koda Aztec je 2-dimenzionalna matrična črtna koda, s katero lahko kodiramo 
do 3750 znakov. Simbol črtne kode je zgrajen na kvadratni mreži s 
kvadratičnim vzorcem na sredini. Podatek se kodira na serijo plasti, ki se 
razprostirajo okrog kvadratičnega vzorca. Vsaka dodatna plast simbol črtne 
kode dodatno poveča. 
 
Najmanjši element v tej kodi se imenuje modul (kvadratična pika). Velikost 
simbola in količina napak, ki pri branju nastopajo, sta edini merili, ki povesta 
kako velik naj bo sam simbol. Praktične vrednosti pravijo, da naj bo velikost 
modula med 0,38 in 0,76 mm, da ga lahko povprečen čitalec še zadovoljivo 
prebere. 
 

 

Slika 40: Primer kode Aztec (TALTech., Bar Code Symbologies, 2006) 

 

3.1.1.1.17 MSI/PLESSEY 

MSI-PLESSEY je črtna koda spremenljive dolžine in kodira samo številčne 
znake. Je ena izmed prvih črtnih kod, ki so bile razvite in temeljijo na 4-
bitnem binarnem zapisu. Vsak simbol je opremljen še z začetnim in končnim 
znakom ter znakom za preverjanje, ki se izračuna na podlagi podatkovnih 
znakov. Je koda, ki se le še redko uporablja v manjših trgovinah, pa tudi 
novejši čitalniki je več ne podpirajo.  
 

3.1.1.2 Tiskalniki črtnih kod 

Specializirani tiskalniki za tiskanje etiket in črtne kode običajno uporabljajo 
termalno ali termal transfer tehnologijo tiska. Matrični tiskalniki so lahko zelo 
problematični za tiskanje črtnih kod. Za tiskanje posameznih listov je možno 
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uporabiti tudi laserske tiskalnike. Prednost termal/termal transfer tiskalnikov v 
primerjavi z laserskimi je v tem, da omogočajo tiskanje posameznih etiket z 
različnimi podatki, pri laserskih tiskalnikih pa lahko potiskamo samo celotno 
polo. Tudi vzdrževanje tiskalnika in cena etikete sta pri termal/termal transfer 
tiskalnikih bistveno nižji. V grobem je termalni ali termal transfer tiskalnik 
sestavljen iz: kolesa, ki drži rolo nepotiskanega papirja, vodilnega mehanizma 
in tiskalne glave. Dodatni komponenti sta lahko: avtomatski rezalnik papirja in 
navijalec potiskanega papirja. Pri termalnih tiskalnikih ustvarja odtis toplota, 
ki se iz glave tiskalnika prenaša neposredno na papir (podobno kot pri 
nekaterih faks napravah). Zaradi posebnih lastnosti termalnega papirja 
segrete točke potemnijo. Slabost te tehnologije je neobstojnost tiska, saj ta 
čez določen čas zbledi, posebej, če je izpostavljen soncu (primerna je za 
označevanje artiklov, ki imajo kratek rok trajanja). Termal transfer tiskalniki 
so izpopolnjena varianta termalnih tiskalnikov. Tukaj toplota deluje na 
poseben trak, barva s traku pa se zaradi visoke temperature »tesno spoji« s 
papirjem. Tak izpis je obstojen, vendar je treba biti pozoren, da so lastnosti 
materiala na katerega tiskamo, usklajene z lastnostmi traka. Nekateri trakovi 
puščajo izvrsten odtis na papirnate etikete, drugi so bolj primerni za 
plastificirane površine ipd. Isti tiskalnik lahko uporabljamo tudi za termalno 
tehniko tiska (brez traku). 
 
Glede na namembnost jih lahko razdelimo na mobilne, namizne in industrijske 
tiskalnike. Vmesniki za priklop so tako žični (Ethernet, RS-232, USB, 
Firewire,…) kot tudi brezžični (Bluetooth, Wi-Fi,…). (ŠPICA International d.o.o., 
2006). 
 

3.1.1.2.1 Mobilni tiskalniki 

Mobilni tiskalniki učinkovito premagujejo večino težav, povezanih z delovnimi 
postopki, ki se odvijajo na terenu. Delavec tiskalnik nosi za pasom ali preko 
ramena in ga uporablja v povezavi s prenosnim računalnikom. Zatorej je lahko 
danes delo na terenu podobno tistemu v pisarnah - enako udobno, natančno, 
prijetno, hitro in učinkovito. Tiskalniki so primerni za gibanje, majhni in 
vsestransko prilagojeni delu na terenu, še vedno pa lahko natisnejo dovolj 
etiket/računov. Tiskalniki so namenjeni tiskanju etiket s črtno kodo, lahko pa 
gre zgolj za označevanje s podatki v tekstovni obliki brez črtnih kod. Področja 
uporabe: 

 direktna dostava, 
 inventure in popisi, 
 izdaja pošiljk, 
 izdajanje kazni, 
 maloprodaja, 
 podpora terenskemu delu, 
 prodaja na terenu, 
 sledenje paketom in paketna distribucija, 
 transport, 
 turizem, 
 v trgovinah, 
 veleprodaja, 
 zdravstvo. (LEOSS d.o.o., 2006)   
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3.1.1.2.2 Namizni tiskalniki 

Najbolj pridejo do izraza tam, kjer je prostora malo. So kompaktni in poceni, 
optimizirane oblike ter racionalno izkoriščajo prostor. Hkrati s svojo 
majhnostjo izpolnjujejo tudi visoke kriterije hitrega in kakovostnega 
izpisovanja nalepk. Običajno so etikete potiskane s črtno kodo, lahko pa gre 
zgolj za označevanje s podatki v tekstovni obliki brez črtnih kod. Področja 
uporabe: 

 inventure in popisi, 
 logistika in transport, 
 maloprodaja, 
 proizvodnja, 
 sledenje paketom in paketna distribucija, 
 varstvo pacientov, 
 vlada in javna uprava, 
 zdravstvo. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.2.3 Industrijski tiskalniki 

Industrijski tiskalniki so naprave, ki so izrednega pomena povsod, kjer se hitro 
potrebuje velike količine potiskanih medijev s črtnimi kodami ali 2D kodami. 
Vsakodnevno lahko natisnejo 5.000, 30.000 ali celo 100.000 etiket, všivnih 
trakov in ostalih medijev. Tiskalniki so namenjeni tiskanju etiket s črtno kodo, 
lahko pa gre zgolj za označevanje s podatki v tekstovni obliki brez črtnih kod. 
Tehnološko razvite, vendar za uporabnika enostavne rešitve s področja 
industrijskega tiskanja so bistveni pogoj za visoko zanesljivost izpisa, malo 
vzdrževanja in dolgoročno delo brez napak in nepotrebnih zastojev. Področja 
uporabe: 

 inventure in popisi, 
 izdaja pošiljk, 
 maloprodaja, 
 označevanje izdelkov, 
 proizvodnja, 
 sledenje, 
 sledenje paketom in paketna distribucija, 
 sprejem pošiljk, 
 standardizirano označevanje, 
 veleprodaja, 
 zdravstvo. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.3 Vodič pri izbiri tiskalnika etiket 

Najprej bi podali nekaj izhodišč, ki vam lahko pomagajo pri izbiri etiket. 
Razumljivo je, da nakup tiskalnika predstavlja nekaj začetnih vlaganj in tako 
kot povsod je povračilo naložbe odvisno predvsem od utemeljenosti odločitve – 
najprej moramo ugotoviti, kakšna rešitev najbolj ustreza našim zahtevam, 
potem pa izbrati še ustrezno opremo ali orodje. 
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Ali je torej bolje kupovati potiskane etikete (to storitev nudi kar nekaj 
neodvisnih dobaviteljev in prodajalcev tiskalnikov) ali pa si priskrbeti lastno 
opremo? 
 
Odgovor je dokaj preprost: potiskane etikete so zadovoljiva rešitev v primerih, 
ko lahko vnaprej naročimo večjo zalogo etiket. Da bi bilo to mogoče, moramo 
vnaprej vedeti podatke, ki naj bodo natisnjeni (tipičen primer so deklaracijske 
etikete). V večini ostalih primerov, posebej pa tam kjer podatke dobimo 
neposredno pred označevanjem izdelka (npr. ob prevzemu blaga v skladišče), 
etikete izdelujemo na zahtevo (npr. označevanje vzorcev v laboratorijih) ali pa 
operiramo s pogosto spreminjajočimi se podatki, je lastna oprema skoraj 
nujna. Prav tako je zaželena tam, kjer je potrebno tiskati različne etikete v več 
formatih za različne namene, saj se tako laže prilagajamo trenutnim zahtevam 
in ne povzročamo nepotrebnih zastojev v delovnem postopku. V splošnem 
lahko izluščimo tri osnovne naloge, s katerimi se boste morali spoprijeti pred 
nakupom opreme. Potrebno je:  

 zelo dobro poznati problem, ki ga rešujete;  
 natančno spoznati lastnosti tiskalnikov, ki so na voljo;  
 z lastnostmi tiskalnikov pokriti ključne zahteve problema.  

 
Da bi vam olajšali delo, v nadaljevanju podajamo nekaj bistvenih vprašanj, na 
katera morate odgovoriti ne glede na to na katerem področju delate: 
• Na kaj tiskamo?  

Ali želimo tiskati na samolepilne etikete, na kartončke ali na všivne 
trakove? Ali je material papir, plastika ali blago? S temi podatki si 
pomagamo pri izbiri tehnologije tiska in izbiri traku pri termal transfer 
tiskanju. 

• Kako obstojen mora biti tisk?  
Koliko časa bomo izpis uporabljali? Kje bodo etikete uporabljene – zunaj ali 
v zaprtem prostoru? Ali bodo izpostavljene obrabi, kemičnim snovem? Z 
odgovori na ta vprašanja si lahko pomagamo pri izbiri tehnologije tiskanja 
(direktni termalni tisk – cenejša varianta, vendar kratka obstojnost, ali 
termal transfer tisk – dolga obstojnost) in materiala, na katerega bomo 
tiskali. S temi vprašanji so ozko povezani tudi stroški materiala. 

• Kakšna je pogostost tiskanja (kolikokrat v določenem obdobju)?  
Ta podatek pomaga pri odločanju o hitrosti tiskalnika, o potrebnem številu 
tiskalnikov in operaterjev. Hkrati je to pomemben argument pri 
upravičevanju stroškov. 

• Ali lahko etikete pripravimo vnaprej?  
Ali so podatki na etiketah enaki ali pa se spreminjajo? S temi vprašanji 
ugotovimo ali se mora na vsakem mestu označevanja nahajati tiskalnik ali 
pa zadostuje en tiskalnik, ki vnaprej pripravlja etikete. Ugotovimo tudi ali 
je lahko tiskalnik postavljen fiksno ali pa ga mora delavec prenašati s 
seboj. Ugotovimo lahko tudi zahteve za vnos podatkov, potrebnih za 
tiskanje. 

• Kaj tiskamo?  
Kaj vse moramo spraviti na etiketo (število podatkov, grafika, tekst, črtna 
koda)? S temi podatki si pomagamo pri izbiri velikosti etiket ter določimo 
minimalno zahtevano ločljivost tiska. 
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• V kakšnem okolju bo deloval tiskalnik? Kakšna je temperatura in 
stopnja vlage? Ali obstaja možnost kondenzacije? Ali je okolje 
posebej zahtevno?  
S temi vprašanji ugotovimo ali potrebujemo robusten tiskalnik ali ne. 

• Ali je tiskanje avtomatizirano?  
Ali želimo tiskati in lepiti etikete avtomatično (na tekočem traku)? V tem 
primeru moramo poleg tiskalnika izbrati še mehanizem za avtomatsko 
lepljenje etiket. 

• Na kakšen način bomo pošiljali podatke tiskalniku?  
Tiskalniku lahko pošiljamo podatke na dva načina: s pomočjo posebne 
programske opreme, ki nam omogoča oblikovanje etiket v okolju Windows, 
ali s pomočjo ESCAPE sekvenc direktno iz vaše aplikacije.  
(ŠPICA International d.o.o., 2006). 

