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Abstrakt 
 
Tato Bakalářská práce se věnuje problematice modelování mobilních sítí 3. a 4. generace za 

pomocí simulačních nástrojů. Aktuálně provozované sítě 3G a nově nastupující 4G sítě v sobě 

ukrývají klíč ke globální, vysokorychlostní mobilní síti univerzálních služeb.  První část této práce je 

věnována teoretickému úvodu do sítí 3. a 4. Generace. Jsou zde stručně popsány základní znaky a 

architektura těchto mobilních sítí. Další část se zabývá tématem aplikovatelných simulačních nástrojů, 

vhodných pro simulace těchto mobilních sítí. Jsou zde zmíněny a obecně popsány simulační nástroje 

OMNET++, OPNET Modeler, NS (Network Simulator) a QualNet. Poslední, praktická část 

představuje průvodce návrhem a realizací modelu UMTS datové sítě v simulačním prostředí OPNET 

Modeler.  
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Abstract 
 
This Bachelor thesis deals with the issue of modeling of mobile network 3. and 4. generation 

by using simulation tools. The currently operated 3G networks  and emerging 4G networks, in 

themselves, are the key to global, high-speed mobile network of universal services.  The first part of 

this work is dedicated to the theoretical introduction to the network 3. And 4. Generation. There are 

briefly described the basic features and architecture of mobile networks. The next section covers the 

topic applicable simulation tools, suitable for the simulation of these mobile networks. There are 

mentioned and described the OMNET++, OPNET Modeler, NS(Network Simulator) and QualNet 

simulation tools. The last, practical part represents the design and realisation of the UMTS data 

network model in the OPNET Modeler simulation environment. 
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1 Úvod 

V dnešní době, s neustálým rozvojem mobilních komunikací, je třeba hledat nové technologie 

rádiového přenosu informací, což je základním požadavkem pro funkčnost mobilních sítí. A z tohoto 

důvodu vznikají nové a nové technologie, které mají za úkol co nejvíc ulehčit komunikaci účastníků v 

mobilních sítích, popřípadě rozšířit využitelnost těchto sítí v oblasti poskytovaných služeb. Řešení 

může spočívat v takzvaných sítích čtvrté generace (4G), které jsou charakterizovány systémem LTE 

(Long Term Evolution).  

V první části této práce bych chtěl stručně popsat již velice rozšířené a aktuálně převažující 

3G  sítě, a nicméně také uvést do teorie systému LTE. Vše okolo těchto sítí se bude týkat hlavně jejich 

výstavby a základní architektury, vyobrazující síťové prvky a jejich funkce. V neposlední řadě zde 

bude zmíněna také základní hierarchická struktura, jednotlivá rozhranní a protokolová analýza. 

Jako další, navazující část, jsem dle zadání zvolil analýzu a popis mě dostupných simulačních 

nástrojů, které nám umožňují simulaci výše zmíněných mobilních sítí a technologií. Budu se vám 

snažit přiblížit simulační rozhraní OMNET++ a také jeho placenou verzi OPNET Modeler. Hlavní 

myšlenkou, této části mé práce, je přiblížit vám simulační nástroje OMNET++ a OPNET. Zvýraznit 

jejich základní rysy a provést vás funkcemi těchto aplikací. Zmíním zde také simulační nástroje NS – 

Network Simulator a Qualnet, které představují zajímavá řešení, postavená na zcela odlišných 

architekturách. 

V praktické části mé práce se budu věnovat návrhu a realizaci datové UMTS sítě 

v simulačním nástroji OPNET Modeler. Budu se snažit tento bod koncipovat jako průvodce návrhem a 

vytvořením příkladové datové sítě UMTS, přičemž zde bude rozebrána definice rozměrů sítě, výběr 

potřebných prvků a spojů, samotná výstavba sítě a některá její důležitá nastavení, pro otestování 

některých charakteristik. Tento průvodce by měl být vhodným pomocníkem a odrazovým můstkem při 

realizaci vlastních modelů datové sítě UMTS v prostředí OPNET Modeler, a řešení problémů s tímto 

tématem souvisejících. 
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2 Mobilní sítě 3. generace 

Jak už víme, sítě třetí generace neboli také 3G jsou postaveny na technologii UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System). A tomuto systému bych chtěl také věnovat první část 

úvodu do teorie mobilních sítí 3. a 4. Generace.  

Technologie UMTS má své počátky na konci minulého století. V druhé polovině 90. let 

minulého století se začala vytvářet první poptávka po datových službách v síti GSM. Inspirováni 

mobilním boomem v Japonsku, dosáhli všichni mobilní operátoři přesvědčení, že tahákem 

budoucnosti musí být právě mobilní datové služby.  

V březnu 2000 byl vydán základní standard UMTS R99 (Release 99), který sliboval rychlosti 

2 Mbps uvnitř budov (např. pro šíření TV, Videa na požádání apod.), 384 kbps pro pomalu se 

pohybující objekty a 144 kbps pro rychle se pohybující objekty. Rychlost uplinku byla omezena na 64 

kbps. Dalším vývojovým stupněm slučování GSM a Internetu s cílem vytvoření víceúčelové 

multiservisní sítě byl standard UMTS R00(Release 00), který obsahoval pár drobných úprav, avšak 

rychlosti se nezměnily. Od té doby prošlo UMTS rozsáhlým vývojem. 

V současné době je známo 6 verzí (release) UMTS: 

• R99 (R3)  

• R4  

• R5  

• R6  

• R7  

• R8 

Release 8 je poslední schválený standard UMTS, obsahuje mnoho významných změn. Z 

pohledu marketingu se tyto sítě nazývají LTE (Long Term Evolution). LTE je současně již 

označováno jako mobilní síť 4G. Udávaná rychlost je přibližně až 150 Mbit/s. Reálně dosahované 

rychlosti jsou v současnosti mnohem nižší.   

2.1 Specifikace sítě UMTS 

Oproti GSM/GPRS, systém UMTS charakterizuje podpora několika současně aktivních 

služeb. Uživatel může mít například spuštěnu videokonferenci a současně si ze serveru stahovat své e-

maily. Vlastnosti spojení na rádiovém rozhranní (rychlost, zpoždění, chybovost, atd.) mohou být 

dohodnuty a optimalizovány dle konkrétní služby. Pro mobilní sítě 3. generace byla zvolena na 

rádiovém rozhranní technologie CDMA (Code Division Multiple Access). Pro UMTS konkrétně 

metoda WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), širokopásmová přístupová metoda. [1] 
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Frekvenční pásma pro UMTS: 

• párové pásmo - 1920÷1980 MHz a 2110÷2170 MHz  

• nepárové pásmo - 1910 ÷1920 MHz a 2010÷2025 MHz  

Pro nepárová pásma (časově dělený duplex TDD) byla pro UMTS vybrána technologie TD-

CDMA, která je vhodná pro asymetrické vysokorychlostní datové přenosy, pokrytí hlavně uvnitř 

budov. Pro párová pásma (s frekvenčním duplexem FDD) byla vybrána pro UMTS technologie W-

CDMA, která je zase vhodnější pro velkoplošné pokrytí a symetrické, středně rychlé datové služby, 

ale je mnohem náročnější na regulaci výkonu na straně mobilního telefonu i základnové stanice Node 

B, viz. Obrázek 2.1. [2] 

 

Obrázek 2.1 Frekvenční pásma v UMTS [2] 

Zjednodušená struktura systému UMTS je následující. V nejvyšší úrovni se nachází páteřní síť 

CN (Core Network). Směrem k uživatelům dále následuje radiová přístupová síť UTRAN  (UMTS 

Terrestrial Radio Access Network), a konečně uživatelé přistupují k UMTS síti pomocí  uživatelských 

terminálů UE (User Equipment), viz. Obrázek 2.2. 

 

 

Obrázek 2.2 Struktura UMTS zjednodušeně [1] 
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Přístupové síti UTRAN odpovídá v GSM oblasti subsystém základnových stanic BSS (Base 

Station Subsystem) a páteřní síti CN odpovídá síťový spojovací subsystém NSS (Network and 

Switching Subsystem). [1] 

2.2 Výstavba sítě UMTS 

2.2.1 Uživatelský terminál  

Uživatelský terminál (UE) je v podstatě "mobilní telefon", který se skládá ze dvou částí (viz. 

Obrázek 2.3). Je to jednak část označovaná jako ME (Mobile Equipment), jež se stará o navázání 

radiového spojení přes rádiové rozhraní. Druhá část, je podobně jako u sítí GSM, karta SIM. V UMTS 

se značí jako USIM (UMTS Subscriber Identity Module). USIM slouží k identifikaci uživatele, 

uchovává autorizační a šifrovací klíče plus některé další informace vyžadované terminálem. UE 

nepatří do části UTRAN, jedná se o samostatnou součást systému UMTS.  