 

3.1.1.4 Bralniki črtnih kod 

Črtna koda je sestavljena iz niza črnih črt natiskanih na belo podlago. 
Uporabljajo se lahko tudi druge barve, važno je le da so temne. Črte in prostor 
med njimi so lahko različnih širin, medtem ko dolžina črt ni pomembna. Črtno 
kodo ˝beremo˝ s pomočjo čitalcev. V splošnem čitalec sestavljajo ena ali več 
komponent: izvor svetlobe, optika, bralni mehanizem, fotodetektor, 
analogno/digitalni pretvornik, dekodirna elektronika in vmesnik med čitalcem 
in računalnikom. Izvor svetlobe je bistvena komponenta, v kateri se čitalci 
razlikujejo med seboj in je največkrat svetleča dioda (LED) ali laser. Bistvena 
razlika je, da se svetloba, ki jo oddaja dioda, zelo razprši že na majhni 
razdalji, medtem ko ostane laserski snop tanek tudi na večji razdalji. Laserske 
čitalce v grobem delimo na fiksne, industrijske, peresne (wand), režne, ročne 
in vgradne čitalce, vendar je princip delovanja vseh laserskih čitalcev enak. 
Posebna skupina pa so t.i. ročni računalniki in terminali z vgrajenim čitalcem. 
Na konici peresnega čitalca imamo izvor laserja, ki ga usmerimo na črtno 
kodo. Poleg izvora pa je detektor. Če se s peresnim čitalcem nahajamo nad 
belo črto detektor zazna odbito svetlobo, nad črno črto pa ta ne zazna svetlobe 
ali jo zazna zelo malo. To je zaradi tega, ker bela barva odbija svetlobo, črna 
barva pa absorbira skoraj vso svetlobo. Torej, ko čitalec vlečemo čez črtno 
kodo, fotodetektor odda električni signal, če je nad črno črto in ga ne odda, če 
je nad belo črto. V naslednjem koraku dekodirna elektronika signal pretvori v 
uporabno informacijo. Slaba lastnost peresnega čitalca je, da vsak poteg 
pomeni samo eno branje z dokaj majhno stopnjo uspešnosti, kar pomeni, da je 
za branje črtne kode potrebnih več poskusov. Zato v trgovinah uporabljajo 
ročne in vgradne čitalce. Pri teh laser sveti na zrcalo, ki se vrti, tako da odbiti 
žarek potuje iz ene strani proti drugi s konstantno hitrostjo. Te so velikosti od 
30 do 2000 prehodov na sekundo. Ročni čitalci delujejo pri nižjih hitrostih, 
vgradni pa pri večjih. Vmesniki za priklop so tako žični (Ethernet, RS-232, 
USB, Firewire,…) kot tudi brezžični (Bluetooth, Wi-Fi,…).  
 
Razdelitev, ki sledi, ni industrijski standard. Ta klasifikacija zgolj omogoča 
lažje razlikovanje med različnimi čitalci. Vsak čitalec lahko proučimo glede na 
njegove osnovne lastnosti in potencialne prednosti in slabosti. Izraz 
"potencialne" uporabljamo zato, ker je zelo odvisno od področja uporabe, ali je 
neka lastnost prednost ali slabost. 
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3.1.1.4.1 Ročni čitalniki  

Čitalniki črtne kode so naprave, brez katerih ne moremo izkoriščati hitrega in 
natančnega vnosa ter odčitavanja podatkov (glavnih prednosti črtne kode) in 
so osnova vsakršne uporabe črtne kode. Kadar imajo fiksni čitalniki črtne kode 
težave s prebiranjem posameznih črtnih kod, se predvsem zaposleni v 
trgovinah odločijo za uporabo ročnega čitalnika. Prednost pa ni samo 
natančnost, pač pa tudi mobilnost, majhnost in priročnost. (LEOSS d.o.o., 
2006) 
 

3.1.1.4.2 Peresni čitalci  

Peresni čitalci so nižjega cenovnega razreda (okrog 100€) in od uporabnika 
zahtevajo, da konico peresa položi na črtno kodo in ročno potegne preko nje. 
 
Porabijo zelo malo energije, so majhni in kompaktni. Možna slabost je, da vsak 
poteg pomeni samo eno branje z dokaj majhno stopnjo uspešnosti, kar 
pomeni, da je za branje črtne kode potrebnih več poskusov. V primerih, ko 
morate prebrati veliko število črtnih kod, je to lahko zelo huda slabost. 
 
Peresni čitalci najbolje delujejo na dobro odtisnjenih črtnih kodah in hitro 
odpovejo na kodah, ki ne ustrezajo zahtevam. Poleg tega je s peresom težko 
brati kode z zaobljenih in neravnih površin. Ker se pero dotika črtne kode, se 
ob večkratnem branju koda lahko poškoduje in tudi konico peresa je treba 
redno menjati. 
 

3.1.1.4.3 CCD čitalci 

Ime te vrste čitalcev izvira iz posebne vrste fotodetektorja, ki ga uporabljajo 
(CCD - charge coupled device). Tak čitalec ima vgrajen niz LED diod, ki 
delujejo kot izvor svetlobe. CCD čitalec je podoben kameri, ki slika črtno kodo. 
LED diode ustrezajo bliskavici, ki osvetli črtno kodo. CCD pa je kot film, ki 
posname sliko črtne kode. Branje se opravi elektronsko. 
 
CCD čitalec je sorazmerno poceni (med 100€ in 400€) in ponavadi daje dobre 
rezultate v svojem delovnem območju. V nekaterih primerih delo zelo 
upočasnjuje dejstvo, da se je s čitalcem potrebno zelo približati črtni kodi in 
nekateri CCD čitalci imajo probleme pri branju z močno ukrivljenih ali neravnih 
površin. Ker mora glava skenerja pokriti celotno črtno kodo, ti čitalci ne 
morejo brati prav dolgih črtnih kod. 
 
Če za vaše potrebe zadostuje, da berete črtne kode od blizu in ne preveč 
pogosto, je CCD čitalec dobra odločitev. 
 

3.1.1.4.4 Kontaktni laserski čitalci 

Ta tip čitalcev je v zadnjih nekaj letih predstavilo kar nekaj izdelovalcev, delno 
kot odgovor na poceni CCD čitalce. Običajno so cene nekoliko višje (med 250€ 
in 400€). Tudi ti čitalci zahtevajo, da se črtni kodi približamo na nekaj 
centimetrov, vendar na ukrivljenih in neravnih površinah delujejo bolje kot 
CCD čitalci. Nekaterim uporabnikom se tudi svetlejši laserski žarek zdi 
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prednost, saj lažje pravilno usmerijo čitalec. Laserski kontaktni čitalec zopet 
velja za dobro odločitev, če za vaše potrebe zadostuje branje črtne kode na 
majhni razdalji in ne preveč pogosto. 
 

 
 

Slika 41: Primer kontaktnega laserskega čitalnika (ŠPICA International d.o.o., 
2006) 

 

3.1.1.5 Brezkontaktni laserski čitalci 

Ta tip čitalcev bere črtne kode do razdalje 1 m. Svetel laserski žarek tudi 
pomaga pri nanamerjanju. So dražji od prej obravnavanih (cene se gibljejo 
med 250€ in 1000€). Laserski čitalci se dobro izkažejo tudi pri branju slabo 
natisnjenih ali poškodovanih črtnih kodah. Omogočajo tudi branje z neravnih 
površin in na težko dostopnih mestih. Brezkontaktni laserski čitalci so dobra 
izbira, še posebej v primeru, ko je velikost predmetov, ki jih beremo, zelo 
spremenljiva. Tudi tu se za branje uporablja sprožilec. To preprečuje 
nezaželeno branje kod, ki se nahajajo v delovnem območju čitalca. Ta tip 
čitalcev je na voljo tudi v posebnih izvedbah za delo v zelo zahtevnih okoljih. 
 

 

Slika 42: Primer brezkontaktnega laserskega čitalnika (ŠPICA International 
d.o.o., 2006) 

 
Nekatere izmed teh čitalcev lahko postavimo v posebna 'inteligentna' stojala, s 
čimer se spremenijo iz ročnih v prostoročne čitalce. Ta kombinacija se dobro 
obnese, če je potrebno izmenično branje malih in velikih predmetov. 
 

3.1.1.5.1 Laserski čitalci dolgega dometa 

Obstajajo modeli, ki lahko berejo kode na razdalji od 2 do 10 m. Posebni 
merilni sistemi omogočajo uporabniku lažje ciljanje črtne kode iz tako velike 
razdalje. 
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Slika 43: Primer laserskega čitalca dolgega dometa (ŠPICA International 
d.o.o., 2006) 

 
Običajno se uporabljajo v skladiščih za branje etiket na policah ali 
uskladiščenih predmetih, direktno s tal. Obstajajo tudi drugi specializirani 
laserski skenerji, ki omogočajo branje v močni svetlobi (na primer ob močnem 
soncu) in za branje zelo gosto natisnjenih črtnih kod. 
 

3.1.1.5.2 Prezentacijski čitalci 

So precej mlada družina laserskih čitalcev. Mreža laserskih žarkov jim 
omogoča branje črtne kode ne glede na njeno orientacijo. So majhni, pritrjeni 
čitalci in omogočajo, da ima operater obe roki prosti za delo s predmetom, s 
katerega želi prebrati črtno kodo. Uporabljajo se za branje manjših predmetov, 
ki jih lahko držimo v roki. 
 

 
 

Slika 44: Primer prezentacijskega čitalca (ŠPICA International d.o.o., 2006) 

 
Ti čitalniki omogočajo velik pretok, saj ne izgubljamo časa s poravnavanjem 
čitalca in črtne kode. Dobro berejo tudi slabo natisnjene črtne kode in 
zavzemajo relativno malo prostora na delovnem mestu. Ti čitalci so postali 
standard v določenih segmentih prodajaln, kot so bencinske črpalke, kjer se 
izkažeta njihova majhnost in hitrost. Zaradi težav z rokovanjem se ne 
obnesejo najbolje pri branju črtnih kod z velikih in nerodnih predmetov. 
(ŠPICA International d.o.o., 2006). 
 

3.1.1.5.3 Fiksni čitalniki 

Fiksne čitalnike odlikuje visoka kakovost, zmogljivost in zanesljivost zajema 
podatkov ob vsakokratnem poskusu odčitavanja črtne kode z izdelka oziroma z 
njegove embalaže. Večina fiksnih čitalnikov je vgradnih, nekateri pa so 
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namenjeni montaži. Uporabljajo se v maloprodajnih in specializiranih 
trgovinah, za prodajo raznovrstnega blaga v veleblagovnicah ter na poštnih in 
drugih uradih, kjer je količina sprejetih oziroma odposlanih pošiljk velikanska. 
Omogočajo hiter in natančen zajem ter odčitavanje podatkov. Področja 
uporabe: 

 maloprodaja, 
 sprejem pošiljk v poštnih uradih, 
 veleprodaja. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.4 Režni čitalniki 

Pri režnih čitalnikih (slot) mora imetnik ročno enakomerno potegniti kartico 
skozi režo. Ti čitalniki prepoznajo magnetni zapis oz. črtno kodo na kartici in 
se odzovejo skladno z vneseno rešitvijo oziroma programom. Obstajajo pa tudi 
motorni režni čitalniki, kjer sistem sam potegne kartico v režo in jo po 
opravljeni operaciji običajno vrne (npr.: bankomati in zabaviščni parki). 
Identifikacija je v primeru slot režnih čitalnikov cenovno sicer ugodnejša, 
vendar zato tudi malo manj zanesljiva, zaradi neenakomernega vlečenja, pri 
motornih režnih čitalnikih pa daje občutek počasnosti. Poleg tega so kartice 
kot medij nezanesljive, ker so občutljive na razmagnetenje, vlago, 
temperaturo in umazanijo. 
Izdelki so najpogosteje uporabljeni v naslednjih rešitvah: 

 kontrola dostopa in 
 registracija delovnega časa. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.5 Industrijski čitalniki 

Industrijski čitalniki črtne kode omogočajo hiter in natančen zajem ter 
odčitavanje podatkov. Nekateri imajo celo dva optična modula, ki omogočata 
bolj učinkovito branje črtnih kod in s tem dodatno velik prihranek na času. 
Področja uporabe: 

 logistika, 
 proizvodnja, 
 skladiščenje, 
 sledenje, 
 sledenje paketom in paketna distribucija, 
 sprejem pošiljk, 
 transport. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.6 Vgradni oz. OEM čitalniki 

Vgradni čitalniki črtne kode so moduli za vgradnjo v izdelke in naprave drugih 
proizvajalcev ali v proizvodno linijo. Idealni so za uporabo v interaktivnih 
terminalih in prodajnih avtomatih ter v proizvodnih linijah. Zaradi svoje 
kompaktnosti in majhnosti so lahko vgradljivi. Črtne kode berejo hitro in 
natančno, eno- ali vsesmerno in nekaterih OEM-čitalnikov barva, odsev ali 
ločljivost pri tem ne ovirajo. Predmeti, s katerih želimo brati črtne kode, 
morajo biti dovolj majhni, da jih lahko primemo in pomaknemo preko čitalnega 
polja. Ta tip čitalcev je najdražji (cene se gibljejo med 1000€ in 2000€), 
vendar se na določenih področjih najbolje obnesejo. Področja uporabe: 
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 proizvodnja, 
 logistika, 
 trgovina, 
 zdravstvo, 
 šolstvo, 
 kultura, 
 turizem, 
 transport, 
 vlada. (LEOSS d.o.o., 2006) 

 

Slika 45: Primer vgradnega čitalca (ŠPICA International d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.7 Ročni računalniki in terminali 

Ročni računalniki in terminali so pri hitrem premagovanju poslovnih odločitev 
nepogrešljivi. Od navadnih čitalnikov črtne kode se razlikujejo zlasti po tem, 
da imajo lasten spomin. Ročni računalniki so zmogljivi, lahki (do 400g) in 
robustni, zato delujejo tudi pri ekstremnih temperaturah od -20°C do + 50°C. 
Odporni so na vlago in prah ter na udarce. Hkrati so enostavni za uporabo in 
se dobro odrežejo v skladiščih, trgovini, proizvodnji, hladilnicah, terenski 
prodaji, na letališčih,... Vsebujejo zmogljive procesorje in velike pomnilnike. 
Njihovi grafični prikazovalniki so praviloma občutljivi na dotik. Vsebujejo tudi 
tipkovnico, kontrolni indikator in vibrator ter seveda laserske čitalnike. (LEOSS 
d.o.o., 2006) 
 

3.1.1.5.8 Kombinacija čitalcev 

Nekateri trgovci pri blagajnah uporabljajo tako vgradni kot brezkontaktni 
čitalec. Veliko večino predmetov preprosto potegnemo preko vgradnega 
čitalca, nekatere bolj nerodne pa preberemo s pomočjo ročnega čitalca. 
 

3.1.1.5.9 Avtomatizirani (samostojni) čitalci 

Ta tip čitalcev srečamo pri avtomatiziranih postopkih in na tekočem traku. Med 
seboj se zelo razlikujejo po hitrosti branja (pretoku), potrebi po usmerjanju 
črtne kode (en žarek, več vzporednih žarkov ali z mrežo žarkov) in ceni. Cene 
se gibljejo med 500€ za modele srednje hitrosti z enim žarkom do več tisoč € 
za najbolj zmogljive modele z mrežo žarkov. V literaturi o črtni kodi obstajajo 
formule, s katerimi si lahko pomagamo pri določanju potreb za vsak primer 
posebej. Ključnega pomena je, da najdemo primerno hitrost in stopnjo potrebe 
po orientiranju črtnih kod s hitrostjo tekočega traku in kontrolo nad 
usmeritvijo črtne kode. 
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Slika 46: Primer avtomatiziranega (samostojnega) čitalca (ŠPICA International 
d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.10 Čitalci 2D črtnih kod 

Do sedaj obravnavani čitalci so namenjeni branju 'standardnih' linijskih 
enodimenzionalnih (1D) črtnih kod, kot so npr. EAN/UPC in EAN-128. Obstaja 
več razredov 2D črtnih kod, ki so namenjene povečevanju količine informacij, 
ki jih lahko zapišemo v eno črtno kodo ali zmanjševanju njene velikosti. 
 
Obstajajo novi načini uporabe pri katerih 2D kode in čitalci odpirajo zanimive 
možnosti. Nekatere izmed teh 2D kod najbolje beremo z laserskim čitalcem, 
nekatere pa s CCD čitalcem. Razlike v možni razdalji branja med laserskimi in 
CCD čitalci so tudi tukaj podobne kot pri standardnih čitalcih. 
 

3.1.1.5.11 Čitalci vgrajeni v prenosne terminale 

Majhne bralne module, znane pod imenom bralna enota (scan engine), 
najdemo v ročnih terminalih za zajem podatkov. Še vedno držijo prej 
omenjene razlike med laserskimi in CCD čitalci. Takšna integracija pomeni, da 
uporabniku ni več treba prenašati dveh ločenih enot, s čimer se poveča 
produktivnost. 
 

 

Slika 47: Primer čitalca za vgradnjo v prenosne terminale (ŠPICA International 
d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.5.12 Zapestni čitalci 

Najnovejša možnost za povečanje produktivnosti na določenih področjih so 
čitalci in terminali, ki si jih namestimo na roko (slika 48). Čitalec je lahko 
vdelan v napravo, podobno prstanu ali pa ga nosimo na hrbtni strani roke, kar 
omogoča, da imamo obe roki prosti za ukvarjanje s predmeti. (ŠPICA 
International d.o.o., 2006). 
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Slika 48: Primer zapestnega čitalca (ŠPICA International d.o.o., 2006) 

 

3.1.1.6 Vodič pri izbiri skenerja črtne kode  

Ali je bolje kupiti drag skener, saj višja cena običajno pomeni tudi naprednejšo 
tehnologijo, ali pa bi vseeno zadoščal cenejši skener, saj naše zahteve 
trenutno niso velike. Enotnega odgovora na vaša vprašanja ni, ker je pravilna 
odločitev odvisna od vrste dejavnikov, ki jih je potrebno pretehtati ob nakupu.  
 
Na trgu opreme za avtomatsko zajemanje podatkov (ADC) obstaja množica 
različnih skenerjev črtne kode. Z upoštevanjem enostavnega postopka, ki ga 
podajamo v nadaljevanju, lahko izberete skener, ki bo najbolj ustrezal vašim 
potrebam. Treba je: 

 Zelo dobro poznati problem, ki ga rešujete in razumeti vplive, ki jih ima 
lahko ta konkretni problem na vašo končno odločitev.  

 Natančno spoznati lastnosti skenerjev, ki so na voljo.  
 Z lastnostmi skenerjev pokriti ključne zahteve problema.  

 
Ne glede na področje uporabe morate odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 Kaj se premika in kdo premika? Ali "pride" črtna koda do skenerja ali 
mora skener "priti" do črtne kode? Ali je skeniranje avtomatizirano ali 
ga opravlja človek? S temi vprašanji določimo splošno kategorijo 
skenerja, ki ga bomo uporabili - ročni, fiksni ali avtomatizirani.  

 Kaj skeniramo? Ali skeniramo predmet, opremljen s črtno kodo? Ali 
morda dokument? Kodo iz seznama? Kakšna je velikost in oblika? Ali so 
predmeti enake ali različnih velikosti? Kje se nahaja črtna koda? Ti 
podatki določajo razne parametre čitalca, npr. delovno območje.  

 Če je branje avtomatizirano (na primer skener, pritrjen na tekočem 
traku), nas zanima kako je obrnjena črtna koda, kje je nameščena in 
kako hitro se predmet premika mimo čitalca? Ti podatki pomagajo 
določiti število, hitrost in razporeditev prehodov laserskega žarka pri 
branju.  

 Kakšne so ergonomske zahteve, če s čitalcem upravljamo ročno? Ali je 
izgled pomemben? Ali potrebuje uporabnik prosti obe roki ali ne? Ali so 
potrebne tudi druge operacije (kot recimo vnos preko tipkovnice)? Ti 
podatki vplivajo na velikost, obliko in izgled izbranega čitalca.  

 Kakšna je pogostost branja (kolikokrat v določenem času)? Ta podatek 
pomaga pri odločanju o hitrosti čitalca, o potrebnem številu čitalcev in 
operaterjev. Hkrati je pomembno pri opravičevanju stroškov.  

 Kakšna je razdalja med čitalcem in predmetom, s katerega želimo 
prebrati črtno kodo? Ali je branje iz bližine zaželeno ali zmanjšuje 
produktivnost? Ali kaj pridobimo z branjem z večje razdalje? S tega 
stališča se čitalci najlažje in najbolj očitno razlikujejo.  
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 Kakšne so možnosti premikanja predmeta, s katerega želimo prebrati 
črtno kodo? Ali je bolj enostavno premakniti predmet, da lahko z njega 
preberemo črtno kodo ali pa je lažje premakniti čitalec? Ali lahko 
premikate oba, čitalec in predmet, ali pa je katerega problem premikati? 
Odgovori na ta vprašanja vam bodo pomagali, da se odločite, ali boste 
uporabili ročni ali pritrjeni čitalec, z enim žarkom ali z vzorcem žarkov 
(slednji preberejo kodo v poljubni smeri).  

 Kakšna je črtna koda? Kakšnega tipa je? Kako gosta je (koliko znakov 
na centimeter)? Kako dolga in kako visoka je črtna koda? Ali je na 
nalepki ali predmetu več kot ena črtna koda? Ta vprašanja pomagajo pri 
odločitvi, ali zadostuje standardni čitalec ali pa potrebujemo poseben tip 
čitalca.  

 V kakšnem okolju bo deloval čitalec? Kakšna je temperatura in stopnja 
vlage? Ali obstaja možnost kondenzacije? Ali je okolje tako zahtevno, da 
mora biti čitalec robusten? Kakšna je jakost svetlobe in kakšne barve 
je? Ta vprašanja odločajo o ostalih posebnih zahtevah, ki jim mora 
zadostiti čitalec. (ŠPICA International d.o.o., 2006). 

 

3.1.1.7 Verifikatorji črtne kode 

Verifikatorji – kontrolni čitalniki črtne kode se uporabljajo za meritev kakovosti 
črtne kode. Rezultat je podatek o čitljivosti. Verifikacija črtne kode je 
pomemben element vsakega sistema, ki temelji na črtni kodi. Pomislimo samo, 
koliko sredstev je namenjeno za programsko in strojno opremo in nenazadnje 
za izpopolnjevanje kadrov, za uspešno implementacijo sistema za zajem 
podatkov, zasnovanega na črtni kodi. Praviloma pa se trgovci zavedo 
pomembnosti verifikacije črtne kode šele, ko se nekomu zgodi nepopravljiva 
monetarna škoda zaradi nečitljivih črtnih kod. Verifikatorji so danes relativno 
poceni in postajajo nepogrešljiv del sistema za zajemanje podatkov s črtno 
kodo. Verifikacija črtne kode je ''most'' med kreiranjem črtne kode in 
uspešnostjo točnega odčitavanja. 
 
Verifikator nam po branju črtne kode izpiše sledeče podatke: 

 črtna koda oz. njena vsebina, 
 simbologija oz. tip črtne kode, 
 kakovost odtisa črtne kode, 
 širina črtne kode, 
 parametrični prikaz področij črtne kode z napakami oziroma odstopanji. 