 

Obrázek 2.3 Schéma uživatelského terminálu [1] 

2.2.2 Přístupová síť 

Přístupová síť (UTRAN) představuje část sítě, která umožňuje uživatelům mobilní přístup ke 

službám poskytovaným páteřní sítí CN pomocí rádiového prostředí (rozhranní Uu). V této souvislosti 

plní UTRAN dvě hlavní funkce: 

• Zprostředkování rádiového přenosu  

• Řízení a přidělování rádiových prostředků  

Pro splnění těchto funkcí jsou definovány dvě síťové jednotky (viz. Obrázek 2.4):   

• Node B – jedná se o základnovou stanici systému UMTS (obdoba BTS v 

GSM)  

• Radio Network Controller (RNC) – řídicí jednotka rádiové sítě (obdoba BSC 

v GSM)   
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Síť UTRAN se skládá z jednoho nebo více subsystémů rádiových sítí RNS (Radio Network 

Sub-system). Každý tento subsystém řídí jednotka RNC, která je připojena do páteřní sítě přes 

rozhranní Iu. RNC má na starost rádiové zdroje a jejich management pro určitou geografickou oblast, 

rozdělenou na jednotlivé buňky. O pokrytí jednotlivých buněk rádiovým kanálem se starají 

základnové stanice, označované Node B. Obsahují rádiové přijímače, vysílače a anténní systém, 

obsluhující jednu nebo více buněk a slouží jako jednotka, zprostředkující přenos dat mezi rádiovým 

rozhraním na jedné straně a pozemskou pevnou částí sítě na straně druhé. Základnové stanice jsou s 

RNC propojeny přes rozhranní Iub. 

 

Obrázek 2.4 Struktura a rozhranní přístupové sítě UTRAN [1] 

Řídící jednotka rádiové sítě (RNC) kontroluje funkčnost jedné nebo několika základnových 

stanic. Má na starost přidělování rádiových prostředků (kódů, výkonu) a sledování pohybu (mobilitu) 

účastníka. Dále také dohlíží na řízení rádiových prostředků,  zabezpečení přenosu a v neposlední řadě 

také řízení handoveru a vysílacího výkonu. 

UTRAN má definována čtyři logická rozhraní, která propojují jednotlivé funkční jednotky této 

sítě a propojují UTRAN s dalšími jednotkami systému UMTS: 

• Iu mezi RNC a CN – v případě propojení UTRAN a domény CN s 

přepojováním okruhů (Circuit Switched domain) je toto rozhraní nazváno Iu-

CS a koncovým bodem je ústředna MSC (Mobile switching centre). V případě 

propojení RNC na doménu s přepojováním paketů (Packet Switched Domain) 

se jedná o rozhraní  Iu-PS a koncovým bodem je uzel SGSN (Serving GPRS 

Support Node). 

• Uu mezi Node B a UE  

• Iub mezi RNC a Node-B 

• Iur mezi dvěma RNC  
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Komunikace na výše zmíněných rozhraních je popsána souborem protokolů pro jednotlivé 

vrstvy v souladu s principem vrstvového modelu RM-OSI. Všechna tato rozhraní jsou využita pro 

přenos signalizace i informačních signálů. 

2.2.3 Páteřní síť 

Páteřní síť (CN) či jádro sítě UMTS zajišťuje spojovací funkce (propojení účastníků, 

směrování paketů), udržuje a aktualizuje důležité uživatelské informace (poloha, bezpečnost, 

účtování) a zajišťuje propojení do externích sítí (ISDN, X.25, PSTN, Internet, atd.). Jádro sítě UMTS 

je rozděleno na dvě domény – doména s přepojováním okruhů CS (Circuit Switched) a doména PS s 

přepojováním paketů (Packet Switched). Tyto dvě domény některé síťové jednotky sdílejí, jiné náleží 

pouze jedné doméně. Doména CS obsahuje telefonní ústředny MSC a GMSC, které mohou být s 

určitými změnami převzaty ze současných GSM sítí. Doména PS je složena ze síťových entit pro 

podporu GPRS (GSN), tj. SGSN a GGSN.  

     

 

Obrázek 2.5 Struktura rozhraní UMTS [1] 

I v CN je opět definováno několik logických rozhraní (viz. Obrázek 2.5). Konkrétně se jedná o 

rozhraní vůči přístupové síti UTRAN, tedy Iu-PS a Iu-CS. Mezi důležitá rozhraní patří například 

rozhraní Gn propojující jednotlivé uzly GSN. Rozhraní Gi umožňuje propojení s externími sítěmi 

založenými na protokolech IP nebo X.25. Další rozhraní jsou použita pro přenos signalizačních dat a 

jsou shodná s rozhraními v sítích GSM/GPRS. Pro spolupráci jednotlivých UMTS sítí a pro podporu 

roamingu je třeba definovat ještě rozhraní Gp. Rozhraní Gp slouží k propojení sítě s dalšími 

pozemskými mobilními telekomunikačními sítěmi PLMN (doména s přepojováním paketů). 

Paketově orientovaná doména páteřní sítě pracuje na protokolu IP a z pohledu externí IP sítě 

se uzel GGSN jeví jako běžný IP směrovač (router). Pro podporu a správnou funkci protokolu IP by 

měl být v síti operátora dále provozován firewall, tedy ochrana proti nežádoucímu vniknutí z externích 
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sítí. Dále pak služba doménových jmen DNS (Domain Name System) a určitým způsobem musí 

docházet k přidělování IP adres jednotlivým zařízením. Tuto funkci může plnit GGSN nebo server 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). [1] 

2.3 Služby nabízené sítí UMTS 

UMTS FDD má velice dobré vlastnosti, co se zacházení s hlasovými hovory týče. Má 

významně větší kapacitu než GSM, umí dynamicky měnit velikost buňky a nabízí i o něco lepší 

kvalitu hovoru. Nicméně kvůli tomu byl nástup UMTS velice pomalý (nicméně za zmínku stojí Velká 

Británie, kde byl velký problém s kapacitami GSM sítí a některé průmyslové oblasti Německa).  

Ostatně právě ve Velké Británii se některé ceny za hlasová volání v UMTS právě z těchto důvodů 

dostaly dokonce pod úroveň cen za volání v GSM. 

Další službou, která byla zavedena až v sítích UMTS, je videotelefonie. Použitelnost této 

služby je poněkud na pováženou, protože při jejím využívání pochopitelně nemůžete držet telefon u 

ucha. To znamená, že zároveň potřebujete buď hlasité handsfree, které ale můžete použít jen v tichém 

prostředí nebo náhlavní soupravu, kterou zase obvykle moc lidí s sebou nenosí. Navíc není mnoho 

výrobců, kteří opatřují své mobilní přístroje HW, potřebným k videotelefonii. 

Poslední z nabízených služeb jsou samozřejmě paketové, datové přenosy, které jsou, aspoň 

teoreticky, o něco rychlejší než v sítích GSM/GPRS/EDGE. Přenosová rychlost se ale u UMTS  velmi 

podstatně liší v závislosti na rychlosti pohybu. I když zde je poměrně důležité rozlišovat UMTSR99 

(tedy první UMTS standard) a jeho upravenou variantu UMTS R4. U obou ale platí premisa, že 

pomalu se pohybující objekty mohou využívat rychlost maximálně 384 kbps, a rychle se  pohybující 

objekty (nad 120 km/h) mohou dosahovat rychlosti maximálně 144 kbps. Nadstavby klasické UMTS 

někdy označované také jako HSPA popř. HSPA+, ovšem umožnily navýšení přenosových rychlostí až 

na desítky Mbit/s a učinily tak velký pokrok. Dalším zvyšováním přenosových rychlostí se pomalu 

dostáváme k 4G sítím. Ale o nich více v další kapitole. 
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3 Sítě čtvrté generace (4G) 

Celosvětově se rozvíjející sítě čtvrté generace jsou velkým krokem ke vzniku univerzální, 

globální, mobilní sítě obrovských možností, která by zajistila propojení všech dosavadních mobilních 

technologií a standardů a povznesla mobilní komunikaci na zcela jinou úroveň. V současné době jsou 

4G sítě reprezentovány systémem LTE (Long Term Evolution). 

Poskytovatelé bezdrátových služeb pozorují rok od roku větší nárůst nároků uživatelů na 

datové služby. Dnešní uživatel požaduje hlasové služby, sdílení videí/obrázků a kontakt s okolním 

světem kdykoliv a kdekoliv. Velký úspěch sklidila mobilní technologie HSPA, která poskytovala 

vysoké datové toky. LTE, vyvíjené společností 3GPP již od roku 2004, navazuje na tuto technologii, a 

navíc bude nabízet nová a širší frekvenční pásma, tím pádem vyšší datové toky, nižší latenci a vyšší 

kapacity v hustě osídlených oblastech. 