 
Parametri kakovosti črtne kode, ki jih analiziramo: 

 povprečen odklon širine črte,  
 minimalni odklon širine črte, 
 maksimalni odklon širine črte, 
 PCS faktor (print contrast signal), 
 refleksija – svetlost (min), 
 refleksija – svetlost (max), 
 razmerje širokega/ozkega elementa, 
 svetli rob, 
 x dimenzija (širina ozkega elementa) 
 dekodiranje, 
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 defekti (poškodbe), 
 robni kontrast, 
 globalni prag občutljivosti, 
 modulacija, gradacija simbola, 
 referenčni dekodirni algoritem, 
 odbojni faktor Rmin/Rmax, 
 kontrast simbola, 
 smer zapisa črtne kode, 
 enkodirani podatki, 
 tip simbologije, 
 % čitljivosti, 
 kontrolna cifra. (LEOSS d.o.o., 2003) 

 
 

3.1.2 RFID (Radijsko Frekvenčna IDentifikacija) 

Kljub vsestranski razširjenosti črtne kode ima ta tehnologija nekatere 
omejitve. Vsako črtno kodo je potrebno prebrati posamezno, pri čemer pa 
nastajajo dodatni stroški (tako pri ročnem kot tudi avtomatiziranem branju). 
Kjer branje črtnih kod opravljajo ljudje, obstaja še dodatna možnost človeških 
napak. Kot rezultat iskanja rešitve omejenega problema se je pokazala kot 
zelo uspešna RFID tehnologija, ki prodira v sisteme avtomatskih zajemov 
podatkov. 
 
RFID ima v primerjavi s črtno kodo večjo kapaciteto shranjevanja podatkov in 
večjo neposrednost ter natančnost pri zajemanju podatkov. Vedno več vodilnih 
dobaviteljev po vsem svetu vključuje RFID tehnologijo v hitro identifikacijo 
različnega blaga, kar s sistemom črtne kode ni vedno mogoče. Zaradi izjemne 
natančnosti in varnosti pri zajemu podatkov je idealna platforma pri zajemu 
podatkov na področju skladiščenja, logistike, zdravstva, farmacije, proizvodnje 
in trgovine na drobno. 
 
Začetki RFID standarda segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, ko se je pokazala 
potreba po zanesljivem brezkontaktnem sistemu za potrebe kontroliranja 
prevozov nuklearnih odpadkov, kasneje pa se je ta tehnologija preselila v 
civilni sektor. Predvsem so uporabljali RFID v živinoreji, saj so tako lahko 
enostavneje kontrolirali živino. Sedaj se RFID uporablja v najrazličnejših 
področjih od že omenjene živinoreje do letalske industrije za sledenje prtljage. 
Predvsem je RFID pridobil na popularnosti, ko so proizvajalci začeli proizvajati 
RFID-oddajnike malih velikosti in s pasivnim napajanjem iz prejemnikovega 
magnetnega polja. RFID uporablja radiofrekvenčno (torej brezkontaktno) 
komunikacijo za izmenjavo podatkov med spominskim elementom in 
gostiteljskim računalnikom oziroma PLC-jem. 
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Slika 49: Primer pasivnega RFID oddajnika 

 
RFID sistem sestavljajo tri primarne komponente: 

 ''tag''/labela/PCB 
 Antena 
 Kontroler. 

 
''Tag''-i se razlikujejo glede na dimenzijo, kapaciteto spomina, hitrost prenosa 
podatkov, temperaturne omejitve, izvor napajanja (poznamo aktivne in 
pasivne), namen uporabe (neobčutljivost na tresljaje, kemikalije) ter ceno. 
Oznake (labele) so podobne kot pri črtni kodi, s to razliko, da so opremljene s 
spominskim elementom in komunikacijsko miniaturno tuljavo, ki predstavlja 
anteno.  
 
PCB-ji so namenjeni za vgrajevanje v proizvode (plastične palete ipd.) in so 
nekoliko bolj vzdržljivi od label. 
 
Antena je naprava, ki uporablja radijske valove za branje oz. pisanje na 
prenosni medij. Razlikujejo se glede na frekvenco, ki se uporablja (LF, MF, 
HF). 
 
Kontrolerji so komunikacijski vmesniki med anteno in uporabniškim sistemom. 
Kontroler in antena sta lahko združena v isti napravi. 
 

 
 

Slika 50: Slika RFID nalepke (DR. C.L. WANG'S RFIS webpage, 2005) 

 
Oddajnike brez lastnega napajanja običajno imenujemo pasivne, z lastnim 
napajanjem pa aktivne. Glavna prednost pasivne RFID identifikacije je v tem, 
da so oddajniki lahko zelo mali, njihova življenjska doba pa zelo visoka, saj ni 
potrebe po menjavi baterij. Prednost aktivne identifikacije pa je običajno večja 
dovoljena oddaljenost oddajnika od sprejemnika. 

 

Antena 

 

 

 

Ohišje 



 
 IKT za proces planiranja in spremljanja proizvodnje – PRIROČNIK                          

  © 2007  85 

Preglednica 9:  Podrobni prikaz delovanja aktivnega in pasivnega RFID 
 

 Aktivni RFID Pasivni RFID 

Izvorni vir oddajnika Interno v oddajniku 
Energija se prenese od 

sprejemnika k 
oddajniku 

Baterija oddajnika Da Ne 

Razpoložljivost napajanja Neskončna 
Samo v dometu 

sprejemnika 
Potrebna moč signala od 
sprejemnika do oddajnika 

Nizka Visoka 

Razpoložljiva moč signala od 
oddajnika k sprejemniku 

Visoka Nizka 

 
Preglednica 9 podrobneje prikazuje razlike v principu delovanja aktivnega in 
pasivnega RFID. Sedaj si bomo še iz tehnične plati ogledali način napajanja 
oddajnika pri pasivnem RFID. Aktivni RFID uporablja za napajanje običajno 
baterijo, pasivni RFID-oddajnik pa energijo dobi od sprejemnika. Pri pasivnem 
RFID sprejemniki oddajajo močno elektromagnetno polje, znotraj katerega se 
oddajniku s posebnim navitjem inducira električna napetost, ki požene 
električni tok, kateri se posledično izkoristi za napajanje. 
 
Določene različice pasivnega RFID sprejemnika imajo možnost zaznave trkov, 
v primerih, če bi se v prejemnikovem polju znašlo več oddajnikov. Sprejemnik 
s podporo za zaznavo trkov je sposoben pravilno zaznati vse v 
elektromagnetnem polju nahajajoče se naprave. 
 
Ker je RFID tehnologija na trgu razmeroma draga, lahko uporaba le te 
predstavlja večje stroške od koristi. Cene RFID tag-ov neprestano padajo, 
vendar so danes s ceno cca 0,25 €/kos še vedno draga rešitev, glede na ceno 
etikete s črtno kodo, ki stane cca 0,02 €/kos. RFID tehnologija se izkaže zelo 
koristna v primerih večjih oskrbovalnih verig, kjer si vsi člani v verigi (vsa 
podjetja od proizvajalca do uporabnika) razdelijo stroške. V tem primeru lahko 
proizvajalec RFID tag že v proizvodnji vgradi v izdelek – z istim tag-om ta 
izdelek sledijo vsi člani v verigi. Na ta način so lahko stroški logistike 
posameznega člena v verigi bistveno nižji. Prednost te tehnologije je tudi v 
tem, da ob dobro načrtovani izgradnji logističnih procesov v podjetju ni več 
potrebno ročno beleženje podatkov v sistem, ampak se to lahko izvaja 
avtomatično, z uporabo anten med prostori.  
 
Še eden pomemben faktor pri odločanju, za katero tehnologijo se odločiti, so 
težka in specifična delovna okolja. V določenih industrijskih okoljih se namreč 
v proizvodnem procesu pojavljajo zelo visoke temperature (već 100°C). Tudi v 
teh primeru je v večini primerih bolje izbrati črtno kodo, saj tako visoke 
temperature negativno vplivajo na elektronsko vezje RFID oddajnika. 



 
 IKT za proces planiranja in spremljanja proizvodnje – PRIROČNIK                          

  © 2007  86 

4 ALGORITEM IMPLEMENTACIJE IkT ZA PODPORO PROIZVODNEMU 
PROCESU 

Proizvodna podjetja se glede zahtevnosti proizvodnega procesa med sabo 
precej razlikujejo. Te razlike izhajajo predvsem iz osnovnih značilnosti 
obdelovancev in delovnih operacij na njih, ki so tudi z vidika informatizacije 
teh procesov zelo pomembne. Pri serijski proizvodnji z manjšim številom izjem 
tako srečamo dokaj visoko raven informatizacije in avtomatizacije proizvodnje; 
podobno velja za enostaven proizvodni proces, ki pa postaja zaradi 
zagotavljanja široke palete različic izdelkov in storitev pogosto precej 
kompleksen; pri proizvodnjah, kjer pa je prisotno veliko ročnega dela, pa je 
avtomatizacija praviloma zelo omejena, kar velja tudi informatizacijo tega 
procesa. 
 

odločitev o 
avtomatizaciji in 
informatizaciji 
proizvodnje

analiza 
informacijskih 

tokov 

shema 
informacijskih tokov 

v proizvodnem 
procesu

analiza tehnoloških 
zahtev proizvodnega 

procesa

opis 
proizvodnega 
procesa brez 
posebnosti

opis 
proizvodnega 

procesa s 
posebnostmi

priprava zahtev 
za zbiranje 
ponudb IkT

seznam 
potrebne 

IkT_1

izdelava sheme 
informacijske 

arhitekture za ta del 
procesa

seznam 
potrebne 

IkT_2

izdelava sheme 
informacijske 

arhitekture za ta del 
procesa

V

V

specifikacija 
zahtevka za 

ponudbe

zbiranje ponudb 
in izbira 

ponudnika IkT

izbor 
ponudnika

podatkovni in 
postopkovni modeli 

ERP sistema

analiza 
tehnoloških zahtev 

ERP sistema

V

V

seznam 
potrebne 

IkT_3

opis 
tehnoloških 
zahtev ERP 

sistema

izdelava sheme 
informacijske 

arhitekture glede na 
zahteve ERP sistema

priprava 
zahtev za 

implemetacijo 
IkT

načrt 
implemetacije 

IkT v 
poslovanje  

Slika 51: Algoritem implementacije IkT za podporo proizvodnemu procesu 
(eEPC diagram) (prirejeno po: Kropivšek/Ramšak, 2006) 
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Bistvena razlika med različnimi tipi proizvodenj pa izhaja iz možnosti 
označevanja in spremljanja, kakor tudi iz kompleksnosti planiranja 
proizvodnje. Tudi delovni pogoji dela in zahteve so med različnimi vrstami 
proizvodenj zelo različne, kar narekuje tudi uporabo različnih, specialno 
prilagojenih informacijskih tehnologij. Zato je zelo pomembno, da poznamo 
specifike posameznega proizvodnega procesa in jim prilagodimo izbiro 
tehnologije. Za uspešno rešitev zastavljenega cilja moramo najprej ugotoviti 
trenutno stanje in razmere v podjetju, nato raziskati možne tehnološke rešitve 
za spremljanje proizvodnje ter nato poiskati in argumentirati njihove prednosti 
in slabosti za določena okolja ter oblikovati konkreten predlog tehnoloških 
rešitev za konkretno podjetje (slika 51). (Kropivšek/Ramšak, 2006) 
 
Algoritem je bil tudi uporabljen na konkretnem primeru (glej: 
Kropivšek/Ramšak, 2006), kjer je bilo dokazano, da je za konkreten proces 
planiranja in spremljanja proizvodnje možno postaviti takšno IkT rešitev, ki 
zagotavlja ažurne podatke za ERP sistem (natančneje planiranje), zmanjšuje 
obseg papirne dokumentacije, zmanjšuje možnosti napak pri vnosih in je 
hkrati uporabna tudi v zelo specifičnih delovnih pogojih. To povečuje njegovo 
učinkovitost in konkurenčno sposobnost celotnega podjetja. 
(Kropivšek/Ramšak, 2006) 
 
 

5 ZAKLJUČEK  

Uspešnost poslovanja je močno odvisna od učinkovitosti uporabe sodobne 
informacijske in komunikacijske tehnologije (IkT). To še posebej velja za 
avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnega procesa. Razvoj tehnologij IkT 
je zelo hiter, kar dokazuje tudi velika pestrost in širok izbor tehnoloških 
rešitev, ki jih imajo podjetja na voljo pri zagotavljanju sodobnejše organizacije 
poslovanja, kakovostnejšemu odločanju in boljši odzivnosti poslovanja. Te 
tehnologije se zelo hitro spreminjajo, zato je potrebno neprestano spremljati 
novosti na tem področju.  
 