 

3.1 Základní rysy systému LTE 

Systém  LTE  (Long  Term  Evolution)  představuje  obrovský  pokrok  v bezdrátové  mobilní 

datové komunikaci. Je navržen pro potřeby vysokorychlostních datových přenosů, stejně jako pro 

vysokokapacitní, zvukové a multimediální potřeby budoucnosti. LTE přinese spoustu technických 

výhod. Šířku pásma bude možné nastavit v rozmezí 1,4 MHz až 20 MHz v závislosti na potřebách 

poskytovatelů.  Při  uplinku  budeme moci dosahovat rychlostí okolo 80Mbit/s a při  downlinku 

dokonce až  320Mbit/s.  Přenosová rychlost je však závislá na šířce pásma a počtu použitých 

přijímacích a vysílacích antén.  LTE  efektivněji využívá šířku spektra díky modulaci  OFDM. Pomocí 

této technologie se rozdělí frekvenční pásmo na tisíce užších pásem (subnosných), které jsou v daném 

pásmu umístěny ortogonálně vedle sebe a paralelně přenáší velké objemy dat. 

Pro datové přenosy v downlinku  využívá  LTE  přístup  OFDMA.  Pro datové přenosy v 

uplinku pak využívá přístup SC-FDMA. Rychlost datových toků u tohoto systému závisí především 

na:  

 •  Použité šířce spektra  

 •  Anténní konfiguraci  

 •  Použité hloubce vnitřní modulace 
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Technologie  LTE  bude nabízet šířky spektra v rozmezí 1,4 MHz až 20 MHz.  Při šířce pásma 

5 MHz nabízí LTE srovnatelné přenosové rychlosti s HSPA+. Vyšších datových rychlostí a kapacit 

dosahuje až při využití širšího spektrálního pásma (viz. Obrázek 3.1). 

 

Obrázek 3.1 Výkon v závislosti na šířce frekvenčního pásma 

Poskytovatelé bezdrátových služeb (hlavně mobilní operátoři) se tedy mohou rozhodnout, 

jakou šířku pásma využijí v závislosti na dané lokaci. Technologie LTE je primárně vyvíjena jako 

vysoko-kapacitní a vysoko-rychlostní technologie, takže se předpokládá, že bude hojně využívána pro 

šířky pásma v rozmezí 5 MHz - 20 MHz.   

Dalším faktorem je anténní konfigurace. Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné využít 

technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output), což je použití více vysílacích i přijímacích antén. 

Čím více vysílacích a přijímacích antén bude použito, tím větší budou dosahované datové  toky a zvýší 

se i robustnost přenosu. Příklad konfigurace MIMO: 2x2, 4x2, 4x4 (počet vysílacích antén x  počet 

přijímacích antén). 

Rychlost datových toků záleží také na použité hloubce vnitřní modulace.  V systémech LTE  

se budou využívat tyto vnitřní modulace:  QPSK,  16QAM,  64QAM.  S větší hloubkou modulace se 

zvětšují dosahované datové toky, ale také je více kladen důraz na průchod signálu rádiovým  kanálem 

(viz. Obrázek 3.2). 

 

Obrázek 3.2 Naměřené přenosové rychlosti v systému LTE pro šířku pásma 20MHz 
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3.2 Architektura systému LTE 

Architektura sítě systému LTE se skládá z E-UTRAN (Envolved UTRAN) na straně přístupu 

účastníka a EPC (Envolved packet core) na straně páteřní sítě. Následující obrázek popisuje 

architekturu sítě LTE. 

 

 

Obrázek 3.3 Architektura a rozhraní LTE [5] 

 

Základnová stanice eNB (e-Node B) v síti E-UTRAN zprostředkuje e-UTRA uživatelské 

protokoly (PDC/RCC/MAC/PHY) a kontrolní RRC protokol, který je zakončen až na uživatelském 

terminálu (UE). eNB jsou vzájemně propojeny prostřednictvím rozhraní X2, a připojeny k EPC 

pomocí S1 rozhraní. Propojení eNB a centra řízení mobility MME (mobility management entity) je 

realizováno rozhraním S1-MME a propojení eNB – S-GW (serving gateway) pomocí S1-U  rozhraní. 

Rozhraní S1 zajišťuje tedy vzájemné propojení mezi eNB, MME a S-GW (viz. Obrázek 3.3). 

3.2.1 Základnová stanice e-Node B 

e-Node B (eNB) zajišťuje spojení s UE. Pracuje s fyzickou (PHY) a medium access kontrol 

(MAC) vrstvou. Jsou zde využívány protokoly Radio Link Control (RLC), Packet Data Central 

protokol (PDCP) a kontrolní Radio Resource Control (RRC). eNB plní celou řadu funkcí, jako řízení 

rádiových zdrojů, tarifikace, plánování, nastavení vysílacího výkonu, vysílání informace o buňce, 

šifrování/dešifrování  a komprese/dekomprese dat. 
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3.2.2 Centrum řízení mobility MME 

Spravuje a ukládá informace o UE (klidový stav UE/uživatelských identit, informace o 

pohybu UE, zabezpečující informace). Vytváří dočasné identity a přiděluje je jednotlivým 

uživatelským terminálům UE. Kontroluje povolení, zda má daný uživatelský terminál přístup na TA 

nebo PLMN a v neposlední řadě se také stará o ověření uživatele. 

3.2.3 Serving Gateway S-GW 

Tato jednotka se stará o směrování datových paketů sítí. Stejně tak ji  můžeme považovat za 

takzvanou oporu (mobility anchor), při datovém přenosu v průběhu předávání dat mezi základnovými 

stanicemi e-Node B (inter eNB –Handover ). V sítí je nicméně tato jednotka využita jako záchytný 

bod,při přechodu účastníka mezi sítí LTE a jinými mobilními systémy (2G/3G mobilní sítě – GSM 

atd.) 

3.2.4 Packet Data Network Gateway PDN-GW 

 Poskytuje uživatelskému terminálu UE přístup na externí sítě paketových dat. Můžeme jej 

považovat za vstupně – výstupní bod síťového provozu orientovaného do UE, a v opačném směru 

z UE. Uživatelský terminál může udržovat spojení s několika PDN – GW současně, umožňuje tak 

přístup k více paketovým sítím  PDN. PDN – GW realizuje dojednání pravidel, filtrování paketů, 

podporu nabíjení a můžeme jej využít k zákonnému odposlechu či nahlédnutí do paketového provozu.  

3.3 Rozhraní použitá v architektuře LTE 

V předchozí části jsme si rozebrali základní stavební prvky architektury systému LTE. Další 

důležitou částí charakterizující síť jsou rozhraní. V síťové architektuře LTE se jich vyskytuje mnoho, 

viz. Obrázek 3.3. Nyní zde budou popsány základní funkce těchto rozhraní.  

Síťovou architekturu technologie LTE tvoří následující rozhraní: 

• S1-MME: referenčním bod pro kontrolní protokol RLC mezi E-UTRAN a 

MME 

• S1-U: referenční bod mezi E-UTRAN a Serving GW při přepínání mezi 

jednotlivými  základnovými stanicemi eNB 

• S3: umožňuje výměnu uživatelských a řídících informací pro přístup k sítím 

mimo  3GPP, a to buď v nečinnosti nebo aktivním stavu 

• S4: poskytuje funkce související s podporou kontroly a mobility mezi GPRS 

Core a 3GPP funkcí opory systému jednotky S - GW.  

• S5: zajišťuje přenos uživatelských dat a jeho řízení mezi GW a  PDN - GW 
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• S6a: umožňuje přenos tarifikace a ověřování dat pro autentifikaci/autorizaci 

 uživatelského přístupu na rozhraní jednotky AAA, mezi MMS a HSS 

• GX: zprostředkuje přenos QoS požadavků a nabíjecích pravidel z PCRF do 

Policy and Charging Enforcement Function (PCEF) v PDN GW. 

• S8: komunikace Inter-PLMN- referenční bod, zajišťuje přenos uživatelských 

a kontrolních informací mezi GW VPLMN a PDN GW v HPLMN.  

• S9: zajišťuje přenos (QoS) požadavků a řídících informací mezi domácím 

PCRF a návštěvnickým PCRF.  

• S10: referenční bod při komunikaci mezi MME jednotkami.  

• S11: referenční bod mezi MME a Serving GW. 

• S12: referenční bod mezi UTRAN a serving GW, určen pro přenos 

(propouštění)  uživatelských dat,pokud je vytvořena přímá cesta. 

• S13: povoluje proceduru ověření identity UE mezi jednotkami MME a EIR. 

• SGI:  to je referenční bod mezi PDN GW a paketovou sítí. Tento referenční 

bod  odpovídá Gi pro přístup 3GPP. 

• Rx:  referenční bod mezi AF a PCRF.  

• SBC:  referenční bod mezi CBC a MME pro doručení upozornění a kontrolní 

funkce. 

3.4 Základní protokoly v LTE 

 V architektuře systému LTE, páteřní síť zahrnuje řízení mobilní entity (MME), Serving 

Gateway (S-GW), Packet Data Network Gateway (PDN-GW), kde jako E-UTRAN je E-UTRAN 

Node B (eNB). Obrázek 3.4 níže vyobrazuje základní protokolovou strukturu mezi UE a MME. 

 

 

Obrázek 3.4 Protokolová struktura mezi UE a MME [5] 
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Rozhranní X2 je definováno mezi dvěma sousedními základnovými stanicemi eNB. Obrázek 

3.5 níže popisuje základní protokolovou strukturu tohoto rozhranní. 

 

 

Obrázek 3.5 Protokolová struktura X2 [5] 

3.4.1 GPRS Tunnelling Protocol User Plane (GTP-U) 

GTP-U je použit na S1-U, X2, S4, S5 a S8 rozhraních Evolved Packet Systému (EPS). GTP-U 

„Tunely“ jsou použity pro přenos datových jednotek T-PDU a signalizačních zpráv mezi dvěma konci 

tohoto tunelu. ID konce tunelu (TEID), které je obsaženo v hlavičkách GTP indikuje, kterým tunelem 

bude T-PDU přenášeno. Dále je zde k identifikaci obsažena zdrojová a cílová IP adresa. 

3.4.2 Medium Access Control (MAC) 

MAC protocol vrstva je součástí UE a základnové stanice e-Node B, a tvoří také Air rozhraní 

systému LTE pro kontrolní a uživatelské relace. Hlavními funkcemi jsou mapování mezi logickými a 

transportními kanály, multiplexování/demultiplexování MAC SDU jednotek, informace o plánování 

(schedulling), oprava chyb prostřednictvím HARQ, volba formátu přenášených dat. 

3.4.3 Non-Access-Stratum (NAS) Protocol 

Non-Access Stratum (NAS) je nejvyšší vrstva kontrolní relace mezi UE a MME na rádiovém 

rozhranní. Hlavními funkcemi protokolů, které jsou součástí NAS, jsou podpora mobility 

uživatelského terminálu a podpora procedur managementu k navázání a udržení IP konektivity mezi 

UE a jednotkou Packet Data Network Gateway (PDN GW). Dalšími funkcemi jsou autentifikace a 

kontrola zabezpečení. 

3.4.4 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 

PDCP vrstva je součástí UE a základnové stanice e-Node B, a tvoří také Air rozhraní systému 

LTE pro kontrolní a uživatelské relace. Hlavními funkcemi PDCP pod-vrstvy pro uživatelský přenos 

jsou přenos uživatelských dat, opakování přenosu PDCP jednotek SDU pro protokol RLC při 
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Handoveru, šifrování/dešifrování. Funkce PDCP pod-vrstvy pro přenos řídících informací zahrnují 

šifrování, ochranu integrity a přenos řídících dat.  

3.4.5 Radio Link Control (RLC) 

RLC protokol je součástí UE a základnové stanice e-Node B, a tvoří také Air rozhraní systému 

LTE pro kontrolní a uživatelské relace. Hlavními funkcemi tohoto protokolu jsou korekce chyb 

pomocí ARQ, detekce chyb protokolů a jejich oprava, segmentace a opětovné poskládání PDU/SDU 

jednotek, RLC obnova. 

3.4.6 Radio Resource Control (RRC) 

Stejně jako PDCP, RRC je součástí UE a základnové stanice e-Node B, a tvoří také Air 

rozhraní systému LTE pro kontrolní a uživatelské relace. Hlavními funkcemi RRC pod-vrstvy jsou 

stránkování, QoS management, zabezpečovací funkce, mobilní funkce, navázání, dohled a rozpad 

RRC spojení mezi UE a E-UTRAN, měření UE a informace o výsledcích. Přenos NAS zpráv mezi 

NAS a UE. 

3.4.7 S1 Application Protocol (S1AP) 

S1AP zajišťuje signalizační službu mezi E-UTRAN a sítí Evolved Packet Core (EPC). 

Funkce, charakteristické pro tento protokol jsou indikace schopností UE, inicializace přenosu, stav 

přenosu, inicializace rozpadu spojení, management rozhraní S1,přenos NAS signalizace, určení 

polohy, přenos výstražných zpráv, zpráva RAN informací (RIM). 

3.4.8 X2 Application Protocol (X2AP) 

X2AP protokol je použit v E-UTRAN k dohledu na pohyb uživatelského terminálu UE a 

zastává funkce, jako jsou správa pohybu, zatížení buňky, chybová hlášení, reset a opětovné nastavení 

rozhraní X2, Update konfigurace eNB.  
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4 Nástroje pro modelování mobilních komunikačních sítí 

4.1 Omnet++ 

OMNeT++ je objektově orientovaný, modulární, diskrétní, simulační nástroj. Vykazuje 

obecnou architekturu, a tudíž je možné jej užívat v různých problémových oblastech: 

• Modelování drátových a bezdrátových komunikačních sítí 

• Modely protokolů 

• Modelování sítí hromadné obsluhy 

• Modelování multiprocesorů a dalších hardwarových distribuovaných systémů 

• Ověřování hardwarových architektur 

• Hodnocení výkonu a jiných aspektů komplexních softwarových systémů, 

obecné modelování a simulace jakýchkoliv systémů s výskytem vhodných 

diskrétních událostí, které lze pohodlně mapovat do subjektů komunikujících 

na bázi výměny zpráv 

Prostředí OMNeT++ samo o sobě není simulátorem, ale poskytuje infrastrukturu a nástroje 

pro tvorbu simulací. Jednou ze základních složek této infrastruktury je architektura simulačních 

modelů. Tyto modely jsou sestaveny z opakovaně použitelných komponent zvaných moduly. Moduly 

mohou být kombinovány různými způsoby, jak je tomu například u LEGO bloků. 

Simulace v prostředí OMNeT++ lze provozovat pod různými uživatelskými 

rozhraními. Grafická uživatelská rozhraní (viz. Obrázek 4.1) jsou velmi užitečná pro demonstrační 

účely a ladění, přičemž parametry příkazového řádku jsou nejlepší pro dávková provedení. 

 

Obrázek 4.1 Omnet++ IDE 
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Simulátor, stejně jako uživatelská rozhraní a nástroje, je snadno přenosný. Je testován na 

nejrozšířenějších operačních systémech (Linux, Mac OS / X, Windows), a může být sestaven 

z instalačních balíčků nebo pomocí triviálních změn na většině unixových, operačních systémech. 

OMNeT + + umožňuje také paralelní distribuovanou simulaci. Je možno využít několik 

mechanismů pro komunikaci mezi oddíly paralelní distribuované simulace. Paralelní algoritmus 

simulace lze snadno rozšířit, popřípadě integrovat dovnitř nové modely - je to jen otázka 

nastavení. OMNeT + + lze využít také pro prezentaci ve třídě paralelních simulačních algoritmů, 

jelikož simulace mohou být vedeny paralelně i pod GUI, které poskytuje detailní zpětnou vazbu o 

aktuálním stavu. 

Komerčně podporovaná verze nástroje OMNeT + + se nazývá OMNEST. Jelikož  OMNeT + 

+ je zdarma pouze pro akademické a neziskové použití, pro komerční účely, je třeba získat povolení 

od OMNEST Simulcraft  Inc. 

4.1.1 Architektura simulačních modelů 

OMNeT + + model se skládá z modulů, které komunikují zasíláním zpráv. Aktivní moduly se 

nazývají jednoduché moduly a jsou napsány v jazyce C + +, s využitím simulační knihovny simulation 

class library. Moduly mohou být navzájem propojeny prostřednictvím bran (označení pro port) a 

kombinovány, čímž vznikají složené moduly, viz. Obrázek 4.2.  Hloubka vnoření u modulu není 

omezena. Moduly komunikují prostřednictvím zasílání zpráv, přičemž zprávy mohou obsahovat 

libovolné datové struktury. Moduly mohou předávat zprávy po předdefinovaných cestách 

prostřednictvím bran a přípojek, nebo přímým způsobem na místo určení. Moduly mají parametry, 

které se dají použít k přizpůsobení jejich chování nebo nastavení parametrů modelu topologie. Moduly 

na nejnižší hierarchické úrovni se nazývají jednoduché moduly, a zapouzdřují model 

chování. Jednoduché moduly jsou naprogramovány v jazyce C + +, a využívají simulační knihovny. 

 

 

Obrázek 4.2 Omnet++ model 
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4.1.2 Nástroje pro popis struktury daného systému 

4.1.2.1 Hierarchické moduly 

OMNeT++ model se skládá z hierarchicky vnořených modulů, které komunikují vzájemným 

předáváním zpráv. Modely jsou často označovány jako sítě. Nejvyšší úroveň modulu je modul 

systému, obsahující další submoduly, které mohou obsahovat vlastní submoduly. Hloubka vnoření 

modulu je neomezená, takže uživatel vyobrazí logickou strukturu daného simulovaného systému v 

modelu struktury. 

Modelová struktura je v prostředí OMNeT++ popsána jazykem NED. Moduly, které obsahují 

submoduly, se nazývají složené moduly, na rozdíl od jednoduchých modulů na nejnižší úrovni 

hierarchie modulu. Jednoduché moduly obsahují algoritmy modelu. Uživatel definuje jednoduché 

moduly v C++, s použitím OMNeT++ knihovny simulation class library. 