Poznati to tehnologijo je sicer eden izmed temeljnih pogojev za njihovo 
uspešno implementacijo, vendar se v praksi izkaže, da to ni dovolj. V 
algoritmu informatizacije proizvodnega procesa sta ključna dogodka analiza 
informacijskih tokov ter analiza posebnosti in zahtev proizvodnega procesa. 
Torej je uspešnost uvedbe IkT odvisna tudi in predvsem od poznavanja 
proizvodnega procesa, kar pojasnjuje zelo pomembno vlogo izvajalcev 
poslovnega in proizvodnega procesa pri implementaciji IkT, ki jih je z 
osnovami IkT potrebno tudi seznaniti. In to je tudi ena izmed pomembnih 
nalog tega priročnika!  
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Priloga 1: Opis ročnega terminala Symbol PDT-8100 
Vir: spletne strani podjetja Špica International d.o.o. 

 

Ročni terminal Symbol PDT8100 je kombinacija najsodobnejše 
tehnologije za terensko zbiranje in obdelavo podatkov ter različnih 
komunikacijskih zmožnosti:  

• Windows PocketPC 2002 grafični vmesnik;  
• zmogljiv procesor in velik pomnilnik;  
• grafični prikazovalnik občutljiv na dotik;  
• tipkovnica;  
• laserski skener;  
• robustno ohišje, ki je odporno proti udarcem, vlagi in 

prahu;  
• opcijski modul za prenos podatkov preko radijskega 

Bluetooth, WiFi ali GSM/GPRS omrežja. 
Terminal je namenjen mobilnim uporabnikom, ki zahtevajo 
najsodobnejšo tehnologijo vgrajeno v robustno ohišje, primerno za terensko delo. 
Microsoft PocketPC operacijski sistem poganja Intelov processor. Uporabnikom je na 
razpolago 64RAM pomnilnika. Možnost vgrajenega modula za prenos podatkov preko 
brezžičnega omrežja omogoča povezljivost s centralnim informacijskim omrežjem 
podjetja in internetom. Možnost priključitve različnih modulov kot so na primer 
tiskalnik, čitalec magnetnih kartic ter modul za določanje GPS pozicije omogočajo 
najrazličnejšo uporabnost.  

 
Lastnosti izdelka in prednosti za uporabnika 

• Microsoft PocketPC 2002 arhitektura 
Prednost: Za razvoj programov je na voljo standardno Microsoft objektno 
razvojno okolje Visual studio. Močan in sposoben procesor omogoča izredno 
hitre odzivne čase, široko paleto razširitev ter relativno enostavno integracijo v 
ERP in CRM informacijski sistem podjetja.   

• Odporen na neprijazne zunanje vplive, kot so vlaga, prah in padci na 
tla (IP54, -20°C do +50°C, odporen na padce iz višine 1,2 m na beton) 
Prednost: Možna je uporaba tudi v zelo zahtevnih industrijskih okoljih. 
Zatesnjeno ohišje preprečuje nabiranje prahu in dežja pod pokrovom 
terminala. Terminal ima zaščito proti prahu in dežju IP54.   

• Široka paleta komunikacijskih kanalov; vgrajeni RS232 in IrDA port; 
opcijsko pa tudi lokalna RF brezžična mreža WLAN (WiFi), globalna 
brezžična mreža WWAN (GSM & GPRS) ali osebna Bluetooth WPAN 
mreža.  
Prednost: Dostop do podatkov kjerkoli in kadarkoli in enostavna povezava z 
lokalnimi perifernimi napravami (tiskalnik, GSM telefon).   

• Vgrajen čitalec črtne kode  
Prednost: Symbolova laserska bralna enota (scan engine) omogoča hitro in 
natančno skeniranje celo v močni dnevni svetlobi.   

• Velik spominski prostor za shranjevanje podatkov in programov.  
Prednost: V standardni verziji 32MB RAM / 32MB Flash ROM omogoča, da teče 
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na računalniku več programov hkrati in med njimi lahko enostavno 
preklapljamo. Sam operacijski sistem ponuja tudi tako imenovan PIM platformo 
za osebno organiziranost (Koledar, Kontakte, Aktivnosti, E-mail)   

• Visoko kontrasten 1/4 VGA zaslon na dotik z osvetlitvijo.  
Prednost: Dobro viden in velik prikazovalnik omogoča visoko produktivnost tudi 
v slabo osvetljenih prostorih, saj omogoča dodatno osvetlitev ozadja. Zaslon je 
lahko monokromatski ali barven, ki uporabniku še olajša delo s programi.   

• Zmogljive Litij-ionske baterije.  
Prednost: Uporabnik pri pravilni uporabi ne bo nikoli ostal brez baterij. 
1550mAh akumulatorji omogočajo neprekinjeno 8-urno delo brez potrebe po 
dodatnem polnjenju.   

• Compact Flash razširitveno mesto  
Prednost: V CF razširitveno mesto lahko priključite katerekoli naprave, ki so na 
voljo v tem formatu. To so lahko dodatni RAM, Bluetooth kartica, ... CF 
priključno mesto je zaščiteno pred vlago in prahom.   

• Visoko vzdržljiva in osvetljena tipkovnica.  
Prednost: Ročni terminal PDT8100 je na voljo tudi v treh kombinacijah z 
numerično tipkovnico, s funkcijskimi tipkami ali z alfanumerično tipkovnico. 
Numerične tipke so večje in zato bolj primerne za pogost vnos numeričnih 
podatkov. Vsi tipi tipkovnic so zasnovani na mehanskem kontaktu, zato 
omogočajo hiter vnos numeričnih podatkov. Tipkovnica ima tudi osvetljeno 
ozadje, tako da jo lahko uporabljamo tudi v zgodnih jutranjih urah, ko je zunaj 
še mrak, takrat se namreč začne tipičen delavnik ambulantnih voznikov.  
 

 
   

• Možnost uporabe dodatne ročke 
Prednost: Oblika pištole omogoča lažje delo s terminalom predvsem pri 
intenzivnejšem skeniranju v skladišču in proizvodnji.   

• Široka paleta možnih razširitev in opcij.  
Prednost: Odprte možnosti za eventualne bodoče zahteve:   

o brezžična RF WiFi komunikacija omogoča direktno komunikacijo s 
centralnimi računalniki,  

o "snap on" modem za komunikacijo iz oddaljenih lokacij,  
o "snap on" magnetni čitalec za prodajo z kreditnimi karticami,  
o stojalo za uporabo v vozilu / kamionu ter povezavo s tiskalnikom  
o komunikacija z centralnim računalnikom preko GSM telefona,  
o backup podatkov na Compact Flash spominsko kartico,  
o torbica za dodatno zaščito in prenašanje terminala. 
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Priloga 2: Povzetek pomembnejših lastnosti področnih vodil 
 

 Ethernet Profibus CAN LON Interbus 

Fizični nivo      

medij Koaksalni kabel 

50 Ω, 5 mm ali 

10 mm 

STP kabel 

100 do 130 Ω 

STP kabel vsi STP kabel 

dolžina segmenta 185 m 1.2 Km 1 Km 500 m / 

največja dolžina 

vodila 

925 m 4,8 Km 1 Km 2 Km 13 Km 

največje število 

postaj 

1.500 99 255 32.000 256 x 8 

največja hitrost 

prenosa 

10 Mb/s 15 Mb/s na 

200 m 

1 Mb/s na 50 

m 

1.25 Mb/s 500 Kb/s 

možnost 

napajanja preko 

vodila 

ne Da (Profibus 

PA) 

ne da da 

Podatkovni nivo      

arhitekura mreže vodilo vodilo, 

zvezda, drevo 

vodilo povezava 

lokalnih vodil 

aktivni obroč 

dostop do medija CSMA / CD Master – 

slave, vodilo 

s podajanjem 

žetona 

CSMA / CA p persistentni 

CSMA / CD – 

LonTalk 

Interbus-s, 

full duplex, 

master – 

slave 

zanesljivost 

prenosa 

4 bitni CRC HD=4 15 bitni CRC 

+ dodatni 

ukrepi 

15 bitni CRC 5 bitni CRC 

prioritetno 

obravnavane 

ne višja in nižja 

prioriteta 

2032 

prioritetnih 

nivojev 

prioritetna in 

neprioritetna 

sporočila 

ni potrebno 

navzgor omenjeni 

odzivni čas 

ne da, za višjo 

prioriteto 

da, odziv v 

realnem času 

da, za 

prioritetna 

sporočila 

konstanten 

odvisen od 

števila 

postaj 

Ostali podatki      

standardi IEEE 802.3 EN50170 

DIN 19245 

ISO 11898 

ISO 11519-1 

  

razvoj DEC, Intel, 

Xerox 

Siemens Bosch Echelon Phenix 

Contact 

proizvajalci  Weidmüller Motorola, 

Intel, NEC, 

Philips, 

Siemens 

Motorola, 

Weidmüller, 

Toshiba 

Siemens, 

Weidmüller 

domači 

dobavitelji 

vsaka trgovina 

z računalniško 

opremo 

Siemens Siemens Indata d. o. 

o. 

Siemens, 

Alkatron 
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Priloga 3: FAST, hitrejši TCP/IP 
Vir: Spletna stran revije Monitor 

Avtor: 04/2006 - mag. Aljoša Jerman Blažič 

Za pohitritev prenosa podatkov prek internetnega omrežja danes prevladujejo 
različne tehnike, ki poizkušajo povečati predvsem pasovno širino fiksnih ali 
brezžičnih povezav. Hitrost pa dejansko ni odvisna zgolj od fizičnih 
zmogljivosti, temveč ima pomembno vlogo tudi ustrezno delo s podatkovnimi 
paketi oziroma nadzor nad prenosom podatkov. Hitri protokol FAST odpravlja 
nekatere ključne probleme aktualne infrastrukture in postreže s trikrat hitrejšo 
izmenjavo. 

 

Komponente tehnike FAST 
delujejo usklajeno in 
omogočajo posamično 
izpopolnjevanje (z izboljšanimi 
algoritmi). 

 

Internet in podporne tehnologije se spoprijemajo oziroma se bodo v bližnji 
prihodnosti spoprijemale s problemi na vsaj treh frontah. Aktualna struktura 
imenskega prostora omejuje število končnih internetnih naslovov, saj internet 
ni bil načrtovan kot univerzalna komunikacijska infrastruktura. S tem, ko 
postajajo del omrežja poleg računalniških sistemov tudi razna tipala in vse 
mogoče naprave, je osnovni imenski prostor postal pretesen. Težave odpravlja 
internetni protokol št. 6 (Internet Protocol version 6, IPv6), kjer so meje 
postavljene v bilijonih razpoložljivih naslovov na kvadratni meter zemeljskega 
površja. 

Druga omejitev interneta je obvladovanje kakovosti prenosa. V aktualnih 
tehnoloških različicah segmentacije prenosa ni mogoče zagotoviti, čeprav so 
nekatere podporne tehnologije, prek katerih se pretaka internetni promet, to v 
osnovi omogočale (omrežje ATM na primer). Kakovost storitev (Quality of 
Service, QoS) omogoča določiti prioriteto podatkovnih paketov, ki se pretakajo 
po omrežjih in so predmet obdelave v vozliščih. Prioriteta ima seveda vpliv na 
samo (zagotovljeno) hitrost prenosa (paketi z višjo prioriteto pridejo prej na 
vrsto za obdelavo), vendar koncept QoS (razen na nižjih ravneh komunikacije) 
nikoli ni zaživel tako, da bi lahko uporabnik sam, brez neposrednega dostopa 
do nižjih slojev, zahteval določene (zagotovljene) zmogljivosti. Tudi to težavo 
naj bi nekako odpravljal protokol IPv6. 