4.1.2.2 Typy modulů 

Jak jednoduché, tak i složené moduly jsou příklady typů modulů. Při popisu modelu, uživatel 

definuje typy modulů, příklady těchto typů modulů slouží jako komponenty složitějších typů 

modulů. Když uživatel vytvoří systémový modul jako instanci dříve definovaného typu modulu, 

všechny moduly sítě jsou instancovány jako submoduly a dílčí submoduly systémového modulu. 

Pokud je typ modulu používán jako stavební blok, nezáleží na tom, zda se jedná o jednoduchý 

či složený modul. To umožňuje uživateli rozdělit jednoduchý modul do několika jednoduchých 

modulů vložených do složeného modulu nebo naopak, aby došlo k agregaci funkčnosti složeného 

modulu do jednoho jednoduchého modulu bez ovlivnění stávajícího uživatele typu modulu. 

Typy modulů mohou být uloženy v souborech odděleně od místa jejich skutečného využití. To 

znamená, že uživatel může seskupit stávající typy modulů a utvářet knihovny komponent ( INET 

Framework, MiXiM, Castalia atd.). Většina nejvíce užívaných knihoven komponent jsou pro uživatele 

volně dostupné ve formě importovatelných balíčků. 

4.1.2.3 Zprávy, ventily, Odkazy 

Moduly komunikují výměnou zpráv. Ve skutečné simulaci, zprávy představují snímky nebo 

pakety v počítačové síti, úkoly zákazníků v síti front nebo jiných mobilních jednotek. Zprávy mohou 

obsahovat libovolně složité datové struktury. Jednoduché moduly mohou odesílat zprávy přímo do 

místa určení nebo po předem definovaných cestách, branami a spoji. Brány jsou vstupní a výstupní 

rozhraní modulů, zprávy jsou odesílány ven přes výstupní brány a přijaty přes vstupní brány. 

Každé připojení (tzv. link) je vytvořeno v rámci jedné úrovně hierarchického modulu. V rámci 

složeného modulu lze připojit odpovídající brány dvou submodulů popřípadě bránu jednoho 
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submodulu a bránu složeného modulu. Složené moduly fungují jako "kartonové krabice" - 

transparentní přeložky zpráv mezi jejich vnitřní strukturou a vnějším světem. 

4.1.2.4 Modelování paketových přenosů 

Pro usnadnění modelování komunikačních sítí, lze využít propojení (connection) k 

modelování přenosových medii. Propojení podporují následující parametry: rychlost přenosu, šíření 

zpoždění, bitová chybovost a chybovost paketů, mohou však být zakázány. Tyto parametry a základní 

algoritmy jsou zapouzdřeny do kanálu objektů. Uživatel může parametrizovat typy kanálů definované 

v OMNeT++ nebo vytvářet kanály nové. 

4.1.2.5 Parametry 

Moduly mohou mít parametry. Ty jsou k nim přiřazeny buď v souborech NED nebo v 

konfiguračním souboru omnetpp.ini. Parametry se používají k přizpůsobení jednoduchého modulu 

chování a nastavení parametrů modelu topologie. 

Parametry jsou definovány logickou proměnnou typu boolean, číselnou hodnotou, nebo 

mohou obsahovat XML data. Číselné hodnoty zahrnují výrazy využívající jiných parametrů, volání 

funkcí v C++ či náhodné proměnné z různých distribucí. V rámci kombinovaného modulu, můžete 

parametry definovat počet submodulů, počet bran a fungování vnitřního zapojení. 

4.1.2.6 Metoda popisu topologie 

Uživatel definuje strukturu modelu v jazyce NED (Network Description). 

4.1.2.7 Programování algoritmů 

Jednoduché moduly modelu obsahují algoritmy, jako jsou například C + + funkce. Může být 

využita plná flexibilita a síla programovacího jazyka, podporována simulační knihovnou simulation 

class library. Simulační programátor může volit mezi řízením událostmi a popisky stylu procesu a také 

volně používat objektově orientované pojmy (dědičnost, polymorfismus atd.) a návrhové vzory, 

rozšiřující funkčnost simulátoru.  

4.2 OPNET Modeler 

OPNET (Optimized Network Engineering Tool) nabízí komplexní vývojové prostředí pro 

specifikace, simulace a analýzu výkonu komunikačních sítí. Podporuje velkou škálu komunikačních 

systémů, od jednoduchých LAN sítí až po globální družicové sítě. Diskrétní simulace jsou zde 

prostředkem analýzy výkonu a chování daného systému. Jeho výkon a efektivita, z hlediska 

rozsáhlosti simulovaných sítí a zobrazení výsledných charakteristik, usnadňuje návrh komunikačních 

sítí, protokolů a aplikací s velkou flexibilitou testování. 
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Klíčové vlastnosti nástroje OPNET: 

• Modelovací a simulační cyklus – OPNET nabízí výkonné nástroje, které 

uživateli umožňují průchod třemi z pěti fází kruhového designu (tj. stavba 

modelů, provedení simulace a analýza výstupních dat), viz. Obrázek 4.3 

• Hierarchické modelování – OPNET používá hierarchickou strukturu 

modelování. Každá úroveň hierarchie popisuje různé aspekty kompletního 

simulovaného modelu. 

• Specializace na komunikační sítě – podrobné modely knihoven poskytují 

podporu pro stávající protokoly a umožňují zároveň výzkumným 

pracovníkům a vývojářům buď úpravu těchto stávajících modelů, či tvorbu 

vlastních modelů. 

• Automatické generování simulace – OPNET modely lze sestavit do 

spustitelného kódu. Simulace diskrétních událostí lze ladit nebo jednoduše 

spustit a získat výstupní data. 

 

Obrázek 4.3 Fáze kruhového designu v OPNET 

Balík OPNET je dodáván s celou řadou nástrojů, které umožňují vývojářům velice detailně 

definovat modely, identifikovat prvky daného modelu, provést simulaci a analyzovat vygenerovaná 

výstupní data: 

Hierarchický model struktury: 

• Network Editor - modely síťové topologie 

• Node editor – definice modelů toku dat 

• Process Editor – řízení modelů toku dat  
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Běh simulace: 

• Simulation Tool - definice a spuštění simulace 

• Debugging Tool - interakce s během simulace  

Generování výstupních dat: 

• Probe Editor- shromážďování výstupních dat 

• Analysis Tool - statistické výsledky 

• Filtr Tool – zpracování dat 

• Animation Viewer - dynamické znázornění 

4.2.1 Hierarchické modelování  

OPNET poskytuje čtyři nástroje (editory) k tvorbě modelovaného systému. A to 

Network, Node, Proces a Parametr editor. Jsou organizovány do hierarchické struktury, která 

podporuje koncepci opětovného užití modelu na stejné úrovni. Modely vytvořené na jedné vrstvě 

mohou být použity jiným modelem na vrstvě vyšší. Obrázek 4.4 zachycuje tuto hierarchickou 

organizaci. Parametr Editor je vnímán jako nástrojový editor, a není zahrnut v modelové doméně. 

 

Obrázek 4.4 Hierarchická struktura modelu v OPNET 

4.2.1.1 Síťový model 

Network Editor slouží k určení fyzické topologie komunikační sítě, která definuje postavení a 

propojení komunikujících subjektů, tj. uzel (Node) a odkaz (Reference). Specifické schopnosti 

každého uzlu jsou definovány v základním modelu. Soubor parametrů a vlastností je přiřazen každému 

modelu, který můžeme nastavit a přizpůsobit danému uzlu. Uzel může být buď pevný, mobilní či 

satelitní. Mezi dvojici uzlů lze vytvořit simplexní (jednosměrný) nebo duplexní (obousměrný) point-
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to-point spoj. Sběrnice zprostředkuje broadcast kanál pro libovolný počet připojených zařízení. Pro 

mobilní komunikaci jsou zde rádiové spoje. Komunikační kanály lze upravit dle dané situace. 

Složitost modelu sítě je redukována existencí abstrakcí známých jako podsíť. Ta může 

obsahovat mnoho dalších podsítí, na nejnižší úrovni se skládá pouze z podsítě uzlů a vazeb. 

Komunikační spojení usnadňuje komunikaci mezi podsítěmi. 

4.2.1.2 Uzlový model  

Komunikační zařízení vytvořené a propojené na úrovni sítě musí být specifikovány v uzlové 

doméně pomocí Node Editoru. Uzlové modely jsou vyjádřeny jako propojené moduly. Tyto moduly 

mohou být zařazeny do dvou odlišných kategorií. První případ je, že moduly mají předdefinované 

vlastnosti a sadu vestavěných parametrů (Paketové generátory). Druhá skupina obsahuje 

programovatelné moduly (Procesory, fronty), závislé na procesním modelu. Moduly jsou propojeny 

v závislosti na charakteru přenášených dat buď paketovými proudy nebo statistickými dráty. 

4.2.1.3 Procesní model 

Procesní modely, vytvořené pomocí Process editoru, se používají k popisu logického toku a 

chování procesoru popřípadě front. Komunikace mezi procesy je podporována přerušením. Procesní 

modely jsou vyjádřeny v jazyce zvaném Proto-C, který obsahuje State Transition Diagramy (STD), 

knihovnu kernel procedur a standardní programovací jazyk C. Process Editor používá výkonný STD 

diagram k zajištění podpory specifikací jakéhokoli typu protokolu, zdroje, aplikace, algoritmu, či 

politiku front. STD diagramy graficky znázorňují průběh procesu v závislosti na události. Struktura 

STD je specifikována knihovnou předdefinovaných funkcí. 

4.2.2 Běh simulace 

4.2.2.1 Editor Simulace 

Po definování všech modelů síťového systému můžeme vykonávat dynamické simulace za 

účelem studia výkonu a chování daného systému. Obecně existují tři kroky pro realizaci simulace a 

získání výstupních dat: 

1. Definice vstupních dat 

2. Tvorba simulovaného modelu 

3. Provedení simulace plnění 

OPNET simulace lze provozovat nezávisle na grafickém nástroji, pomocí programového 

nástroje op-runsim. Nicméně pro méně zkušené uživatele je vhodnější běh simulace pod simulačním 

nástrojem v OPNET, který nabízí pohodlí grafického rozhraní.  
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Simulační nástroj poskytuje následující služby:  

• Specifikace simulační sekvence obsahující seřazený seznam simulací a 

související hodnoty atributů  

• Provedení simulační sekvence  

• Uchování simulačních sekvencí v souborech pro pozdější použití 

 

4.2.3 Generování výstupních dat 

4.2.3.1 Probe Editor 

Většina OPNET modelů, jsou složeny z modulů, které jsou schopné během simulace 

generovat obrovské množství výstupních údajů. Zdroje výstupních dat jsou uživatelsky předem 

definované statistiky, automatické animace a volitelné, naprogramované animace. Uživatelé mohou 

používat Probe Editor k určení, která data sbírat. Probe (Sonda) je definována pro každý datový zdroj, 

který si uživatel přeje povolit. Sondy jsou seskupeny do seznamu, díky kterému mohou být kolektivně 

aplikovány na model při spuštění simulace.  

OPNET definuje několik typů sond, s cílem zachytit různé typy výstupních dat: 

• Statistické sondy - tento typ sondy může být aplikován na předem 

definované, standardní statistiky sledování charakteristik, jako jsou chybovost 

či propustnost. 

• Sondy automatické animace - tento typ sondy slouží ke generování animační 

sekvence pro simulaci. 

• Sondy vlastní animace - zadaná specifikace charakteristické animace je 

definována uživatelským kódem. 

• Sdružené, statistické sondy - generují výstupní data jako statistické sondy, 

ale navíc jsou zde definovány primární a sdružený modul. Některá statistická 

data jsou generována na primárním modulu. Tato data jsou generována pouze 

za předpokladu, že statistické změny jsou způsobeny interakcí se sdruženým 

modulem. Tento typ sondy se užívá pouze pro rozhlasové přijímače. 

4.2.3.2 Analysis Tool 

Simulace může být použita ke generování množství různých forem výstupu, jak je popsáno 

výše. Tyto formy zahrnují několik typů numerických dat, animací a detailních stop poskytovaných 

OPNET Debuggerem. Služba zprostředkovaná balíčkem Analysis Tool je zobrazování informací v 

podobě grafů. Tyto grafy jsou vykresleny do obdélníkových oblastí, zvaných panely analýzy. 
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K vytvoření panelu analýzy může být využito množství různých operací, jejichž základním účelem je 

vyobrazit nový soubor dat či transformovat stávající. 

4.2.3.3 Filter Tool 

Analysis Tool podporuje několik mechanismů pro zpracování numerických údajů a získávání 

nových souborů dat, které mohou být vykresleny. Mezi ně patří výpočetní pravděpodobnost hustoty 

funkce, distribuční funkce, a v neposlední řadě také vytváření histogramů. Data mohou být zpracována 

také pomocí číselných filtrů. Ty jsou sestaveny z předem definované množiny filtračních prvků, Filtr 

Editoru. 

Filtr model je reprezentován blokovými diagramy, složenými z navzájem propojených prvků 

filtru. Prvky filtru mohou být buď vestavěné v prvcích číslicového zpracování, nebo odkazovat na jiné 

filtr modely. Filtr modely jsou hierarchické, což značí, že mohou být složeny z jiných filtr modelů. 

Nicméně, všechny modely filtrů musí být tvořeny na nejnižší úrovni předdefinovanými filtry. 

4.3 Network simulator 

Network simulator, dále jen NS,  je událostmi řízený síťový simulátor, který byl vyvinut na 

Kalifornské Univerzitě v Berkeley. Je schopen simulovat různé druhy IP sítí. Implementuje síťové 

protokoly jako TCP a UPD, dále protokoly aplikační vrstvy jako jsou například FTP, Telnet, HTTP, 

mechanismy řízení front u směrovačů (Drop Tail, CBQ), směrovací algoritmy (Dijkstrův) a mnoho 

dalšího. Tento simulátor podporuje mimo jiné také multicasting a některé z vrstev protokolů MAC 

potřebné k simulacím LAN sítí. Vývoj nástroje NS je nyní součástí projektu VINT, který se zabývá 

vývojem nástrojů, pro zobrazení simulačních výsledků, jejich analýzu a převodníky, které umožňují 

převod síťových topologií, vytvořených známými generátory, do formátů, používaných v prostředí 

NS. V současné době, je NS (verze 3) postaven na jazyce C + + a zahrnuje v sobě použití OTcl (Tcl 

skriptovací jazyk s objektově orientovaným rozšířením). Mezi těmito jazyky tak zde vzniká dualita. 

4.3.1 Zjednodušený pohled na simulační prostředí NS 

Jak je patrné z Obrázek 4.5, ve zjednodušeném pohledu, je NS objektově orientovaný Tcl 

(OTcl) interpreter skriptů, jehož základními bloky jsou plánovač simulačních událostí, knihovny 

síťových komponent a knihovny modulu, pro nastavení sítě, které jsou v praxi implementovány jako 

členské funkce základních objektů v simulační struktuře. Jinými slovy, pro použití NS nástroje, je 

potřebná znalost OTcl skriptovacího jazyka. Pro nastavení a spuštění simulace sítě, by měl být 

schopen uživatel napsat OTcl skript, který iniciuje plánovač událostí, nakonfiguruje topologii sítě 

pomocí síťových objektů a knihovny, pomocných funkcí pro nastavení sítě (plumbing funkce), a 

„řekne“ zdrojům síťového provozu, kdy zahájit a ukončit vysílání paketů pomocí plánovače 
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událostí. Nastavení sítě zahrnuje vytvoření možných, datových cest mezi síťovými objekty, toto 

nastavení provedeme nadefinováním ukazatele "soused" na adresu příslušného objektu. Pokud chce 

uživatel vytvořit nový síťový objekt, může tak učinit buď písemně, nebo tím, že utvoří složený objekt 

pomocí knihovny objektů, a nadefinuje příslušnou datovou cestu. Může to znít složitě, avšak díky 

plumbing funkcím OTcl modulů je práce s NS mnohem snazší. 

 

Obrázek 4.5 Zjednodušený uživatelský pohled na NS 

Další významnou složkou NS vedle objektů sítě je plánovač událostí. Událost je v NS 

reprezentována takzvaným „packet ID“, které je jedinečné pro každý paket s časovým plánem a 

zároveň ukazuje na objekt, který danou událost spravuje. Plánovač událostí hlídá simulační čas a 

spouští všechny události, obsažené ve frontě událostí, plánované na aktuální čas s odvoláním na 

příslušné síťové komponenty, které obvykle tyto události vyvolají a nechají je provádět příslušné 

kroky. Síťové komponenty komunikují mezi sebou předáváním paketů, nicméně tato komunikace 

nevyplňuje celkový simulační čas. Všechny síťové prvky musí věnovat nějaký čas simulace 

zpracování paketů (zpoždění), tedy plánovač vyvolá danou událost a čeká na její spuštění. Následně 

teprve může dojít ke zpracování paketů. Další funkcí plánovače je časovač. Například TCP potřebuje 

časovač ke sledování definovaného času pro vysílání paketů, případně ke spuštění opětovného vysílání 

při vypršení tohoto časového limitu. Časovače využívají plánovače událostí podobným způsobem jako 

zpoždění. Jediným rozdílem je, že časovač měří hodnotu času spojenou s paketem a činí příslušná 

opatření, týkající se tohoto paketu po uplynutí příslušného času, a nesimuluje zpoždění. 

4.3.2 Dualita jazyků C++ a OTcl 

NS je psáno nejen v OTcl, ale také v C + +. Z důvodů účinnosti, NS odděluje datové cesty od 

cest kontrolních. Za účelem snížení doby zpracování paketů a událostí, jsou základní síťové 

komponenty a datové cesty napsány a zkompilovány v jazyce C + +. Tyto sestavené objekty jsou k 

dispozici OTcl interpreteru prostřednictvím OTcl vazby, která vytvoří odpovídající OTcl objekt 
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každému z objektů C + + a umožňuje kontrolní funkce a konfiguraci proměnných, specifikovaných 

tímto objektem. Fungují zde jako členské funkce a proměnné odpovídajícího OTcl objektu.  