Tehnološko omejitev predstavlja tudi delo s podatkovnimi paketi pri izmenjavi. 
Hrbtenico omrežja internet sestavljajo danes kombinacija internetnega 
protokola (Internet Protocol, IP) in protokola nadzora nad prenosom 
(Transmission Control Protocol, TCP). Protokol TCP je tik pod aplikacijami, ki 
zahtevajo izmenjavo podatkov, in nad internetnim protokolom, ki skrbi za 
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izmenjavo podatkovnih paketov. V času načrtovanja je protokol TCP 
predstavljal napredni način paketne obdelave podatkov. Pred pošiljanjem 
razkosa s strani (spletnih) aplikacij posredovane podatkovne tokove v 
zaporedno označene podatkovne pakete, ki potujejo od pošiljatelja k 
prejemniku, tam pa so paketi zloženi nazaj v izvorni blok podatkov. Izbira 
ustrezne dolžine paketov in izvajanje nadzora pri dostavi so ključnega pomena 
za zanesljiv prenos podatkov, kar protokol TCP tudi omogoča. Vendar pa ravno 
zagotavljanje robustnega delovanja s potrditvami o uspešnem prenosu kritično 
vpliva na končno hitrost prenosa. 

 
Ozko grlo 

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na hitrost izmenjave podatkov, je 
(poleg razpoložljive pasovne širine seveda) zgostitev prometa. Aktualna 
omrežja namreč ne vključujejo ustreznih tehnik, ki bi komunicirajoče aplikacije 
obveščale o trenutni zmogljivosti. Pošiljanje podatkov je tako nenadzorovano, 
saj so aplikacije navadno zasnovane tako, da vedno poizkušajo komunicirati z 
najvišjo hitrostjo. Ker se v takih primerih lahko zgodi, da so paketi na poti 
izgubljeni, omogoča protokol TCP vnovično pošiljanje, to pa se lahko pozna v 
še večji količini (spet) posredovanih podatkovnih paketov in s tem večji 
možnosti, da se prenosna pot enostavno do konca zapolni. 

 

Temeljno načelo tehnike FAST je 
prilagajanje hitrosti aktualni zmogljivosti 
omrežja glede na obremenjenost s 
pretokom podatkov. Za razliko od protokola 
TCP, pri katerem temelji prilagajanje na 
iskanju izgubljenih paketov, FAST sproti 
meri zmogljivost na podlagi zakasnitve 
(packet-delay) in izgubljenih paketov 
(packet-loss). 

 

Do zgostitve pride zaradi omejenih zmogljivosti omrežja, kot je pasovna širina 
oziroma pretočnost povezav, zmogljivosti stikal in predvsem nenadzorovane 
komunikacije. Rezultat so predolge čakalne vrste paketov, ki jih vozlišča ne 
morejo (več) obdelati. Logična posledica takih primerov so izgubljeni paketi in 
s tem počasnejša izmenjava podatkov. Povečanje zmogljivosti stikal in 
usmerjevalnikov ter večanje pasovne širine problema ne odpravlja, saj bi bilo 
treba pri takem pristopu optimizirati celotno omrežje (vsa stikala in drugo 
opremo), to pa v praksi ni izvedljivo. 

Težave zgostitve prometa lahko rešujemo na več načinov. Delovanje protokola 
TCP temelji na potrditvah o prenosu oziroma nadzoru zgostitve na podlagi 
izgub (t. i. loss-based). Če pošiljatelj ne prejme potrditve o dostavi paketa, je 
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paket poslan še enkrat z zamikom dvojne dolžine začetnega intervala. Če tudi 
z drugim poizkusom pošiljatelj ne pridobi potrditve, je postopek treba ponoviti 
s štirikratnikom začetnega intervala, nato z osemkratnikom itd. Rezultat 
pristopa je vedno nižja hitrost prenosa, saj se pušča na voljo vedno več časa 
za preverjanje uspešnosti prenosa. Ko je končno dosežena ustrezna hitrost 
prenosa, gre nato za nasproten proces poizkusa povečanja hitrosti, ki pa je v 
nasprotju z zniževanjem hitrosti (za faktor dva nižje ob vsakem poizkusu) 
linearen. Problem zelo pogosto občutimo pri prenosu datotek po spletu. Če 
hitrost v kratkem času drastično upade, je povratek na začetno hitrost izredno 
počasen. Težava pride še posebej do izraza pri večjih hitrostih prenosa (za kar 
TCP pravzaprav sploh ni bil načrtovan). 

Tehnika potrjevanja prenosa se dobro obnese v primeru zgoščenega prometa 
oziroma ozkih grl na poti med točkama izmenjave podatkov. Protokol TCP je bil 
leta 1981 s tem namenom tudi tako načrtovan, vendar je postalo zelo hitro 
očitno, da tehnika slabo vpliva na hitrost prenosa. Predlagane so bile različne 
tehnike, predvsem na ravni nadzora pretoka (flow control) in zgostitve 
(congestion control) ter izogibanja zgostitve prometa (network congestion 
avoidance). Različni mehanizmi protokola TCP (sliding window, slow-start 
algorithm, congestion avoidance algorithm, fast retransmit and fast recovery 
algorithm ipd.) omogočajo izogibanje zgostitvam in pospeševanje prometa. V 
času razvoja so bile tako predlagane tudi številne izboljšave, kot je protokol 
TCP visokih hitrosti (High Speed TCP), TCP Vegas, TCP Westwood, H-TCP in 
navsezadnje FAST. 

Hitro aktivno upravljanje čakalnih vrst protokola TCP (Fast Active queue 
management Scalable Transmission Control Protocol, FAST) predstavlja eno 
izmed rešitev z vključenimi naprednejšimi algoritmi za upravljanje zgostitev. 
Tehnika FAST je že v sami osnovi osredotočena predvsem na reševanje težav 
pri povezavah na velikih razdaljah in s hitrimi prenosi. 

 
 
Merjenje zaostanka 

Za razliko od standardnega prenosa TCP, kjer temelji prilagajanje zgostitvi 
prometa na iskanju izgubljenih paketov (loss-based), temelji tehnika FAST na 
merjenju zaostanka odziva (delay-based), ki upošteva dejansko zmogljivost 
povezave od točke do točke. Manjša hitrost prenosa oziroma večji zamik se 
namreč pozna med drugim ravno v zgostitvi prometa. 

Tehnika FAST definira štiri komponente, ki se ukvarjajo z merjenjem zgostitve 
prometa in prilagajajo hitrost pošiljanja podatkov. Posamezne komponente, ki 
interpretirajo ustrezne algoritme za merjenje in prilagajanje, so med drugim 
definirane samostojno zato, da je možno v prihodnje posamezno komponento 
neodvisno nadgrajevati (z vključevanjem izboljšanih algoritmov). 

Nadzor nad podatki (data control) ugotovi, katere pakete je treba v danem 
trenutku komunikacije poslati, pri čemer nadzor nad oknom (window control) 
določi, koliko naj bo teh paketov. Časovno komponento, torej kdaj je treba 
pakete poslati, določi komponenta za nadzor nad pretokom (burstness 
control). Odločitve so usklajene ob pomoči informacij, ki jih zagotovi 
(temeljna) komponenta za ocenjevanje oziroma odločanje (estimation). 
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Komponenta za ocenjevanje meri odzive na poslane pakete. V primeru 
pozitivnega odziva izračuna čas, ki je potreben za prenos paketa do 
prejemnika in odziva nazaj k pošiljatelju (Round Trip Time, RTT). S tem določi 
povprečni zaostanek (delay) pri prenosu in minimalen čas RTT. Ob negativnem 
odzivu enostavno obvesti druge komponente o izgubi konkretnega paketa (in 
postopek ponovi). 

Rezultati meritve komponente za ocenjevanje so vhodni podatki za izračun 
zgostitve prometa (kar izvaja komponenta za nadzor nad oknom). Okno 
interpretira zaostanek zaradi zgostitve v primerjavi s hitrostjo prenosa. 
Protokol TCP deluje samo na podlagi iskanja izgubljenih paketov in spremeni 
okno za enkrat pri uspešnem prenosu (torej poveča hitrost prenosa) oziroma 
za dvakrat pri izgubi paketa (hitrost zmanjša za dvakrat). FAST poleg izgube 
paketov upošteva tudi zaostanek in preračunava okno zgostitve na podlagi 
povprečnega RTT in povprečnega zaostanka (ki ga izračuna komponenta za 
oceno). Na podlagi merjenja zaostanka lahko okno povečuje za največ dvakrat 
(enako kot pri TCP) oziroma zveča eksponentno (v nasprotju z linearnim 
porastom pri TCP), to pa se pozna v bistveno hitrejšem povečanju hitrosti. 
Poleg tega lahko FAST ob izgubi paketov tudi popolnoma zaustavi prenos (ga 
ne zmanjša) in ga znova vzpostavi šele takrat, ko se razmere stabilizirajo. 

Pri prenosu podatkov prihaja do različnih okoliščin oziroma dogodkov, ki jih 
interpretirajo pošiljanje paketa, izguba paketa, potrdilo o prejemu paketa in 
konec RTT. Za vsak dogodek izračuna komponenta za oceno povprečen 
zaostanek (queueing delay) na podlagi katerega določi komponenta za nadzor 
nad pretokom, ali naj se (podatkovni) paketi pošljejo. Ob vsakem koncu RTT 
ista komponenta izračuna prepustnost na podlagi osvežene vrednosti okna, ki 
ga zagotovi komponenta za nadzor nad oknom s konstantnimi časovnimi 
intervali merjenja na podlagi potrdila o prejemu paketa in na podlagi 
predhodnega merjenja RTT. V času odpravljanja izgubljenih paketov je treba 
okno sproti osveževati glede na podatke o zgostitvi v omrežju. Na tej podlagi 
lahko pošiljatelj ob izgubi paketa določi, ali naj se paket pošlje nemudoma še 
enkrat oziroma takrat, ko bodo razmere boljše. 

Tehnika FAST torej deluje na sprotnem merjenju karakteristik omrežja in 
dopolnjuje tehniko merjenja zgostitve na podlagi izgubljenih paketov z 
merjenji zaostanka. Ravno merjenje zaostanka pri prenosu razkriva 
karakteristiko danega omrežja. S tem se FAST nemudoma odziva na aktualno 
zmogljivost in prilagaja hitrost pošiljanja podatkovnih paketov. Na zelo 
ustrezen način rešuje tudi problem zgostitve, ki se dogaja zaradi nenehnega 
pošiljanja (s sicer zmanjšano hitrostjo), saj omogoča reanimacijo povezave 
(vnovičnega pošiljanja) šele tedaj, ko se razmere stabilizirajo. 

Ena izmed zanimivih prednosti nadgradnje protokola TCP s tehniko FAST je, da 
ne zahteva obsežnejšega posega v infrastrukturo. Uvedba je namreč možna na 
obstoječi strojni opremi z integracijo komponent tehnike FAST. Vmesna 
vozlišča pri tem ne igrajo nobene vloge, saj gre za komunikacijo oziroma 
merjenje zaostankov med dvema končnima točkama. Protokol TCP s tehniko 
FAST je že na voljo za nekatere operacijske sisteme, kot je Linux. 
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Zmogljivost 

Kot je sicer značilno za internetne tehnologije, je tudi novi protokol plod 
sodelovanja raziskovalnih institucij pri reševanju težav prenosa prek 
obstoječih tehnik. Kalifornijski institut Caltech je v sodelovanju z ameriškimi in 
evropskimi institucijami definiral protokol FAST na podlagi TCP in že pred leti 
izvedel različne poizkuse, ki dokazujejo uporabnost tehnike. Seveda so bili 
poizkusi osredotočeni na izmenjavo večjih količin podatkov (terabajti) na večje 
razdalje (povezav prek Atlantika). 

Na osnovi standardnih dolžin paketov, ki so značilne za današnja omrežja, 
doseže klasični protokol TCP prepustnost 266 Mb/s pri velikih razdaljah (10 
tisoč kilometrov in več). Če merimo izkoriščenost povezav na podlagi TCP, naj 
bi se številka zaustavila pri 27 odstotkih. To je rezultat hitrega zmanjšanja 
pretoka (zaradi zgostitve) in počasnega povečanja. 

Tehnika FAST doseže s povprečnim prenosom 925 Mb/s več kot trikrat boljši 
izkoristek, kar 95-odstotnega. Če pri tem omogočimo še vzpostavitev (do 10) 
vzporednih povezav (kar je bilo tudi dejansko preizkušeno pri povezavi 
organizacije Caltech in švicarskega centra CERN), kar FAST podpira, se 
rezultat povzpne na 8609 Mb/s z 88-odstotnim izkoristkom. 

 
Prihodnost 

Rezultate, ki jih dosežemo s hitro tehniko FAST, je seveda treba interpretirati 
na pravi način. Gre predvsem za reševanje problemov velikih razdalj in večjih 
količin podatkov. Še vedno pa ni jasno, kako se protokol dejansko obnaša pri 
majhnih hitrostih oziroma slabih povezavah. 

FAST tudi ni edini, ki se ukvarja s problematiko protokola TCP. TCP visokih 
hitrosti (High Speed TCP) je bil predlagan celo kot standard pri organizaciji 
IETF (kjer sliši na ime RFC 3649). V vsakem primeru je jasno, da je internet že 
zdavnaj dosegel omejitve, ki jih odpravljajo bolj ali manj začasne rešitve. 
Konceptualne spremembe so v že tako razvejeni infrastrukturi namreč zelo 
težko izvedljive. To smo lahko opazili pri protokolu IPv6, ki se uveljavlja s 
težkimi koraki. Problem konceptualnih prenov (kot je primer imenskega 
prostora) je v tem, da zelo močno posega v (uveljavljeno) filozofijo, saj 
poizkušajo rešiti probleme na dolgi rok. Da bi zagotovili hitrejši prenos 
podatkov, torej ne bo dovolj poseči zgolj po prepustnejših povezavah (kot je 
večanje pasovne širine), temveč bo treba odpraviti tudi konkretne težave pri 
nadzoru nad pretokom. Ena izmed možnosti je zagotovo FAST. 
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Priloga 4: Generacija 3,5, pohitreni UMTS 
Vir: Spletna stran revije Monitor 

Avtor: 03/2006 - mag. Aljoša Jerman Blažič 

 

Še preden je zaživel tretji rod mobilnega omrežja, je postalo jasno, da 
temeljne prenosne hitrosti (do 384 Kb/s) ne bodo kos zahtevam, ne samo 
prihajajočim, temveč tudi trenutnim (internetnim) storitvam. Za omrežje UMTS 
so bile zato razmeroma hitro pripravljene razširitve, ki bodo na podlagi 
trenutne infrastrukture povzdignile podatkovni prenos do teoretičnih 14,4 
Mb/s, kar ponekod celo prekaša danes razširjene širokopasovne povezave v 
stacionarnem omrežju. 

V začetku lanskega leta naj bi od približno 3 milijard uporabnikov mobilne 
telefonije 16 milijonov uporabljalo podatkovne storitve omrežja UMTS. Številka 
je razmeroma majhna, pri čemer velja razloge za počasno uvajanje iskati 
predvsem v skromnem naboru mobilnih storitev. Za to je med drugim kriva ne 
nazadnje tudi (še vedno) slaba prepustnost omrežja. Navsezadnje je bil 
standard UMTS definiran pred dobrim desetletjem z nekaterimi prototipnimi 
terminali iz leta 1995. Takrat je bil prenos 384 Kb/s v primerjavi z modemskim 
pristopom naravnost neverjeten. Kljub temu da bi omrežje UMTS teoretično 
omogočilo uporabniku vzpostaviti povezavo z 2 Mb/s, tudi to za sodobne 
aplikacije in storitve ni dovolj. Dostop xDSL z internetom, televizijo in 
telefonijo zagotavlja v osnovi prepustnost vsaj 8 megabitov, zato je osnovna 
različica UMTS, razen za osnovni dostop do interneta in, recimo, branje 
elektronske pošte, bolj ali manj neuporabna. Za storitve, kot je prenos tv 
signala oziroma storitve mobilne televizije, o kateri je danes še največ govora, 
je obstoječe mobilno omrežje premalo zmogljivo. 

Ena izmed ključnih težav podatkovnega prenosa v aktualni specifikaciji za 
mobilno omrežje UMTS, kot ga definira združenje za tretji rod omrežij (3rd 
Generation Partnership Project, 3GPP), sicer znani pod imenom Release 99 
(Rel'99), je obvladovanje zgoščenega prometa (burst traffic). Nova izpeljanka 
Release 5 (Rel'5) z optimizacijo prenosnih poti te težave nekoliko odpravlja. 
Ena izmed ključnih novosti specifikacije Rel'5 je tako imenovan paketni dostop 
visokih hitrosti do uporabnika (High Speed Downlink Packet Access, HSDPA) z 
zmogljivostjo 2 Mb/s oziroma, teoretično, tudi do 14,4 Mb/s. Uvajanje tehnike 
HSDPA v praksi najlaže primerjamo z nadgradnjami osnovnega omrežja GSM 
na podlagi tehnike hitrih vodovno komutiranih podatkov (High Speed Circuit 
Switched Data, HSCSD) ali splošne paketne radijske storitve (General Packet 
Radio Service, GPRS), znane tudi kot generacija 2,5. Obe tehniki sta 
povzdignili temeljne prenosne zmogljivosti 9,6 Kb/s, kot jih sicer zmore 
omrežje GSM, na praktičnih 57,6 oziroma 128 Kb/s. Vse tri tehnike imajo sicer 
drugačno ozadje, pri tem pa je skupni imenovalec vedno obstoječa fizična 
infrastruktura, ki jo je mogoče s programsko ali strojno nadgradnjo pripeljati 
do večjih podatkovnih hitrosti. 
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Tehnologija HSDPA ni omejena
zgolj na mobilne uporabnike.
Visoke prenosne hitrosti bodo
zagotovo našle pot tudi do
stacionarnih uporabnikov, kjer je,
recimo, ustrezna ali alternativna
infrastruktura nedostopna. 

 

 
Optimizacija podatkovnega kanala 

HSDPA se ne zgleduje po nobeni od dveh tehnik, saj je, recimo, GPRS že 
osnova za prenos podatkov po omrežju UMTS. HSCSD, recimo, deluje po 
načelu združevanja časovnih rezin prenosnega kanala (vsak kanal GSM je 
razdeljen na osem časovnih rezin, kjer ena rezina predstavlja aktivno 
povezavo ne glede na to, ali se podatki prenašajo ali ne), ki si jih med seboj 
delijo aktivni uporabniki, medtem ko deluje GPRS na podlagi izmenjave 
podatkovnih paketov, ki se prenašajo po omrežju (povezava je aktivna samo 
takrat, ko se prenaša paket). Razširitev tretjega rodu že v sami osnovi 
namesto neposredne povezave (GSM oziroma HSCSD) uporablja paketni 
prenos, zato na tem področju ni bilo dovolj prostora za dodatne razširitve ali 
izboljšave. HSDPA rešuje problem prenosa drugje, in sicer na samem 
frekvenčnem spektru z izboljšavami, kot so dinamična prilagodljiva modulacija 
in kodiranje (dynamic adaptive modulation and coding), hitri razporejevalnik 
(fast scheduler) ter hitri vnovični prenos (fast retransmission) poškodovanih 
ali izgubljenih paketov. 

Uporaba hitre skupne prenosne poti k uporabniku (High Speed Downlink 
Shared Channel, HS-DSCH) je temeljno načelo hitrejšega prenosa podatkov, 
kjer si več uporabnikov deli en kanal. Poleg tega izvaja HSDPA neposredno 
optimizacijo razpoložljive prenosne poti, tako da mobilno omrežje skupaj s 
terminali sproti prilagaja tehnike zapisa informacije v radijski signal 
(modulacija recimo) glede na moč in kakovost kanala. Na podlagi indikatorja 
kakovosti kanala (Channel Quality Indicator, CQI) potrditvi (ACK) oziroma 
zavrnitvi (NACK) sprejema lahko bazna postaja zelo dinamično (vsaki 2 
milisekundi) spreminja karakteristike prenosa, kot sta modulacija in kodiranje. 
Na tej podlagi je torej mogoče podatkovni prenos sproti prilagajati razpoložljivi 
pasovni širini in kakovosti frekvenčnega spektra za posameznega uporabnika v 
času prenosa podatkov. 

Za hiter prenos podatkov določa HSDPA tri tipe povezav: 

- prenosni kanal HS-DSCH, 

- skupni nadzorni kanal HSDPA (HSDPA Control Channel, HS-SCCH) in 

- namenski fizični kontrolni kanal za visoke hitrosti High Speed Dedicated 
Physical Control Channel (HS-DPCCH). 

V osnovi je uporabnikom skupaj na voljo po 15 prenosnih kanalov HS-DSCH, ki 
jih lahko združeno uporablja tudi en sam uporabnik. Moč signala HS-DSCH je v 
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času prenosa konstantna. Da bi zagotovili konstantno prepustnost v okolju s 
spreminjajočimi se razmerami (medtem ko se, recimo, uporabnik giblje), se 
namesto prilagajanja moči spreminja modulacija in kodiranje signala. Kanal 
HS-DPCCH mora zato skrbeti za sprotni nadzor kakovosti signala na podlagi 
indikatorja kakovosti CQI ter odzivu ACK oziroma NACK. Na podlagi takega 
merjenja v realnem času (na 2 milisekundi) lahko HSDPA sproti prilagodi 
razpoložljivo pasovno širino za vsakega uporabnika posebej. S tem se lahko 
nadgrajeno omrežje UMTS uspešno odziva tudi na zgostitve prometa brez 
posebnih posledic za uporabnike podatkovne izmenjave. Ti bodo dejansko 
kakovost prepustnosti povezave občutili zgolj glede na število uporabnikov v 
posamezni celici (hitrost prenosa je torej odvisna le od števila uporabnikov, ki 
si v danem trenutku delijo razpoložljivo pasovno širino). 

Odziv na kakovost signala oziroma prilagajanje prepustnosti in optimalno 
izkoriščanje frekvenčnega spektra v realnem času uporablja dve ključni 
tehniki: kvadratno amplitudno modulacijo (Quadrature Amplitude Modulation, 
QAM) in samodejne hibridne sheme za zahtevo (Hybrid Automatiuc Request, 
H-ARQ). Sheme ARQ omogočajo hiter odziv na napake, ki lahko nastanejo pri 
prenosu. Posamezen poškodovan ali nedostavljen paket je mogoče takoj 
vnovič poslati z uporabo drugačne modulacije ali kodiranja. S tem tehnika 
HSDPA odpravlja tudi nekatere težave protokola za krmiljenje prenosa 
(Transmission Control Protocol, TCP), sicer podporne tehnike internetnega 
protokola (Internet Protocol, IP). 

Ena izmed težav brezžičnih omrežij je, da poizkušajo vpeljati na splošno 
razširjene tehnologije za stacionarna omrežja. Tak je tudi protokol TCP, ki 
rešuje probleme zgostitve prometa (oziroma probleme nedostavljenih paketov) 
preprosto tako, da zniža hitrost prenosa. Povrnitev na začetno prenosno 
hitrost je počasna, kar je danes na splošno ena večjih hib interneta. V fiksnih 
omrežjih rešuje te težave t. i. aktivno upravljanje čakalnih vrst v protokolu 
TCP oziroma tehnika, znana pod preprostim imenom FAST (Fast Active queue-
management Scalable TCP, FAST). Pri navadnih povezavah UMTS so časovna 
okna za odkrivanje napak s strani mobilnega terminala tako velika (od 80 do 
100 ms), da vplivajo na sam protokol TCP in s tem upočasnitev prometa. Pri 
HSDPA je odziv z uporabo prilagodljivih shem H-ARQ desetkrat hitrejši (10 
ms). S tem ostane prenos prek protokola TCP večinoma neprizadet. 

Tudi samo popravljanje napak v prenosu je pri HSDPA optimizirano. Ko se 
zgodi napaka, je preprosta rešitev (Chase combining) vnovična zahteva po 
prenosu poškodovanega ali izgubljenega paketa. Drug pristop (Incremental 
Redundancy) pa omogoča vnovični prenos zgolj paritetnih bitov, na podlagi 
katerih je mogoče rekonstruirati poškodovan podatkovni paket. Ta tehnika je 
seveda bolj zapletena in zahteva dodatne procesne in pomnilniške zmogljivosti 
pri terminalih HSDPA. Bazne postaje zato izbirajo tehniko odpravljanja napak 
glede na hitrost prenosa in zmogljivost terminala (pri čemer mora vsak 
terminal podpirati obe tehniki). Ravno zato prinaša HSDPA poleg višjih hitrosti 
tudi neprimerno bolj robustno delovanje in kakovost prenosa podatkov. 