4.4 QualNet 

Jedná se o profesionální, síťový modelovací nástroj, který umožňuje odhadnout výkon modelu 

sítě za pomocí simulace a emulace. QualNet je stěžejním nástrojem pro laboratoře virtuálních sítí, 

který umožňuje nasazení velkého množství aplikací jak do bezdrátových a kabelových sítí tak i na 

smíšené, síťové platformy. 

Klíčové vlastnosti simulačního nástroje QualNet: 

• Rychlost - umožňuje rychlé výsledky, simulace v reálném čase, podpora 

hardwarové, softwarové, a Human-in--the-loop simulace. 

• Škálovatelnost - nezbytná pro predikci rozsáhlých sítí a chování tisíců uzlů.  

• Přesnost – Vysoký věrnostní model síťové architektury, přesné predikce 

výkonu sítě 

• Přenositelnost – podpora mnoha počítačových platforem a sekvenčních či 

paralelních výpočetní prostředí (Mac, UNIX, Windows) 

• Rozšiřitelnost - schopnost propojení do jiných simulací a reálných sítí 

4.4.1 Produkty zahrnuté v rodině QualNet 

Rodina QualNet obsahuje dva hlavní produkty, a to QualNet Developer, QualNet Parallel 

Developer a velké množství doplňkových knihoven. 

• QualNet Developer – umožňuje realizaci a provoz vlastních síťových 

modelů, bohatá funkčnost a grafické prostředí umožňují rychlé a efektivní 

nastavení modelu a spuštění simulace v reálném čase. 

• QualNet Parallel Developer – všechny rysy QualNet Developer, a navíc 

optimalizace k vyšším rychlostem, lepší škálovatelnost modelu, podpora více-

jádrových PC, pracovních stanic a superpočítačů. 

• QualNet Doplňkové knihovny – výrazně rozšiřuje základní schopnosti 

nástroje Qualnet, od podpory specializovaných sítí, jako MANET a satelitní 

platforma, až k umožnění emulací sítí a výkonných 3-D vizualizací.  
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4.4.2 Komponenty nástroje QualNet 

Qualnet je komplexní sada nástrojů se všemi součástmi pro modelování a simulace vlastních 

sítí. Výkonné, simulační rozhraní QualNet je velice škálovatelné a vhodné pro modelování rozsáhlých 

sítí, s efektivním využitím výpočetní kapacity zdrojů. 

4.4.2.1 QualNet Scenario Designer 

Jedná se o nástroj pro nastavení modelu, který umožňuje uživateli nastavit geografického 

rozložení sítě, fyzická spojení a funkční parametry síťových uzlů. Pomocí intuitivní „klepněte a 

přetáhněte“ operace, může uživatel také definovat protokoly síťové vrstvy a přenosové charakteristiky 

každého uzlu. 

4.4.2.2 QualNet Animator 

Nabízí podrobnou vizualizaci a analýzu. V průběhu simulace, mohou uživatelé sledovat 

plynulost provozu přes síť a zobrazovat dynamické grafy výkonu kritických měření. Je zde možno vše 

spustit také v dávkovém režimu, na rychlejších serverech, a zobrazit animaci později 

4.4.2.3 QualNet Protokol Designer 

Umožňuje  uživatelům vytvářet protokolovou kostru, zapojit ji do simulátoru,a přidat do GUI 

pro použití s QualNet Scenario Designer a Animator. Protokolové modely jsou k dispozici ve formě 

zdrojových kódů v C / C + +, které utváří vývojářům pevnou knihovnu, na niž lze stavět nové síťové 

funkce. 

4.4.2.4 QualNet Analyzer 

Jedná se o nástroj, který vyobrazuje statistické grafy ve stovkách metrik. Uživatelé si mohou 

vybrat z přednastavených typů nebo upravit grafy s vlastními statistikami. Real-Time statistiky jsou 

rovněž možností, kde mohou uživatelé prohlížet metriky, jak vznikají při běhu simulace. Všechny 

grafy lze exportovat do tabulky. 

4.4.2.5 QualNet Packet Tracer 

Nástroj pro vizualizaci na paketové úrovni, dokáže zobrazit obsah paketu, jak postupuje 

nahoru a dolů síťovým zásobníkem. Je cenným ladícím nástrojem. 
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5 Návrh a realizace datové UMTS sítě v prostředí OPNET 

5.1 Cíl práce 

Cílem mé praktické činnosti v této práci je představit studentů simulační prostředí OPNET 

Modeler a poskytnout základní náhled na samotnou práci s tímto rozsáhlým nástrojem. 

Demonstračním scénářem je v mém případě datová síť UMTS, na které ukážu postup při návrhu, 

realizaci a nastavení síťového modelu. Veškeré znalosti získané a sepsané v této kapitole budou 

pomocným materiálem v oblasti problematiky modelování mobilních sítí třetí generace za pomocí 

nástroje OPNET Modeler, týkající se předmětu Modelování Sítí. 

Simulační program OPNET Modeler je, jak již bylo zmíněno, simulační nástroj, který je 

schopen simulovat a analyzovat jakoukoliv síťovou architekturu. Bezesporu jeho největší výhodou je 

grafické prostředí, které usnadňuje rozmístění prvků při výstavbě sítě a jejich konfiguraci pro další 

testování a simulace. Výběr sledovaných statistik, a po té samotné nastavení a spuštění simulace, je 

zde také zcela snadné a efektivní. Před samotnou simulací je možno nastavit debugovací režim, který 

umožňuje podrobnou analýzu případných nedostatků v konfiguraci sítě, a zároveň také detailní 

sledování průběhu komunikace služeb v síti. Tyto informace lze pak exportovat do textového souboru. 

Výsledky simulací (tzv. statistiky) je možno zobrazit přímo v programu či snadno je vyexportovat do 

tabulkového procesoru, kde můžeme ze získaných hodnot snadno vytvořit graf. Tento program je 

hojně využívaný v celosvětových firmách zabývajících se plánováním a budováním rozsáhlých sítí.  

5.2 Postup návrhu nového projektu a scénáře  

Vytváření prvotního modelu sítě můžeme považovat za obdobné jako u většiny ostatních 

projektů. Při spuštění Opnet Modeleru se vybere v Menu File → New → Project, pojmenuje se Projekt 

a Scénář a spustí se „průvodce vytvoření nového scénáře“. V dalším kroku se navolíme vytvoření 

prázdného scénáře  Create empty scenario. Tlačítkem next se přesuneme do další nabídky, kde si 

jednoduše můžeme zvolit velikost naší sítě v položce  Network Scale, konkrétně pak rozložení sítě v 

Enterprise pro přesnější specifikaci rozměrů (vzdáleností mezi jednotlivými prvky sítě). V dalších 

krocích se nastaví rozměry 10km x 10km, a pro rychlejší práci s umístěním prvků je vybrána 

technologie v Model Family → UMTS + UMTS_Advanced, kde je třeba zvolit ve vedlejším sloupci 

Include na Yes. Posledním krokem průvodce je pouze stručné shrnutí námi nastavených úkonů. 

Kliknutím na Finish průvodce ukončíme, poté se zobrazí prázdná plocha a vedle nabídka prvků a 

spojů, tzv. Object Palette Tree. Tento nástroj nám umožňuje sestavit síť umístěním prvků z palety 

objektů na předdefinovaný rozměr plochy. [12] Obrázek 5.1 popisuje, jak vypadá model sítě sestavený 

z prvků palety.  
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5.3 Výběr prvků z palety objektů a rozmístění v síti  

Nyní je prostředí připraveno pro umístění jednotlivých prvků do sítě. Z palety objektů jsou 

tedy postupně vybrány následující prvky a vhodně rozmístěny, viz Obrázek 5.1. Klikem pravého 

tlačítka myši na jednotlivé prvky je možné upravit název prvku (výběrem druhé položky od shora Set 

Name).   

• umts_rnc_ethernet_atm_slip = RNC,    

• umts_sgsn_atm9_slip = SGSN,     

• umts_ggsn_slip8 = GGSN,    

• umts_node_b_3sector_adv = Node_B,    

• umts_wkstn_adv = UE,    

• ip32_cloud = Internet,    

• etherenet4_slip8_gtwy = Router,     

• ethernet_server_adv = Media_Server,  

• Application_Config = Application_Config,    

• Profile_Config = Profile_Config.  

 

Obrázek 5.1 Realizace datové síťe UMTS (vlevo rozmístění prvků, vpravo paleta objektů) 

 

Po rozmístění a pojmenování jednotlivých prvků podle je třeba je mezi sebou propojit 

následujícím způsobem:  

• Spojem „ATM_adv“ jsou propojeny prvky: eNode-B → RNC → SGSN,  
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• Spojem „PPP_DS3“ jsou propojeny prvky: SGSN → GGSN → IP cloud→ Router,  

• Spojem „10BaseT“ jsou propojeny prvky: Router → Media-Server,  

• Stanice se připojují bezdrátově k příslušnému prvku eNode-B.  