Poleg omenjenih tehnik izboljšave prenosa prek frekvenčnega spektra pa 
omogoča nova tehnologija tudi hitro prilagajanje fizični porazdelitvi baznih 
postaj. Naloga mobilnih terminalov je, da samodejno izberejo najustreznejšo 
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bazno postajo za prenos podatkov k uporabniku (downlink channel). Zato je v 
takih razmerah povezava vedno osredotočena na zgolj eno bazno postajo, 
kljub temu da jih je na določenem območju več, s čimer so odpravljene 
nekatere nevšečnosti, ki so sicer rezultat interference oziroma mešanja 
signalov več baznih postaj. 

Omenili smo že, da je v vsaki celici (okoli ene bazne postaje) na voljo po 15 
povezav. Izraba razpoložljivih povezav je v domeni terminala in bazne postaje. 
Za nadzor in upravljanje je uporabljen nadzorni kanal HS-SCCH, prek katerega 
se bazna postaja in terminal uskladita glede karakteristike povezave skupaj s 
hitrostjo prenosa. Končna hitrost prenosa je torej odvisna od števila 
uporabljenih povezav HS-DSCH znotraj ene celice. 

 

Porazdeljena uporaba prenosne 
poti omogoča učinkovitejše
izkoriščanje zmogljivosti 
razpoložljive pasovne širine in 
hitrejši prenos podatkov. 

 

 
Zmogljivosti in praksa 

Hitrost prenosa v omrežju HSDPA je odvisna tako od zmogljivosti bazne 
postaje kot tudi od zmogljivosti terminala. Vpliv imajo seveda tudi okoljski 
dejavniki, ki motijo signal. Hitrost prenosa je zato razdeljena na 12 kategorij. 
Vsaka izmed njih zahteva od bazne postaje in terminala ustrezne zmogljivosti. 
Teoretična maksimalna hitrost 14,4 Mb/s je seveda možna le pri izrabi vseh 15 
povezav HS-DSCH, to pa je v praksi silno težko zagotoviti, saj morajo biti 
izpolnjeni idealni pogoji (en uporabnik v eni celici). Tudi praksa tehnologij 
HSCSD in GPRS je omejila prenose na največ 128 Kb/s (s tehniko EDGE je 
sicer mogoče tudi te hitrosti v praksi nekoliko povečati). 

Za hitrejši prenos podatkov je seveda treba prilagoditi tudi mobilne terminale. 
Ti morajo biti vzvratno združljivi z obstoječim omrežjem oziroma obstoječo 
specifikacijo (Rel'99). Dejanska hitrost prenosa bo zato odvisna od 
implementirane kategorije tako na strani operaterja (bazne postaje) kot tudi 
na strani uporabnika (mobilni terminali). V praksi bo verjetno zaživela 
predvsem kategorija 6 z maksimalno hitrostjo 3,6 Mb/s. Več tudi težko 
pričakujemo, saj bo, če ne drugače, v posamezni celici vedno več uporabnikov. 
Izraba petih povezav naenkrat je nekako tudi statistično najverjetnejša. Pri 
tehniki HSDPA je vsekakor pomembna optimalna izkoriščenost prenosne poti; 
to rešuje prilagodljiva modulacija in kodiranje signala ter hiter odziv na 
morebitne napake v prenosu. 

V praksi so mobilni terminali že na voljo predvsem kot omrežni vmesniki za 
prenosne računalnike. To je lani, recimo, demonstriral Nortel s komercialnim 
omrežjem in terminalsko opremo za kategorijo 12 (1,8 Mb/s) in kategorijo 6 
(3,6 Mb/s). Prilagajanje zmogljivosti signala pa ima tudi nekatere pozitivne 
stranske posledice. HSDPA omogoča vzdrževanje nominalne hitrosti omrežja 
UMTS (384 Kb/s) tudi v slabih razmerah, oziroma na samem obrobju pokritosti 
posamezne celice. 
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Nekatere ključne značilnosti
tehnologije HSDPA, ki v teoriji
omogočajo prenosne hitrosti proti
uporabniku tudi do 14,4 mbps na
osnovi obstoječe mobilne
infrastrukutre. 

 

 
Uporaba 

Uvajanje HSDPA na podlagi trenutne infrastrukture UMTS ima vsekakor 
pozitivne posledice na razvoj aplikacij, sicer značilnih za stacionarne 
širokopasovne povezave. Sam prenos hitrosti (približno petkrat hitreje) in 
boljša izkoriščenost mobilnih celic (približno desetkrat boljša izkoriščenost 
frekvenčnega spektra) poleg tega tudi ugodno vplivata na cenovno politiko 
obračunavanja obilnega širokopasovnega prenosa. 

Vsesplošna navzočnost širokopasovnih povezav že v stacionarnem omrežju 
vpliva pozitivno na širitev uporabe interneta, saj omogoča razvoj novih 
aplikacij in dostavo večpredstavnih vsebin (zvok in video). Če primerjamo 
razvoj mobilnih govornih storitev, ki so bile na začetku usmerjene predvsem v 
profesionalne in namenske scenarije (medicinska pomoč, profesionalne 
poslovne storitve itd.), ki jih je povozila vsesplošna raba (mobilne telefone 
uporabljamo celo doma namesto stacionarnih), je razvoj mobilnih podatkovnih 
storitev verjetno na dobri poti. 

Uvajanje HSDPA (oziroma alternativnih tehnologij) bo vplivalo na filozofijo in 
poslovne modele širokopasovnih brezžičnih povezav. Ciljna populacija so v tem 
trenutku poslovni uporabniki z zahtevami po dostopu do poslovnih aplikacij 
kjerkoli. Tehnika HSDPA je usmerjena tudi na tiste skupine uporabnikov, pri 
katerih še vedno prevladuje stacionarni dostop, kot so poslovni prostori ali 
gospodinjstva. Z uvajanjem novih tehnologij bo meja med stacionarnim in 
brezžičnim širokopasovnim dostopom morda kar zabrisana (pri tem pa ne 
smemo pozabiti, da se tudi stacionarni internet nezadržno "hitri"). Prenosne 
hitrosti do 14,4 Mb/s so dejansko ustrezen pogoj za dostavo kakovostnih 
storitev, kot so televizija, govorne storitve in spletni dostop prek interneta. 
Prav zato bo mobilna tehnologija s hitrim podatkovnim prenosom pogosto 
predstavljala temeljno infrastrukturo tudi v zaprtih prostorih, kjer je, ne 
nazadnje, signal zaradi manjšega vpliva interference boljši in s tem tudi laže 
zagotovljena višja hitrost prenosa. 

Pri tem ne smemo pozabiti na konkurenčne tehnologije, ki so že vpeljane ali 
pa so na dobri poti, da se uveljavijo. Brezžična krajevna omrežja danes v 
poslovnem okolju (in tudi doma) niso več nobena posebnost. Vendar pa ima 
nov rod mobilnih tehnologij bistveno prednost - prehajanje (roaming). Na tej 
podlagi je uporabnik vedno mobilen in ni vezan na specifično lokacijo. Prav 
zato bodo lahko samo mobilne tehnologije, kot je UMTS, omogočile neopazen 
prehod pri uporabi poslovnih aplikacij ali sistemov za zabavo v pisarni oziroma 
doma in na terenu. Tako kot uporabljamo omrežje GSM na delovnem mestu ali 
doma, bo tudi tehnologija UMTS (oziroma konkurenčna brezžična) sčasoma 
postala pomembna infrastruktura za prenos podatkov. 
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Prednosti in slabosti 

Uvajanje tehnike HSDPA ima številne prednosti. Mobilnim operaterjem 
omogoča boljšo izkoriščenost temeljne infrastrukture in nizanje novih 
podatkovnih storitev, kot je mobilna televizija. Hkrati se postavlja ob bok 
alternativnim brezžičnim tehnologijam, kot je WiMax, saj so hitrosti popolnoma 
primerljive, ob tem da je temeljna infrastruktura že na voljo. Tega za WiMax 
ne moremo trditi. Seveda je pri uvajanju novih tehnologij treba pomisliti tudi 
na druge dejavnike, ki ključno vplivajo na uporabniško sprejemljivost. 

To je predvsem strošek uporabe storitve, ki najpogosteje igra ključno vlogo. 
Dejansko je z vpeljavo tehnike HSDPA mogoče obstoječ frekvenčni pas bolje 
izkoristiti, vendar zahteva nadgradnja tudi svojo ceno. Prednost tehnike je 
vsekakor že obstoječa infrastruktura, vendar je vprašanje vsesplošne uporabe 
vezano bolj na vzorce uporabe. Podatkovni prenos je danes še vedno 
skoncentriran v urbanem okolju, kjer je mogoče z razmeroma nizko investicijo 
vzpostaviti alternativne tehnologije, kot je WiMax. Vendar pa tak brezžični 
dostop ne rešuje problema mobilnosti in je dejansko simulacija stacionarnega 
dostopa prek frekvenčnega spektra (mobilnost je možna zgolj na mikroravni). 
V tem pogledu ima UMTS v kombinaciji s HSDPA odlično prednost. Vendar so 
po drugi strani omejitve terminalov tiste (majhni zasloni, recimo), ki zavirajo 
uporabo kompleksnejših in podatkovno požrešnih storitev ter s tem 
zagotavljanje širokopasovnih povezav. 

Oblikovanje storitev, prilagojenih za mobilne uporabnike, je torej tisti ključni 
dejavnik, ki bo investitorjem povrnil vložke v nadgradnjo. Zdi se, kot da bo 
tehnološki deja vu (osnovna infrastruktura prehiteva informacijske storitve) 
zopet negativno vplival na uvajanje mobilnega prenosa podatkov. Problemi 
uvajanja novih tehnologij so v resnici večdimenzionalni. Perspektivne storitve, 
kot je mobilna televizija, imajo že na samem začetku težave, ki niso samo 
tehnične narave, saj gre za vmešavanje mobilnih operaterjev na področje, na 
katerem prevladujejo povsem drugi igralci - televizijske postaje. Prav zaradi 
pomanjkanja jasne vizije glede oblikovanja in ponujanja konkretnih 
(podatkovnih) storitev za končne uporabnike je prihodnost HSDPA kljub 
zanimivemu reševanju konkretnih tehničnih problemov še vedno nekoliko 
zamegljena. 

Tehnološki razvoj kljub temu nemoteno teče naprej. Evolucija mobilnih omrežij 
je s prihajajočo specifikacijo Release 6 usmerjena med drugim v zagotavljanje 
hitrega prenosa podatkov tudi v nasprotni smeri, torej od uporabnika v 
omrežje. Hitri paketni dostop od uporabnika (High Speed Uplink Packet Access, 
HSUPA) naj bi bil namenjen predvsem aplikacijam, za katere je značilna hitra 
izmenjava podatkov med uporabniki, kot so interaktivne igre, in tudi 
zaokrožuje koncept hitrega paketnega dostopa (High Speed Data Access, 
HSDA) mobilnih omrežij v prihodnosti. 
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Preglednica : Kategorije in zmogljivosti prenosa s tehniko HSDPA. Hitrost 
prenosa je poleg števila povezav odvisna tudi od uporabljene 
tehnike kodiranja in modulacije. 

 

kategorija število potrebnih povezav HS-DSCH prenosna hitrost 

kategorija 1 5 1,2 Mb/s 

kategorija 2 5 1,2 Mb/s 

kategorija 3 5 1,8 Mb/s 

kategorija 4 5 1,8 Mb/s 

kategorija 5 5 3,6 Mb/s 

kategorija 6 5 3,6 Mb/s 

kategorija 7 10 7,3 Mb/s 

kategorija 8 10 7,3 Mb/s 

kategorija 9 15 10,2 Mb/s 

kategorija 10 15 14,4 Mb/s 

kategorija 11 5 900 Kb/s 

kategorija 12 5 1,8 Mb/s 

 