Propojování prvků je třeba začít od přístupové části směrem k páteřní, tzn. od eNode-B po 

Media-Server, aby se předešlo případným chybám v propojení portů. Více stejných prvků lze 

duplikovat výběrem a klasickým kopírováním, jako v systému windows, pomocí klávesových zkratek 

CTRL+C a vložením CTRL+V. 

Dalším krokem je vytvoření velikosti buněk vybráním položky z menu Topology/Open 

Annotation Palette a z palety tvar kruhu, který se vloží do mapy. Kliknutím pravým tlačítkem myši na 

tento objekt a zvolením Edit Attributes, se po té změní v položce  fill:fill tak, aby byl kruh vyplněný. 

Nakonec se změní ještě barva na žlutou a objekt se pojmenuje například Cell_1. Velikost buněk je 

dána průměrnou velikostí výkonu, kterým eNode-B vysílá do okolního prostředí po celém obvodu 

kruhu. Jeho přednastavená hodnota je ½ míle (cca 800m. Hodnota dosahu je ale relativní, protože jak 

eNode-B tak mobilní stanice při pohybu svůj výkon regulují, a tím se stává buňka elastickou a mění se 

její skutečný tvar. Zde je pouze pro orientaci rozměrů a parametrů sítě.   

V další, dílčí fázi simulací se nastaví pro každou mobilní stanici dráha, po které se bude 

stanice pohybovat buďto směrem ven ze sítě od uzlu eNode-B nebo v rámci jedné či dvou buněk 

(Node_B). Je nutné nastavit každou dráhu zvlášť a to výběrem položky Topology → Define trajectory 

(viz. Obrázek 5.2). Každá dráha se pojmenuje odlišným názvem v kolonce  Trajectory name, v prvním 

případě dráha 1 jako D1 a potvrdí se kliknutím na Define Path. Otevře se další okno, kde se ponechá 

rychlost pohybu stanic po trajektorii 10km/h a kliknutím na střed vytvořených kružnic (buněk) se zvolí 

počátek. Dalším kliknutím mimo dosah Node_B se dráha ukončí a potvrdí v další nabídce Complete. 

Zatím dráha není zobrazena, proto se musí přiřadit k jednotlivé stanici. V případě dráhy D1 je 

přiřazena na stanici UE_HTTP, výběrem z kontextového menu Edit Attributes a výběrem této dráhy v 

kolonce  trajectory.  Takto se postupuje dále pro každou stanici.  

Jakmile jsou přiřazeny dráhy stanicím, je možné dráhy jednotlivě editovat a upravovat. Zde 

bude potřeba nastavit zpoždění startu (Wait Time) pohybu stanice kvůli potřebné inicializaci služby. Z 

kontextového menu dráhy se, v položce Wait Time, nastaví minimální hodnota 200s. U každé dráhy 

může být tato hodnota různá, ale vždy větší než oněch zmiňovaných 200s. Nyní je model sestaven a 

může se přejít k samotnému nastavení chování a spouštění služeb (aplikací). [12] 
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Obrázek 5.2 Nastavení čekací doby u dráhy D1 

5.4 Konfigurace aplikací v síti 

Aby bylo možné provozovat dané služby v síti UMTS, je nutná jejich specifikace v položce na 

ploše v tzv. Application Config. Pro definici spouštění, opakování a době trvání služeb se využije 

nastavení v tzv. Profile Config. [12] 

5.4.1 Nastavení služby Voice v Application config 

Výběrem Edit Attributes z kontextového menu a „+“ se rozbalí záložka Application 

Definitions. O řádek níže Number of Rows  se vybere počet aplikací, které budou v dané síti 

provozovány, to znamená, že změnou na hodnotu 2 nabídne možnosti pro 2 služby. Další potřebná věc 

je definice samotných aplikací. Rozkliknutím „+“ u položky Enter Application Name v záložce  Name  

pojmenujeme konkrétní službu, v tomto případě hlasovou službu Voice. V záložce  Description  

provedeme výběr a editujeme položkou Edit zmíněný  Voice, zde aktivujeme typ hlasové služby 

„GSM Quality Speech.“ 

5.4.2 Nastavení služby HTTP (web) v Application config 

Další ze zmíněných aplikací byla služba http, u které byly provedeny po editaci položkou Edit 

tyto změny (viz. Obrázek 5.3):  

• Page Interarrival Time (seconds)  → constant (10) – čas pro načtení dalších  

webových stránek (10s),  

• Page Properties (nastavení stránek) -  Object Size (bytes) (velikost  stránky) –  

constant (500)  (konstantní – 500Bytů) – odpovídající načítání malých 

obrázků  → small image.  
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Obrázek 5.3 Nastavení služby HTTP 

Nyní proběhlo nastavení aplikací, které chceme v síti UMTS provozovat. Samotné nastavení 

vlastností aplikací však nestačí. Je nutné přiřadit konkrétní službu a s ní související parametry dané 

mobilní stanici. Musíme tedy vytvořit 2 profily, pro každou aplikaci jeden.  

5.4.3 Konfigurace spouštění telefonie - Voice  

Na ploše je prvek s názvem Profile Config, který je třeba upravit tak, aby bylo možné 

spouštění a obsluhování již nadefinovaných aplikací. Zvolíme tedy hodnotu „2“ v záložce Profile 

Configuration→Number of Rows a zde přejmenujeme vybrané prázdné položky na řádku Profile 

Name, například na  jmenoAplikace_prf.  

Jelikož je pro každou aplikaci předpřipraven profil, je nutné přiřadit danou aplikaci 

odpovídajícímu profilu. Rozkliknutím položky Applications provedeme výběr počtu služeb 

obsluhovaných v profilu, tzn. v položce Number of Rows se zvolí hodnota „1“, jelikož každý profil 

má obsluhovat pouze jednu službu. Následně se otevře další řádek, umožňující vložení dané aplikace. 

Poté rozvineme políčkem „+“ další nabídku, kde se do řádku Name vybere dříve vytvořená služba. 

Modifikujeme pouze tyto konkrétní položky (viz. Obrázek 5.4). 
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Voice_prf - profil pro telefonii VoIP  

Applications -  zde vložíme aplikaci, která byla dříve vytvořena v objektu Application config  

    – v tomto případě Voice služba.  

• Rows => 1 - počet aplikací, které se budou spouštět s tímto profilem  

• Name => voice - jméno aplikace, vytvořené v objektu Application config 

• Start Time Offset (seconds) => constant(5) - nastavuje, kdy se daná aplikace 

spustí 

• Duration => constant(60) - doba trvání dané aplikace 

  

Repeatability (udává počet opakování a časový odstup k dalšímu zopakování):  

 Inter-repetition Time(seconds) => constant(0.1) - doba mezi 

opakováním aplikace  

 Number of Repetitions => Unlimited - počet opakování a časový 

odstup k dalšímu zopakování  

 Repetition Pattern => Serial - definuje, spuštění dalšího přenosu 

souboru v pořadí za  sebou  

• Operation Mode => Serial(Ordered) - určuje, v jakém pořadí se bude aplikace 

spouštět  

• Start Time (seconds) =>  constant (120) - určuje kdy bude profil spuštěn 

• Duration (seconds) => End of Simulation - určuje dobu trvání profilu  

Repeatability => Once at Start Time -  časový odstup k dalšímu  zopakování  

5.4.4 Konfigurace spouštění webového prohlížení - HTTP  

Http_prf - profil pro službu HTTP  

Applications -  vložení aplikace, která byla dříve vytvořena v objektu Application config –   

    v tomto případě HTTP - web služba.  

• Rows => 1 - počet aplikací, které se budou spouštět s tímto profilem.  

• Name => http - jméno aplikace, vytvořené v objektu Application config.  

• Start Time Offset (seconds) => constant(5) - nastavuje, kdy se daná aplikace 

spustí.  

• Duration => constant(60) - doba trvání dané aplikace.  

Reapeatability (udává počet opakování a časový odstup k dalšímu zopakování):  

 Inter-repetition Time(seconds) => constant(0) - doba mezi 

opakováním aplikace 
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 Number of Repetitions => Unlimited - počet opakování a časový 

odstup k dalšímu zopakování 

 Repetition Pattern => Serial - definuje, kdy bude spuštěn další přenos 

souboru  

• Operation Mode => Serial(Ordered) - určuje, v jakém pořadí se bude aplikace 

spouštět.  

• Start Time (seconds) => constant (90) - určuje kdy bude profil spuštěn  

• Duration (seconds) => End of Simulation - určuje dobu trvání profilu  

Reapeatability => Once at Start Time - udává časový odstup k dalšímu zopakování  

První se po spuštění provozu sítě inicializuje „profil“, např. Voice_prf, ze strany klienta, 

neboli účastníka zahajující komunikaci, a poté je spuštěna „služba“  Applications, jak ze strany 

serveru, tak ze strany odpovídajícího klienta. 

 

Obrázek 5.4 Konfigurace služby Voice a HTTP v Profile Config  

 

5.5 Nastavení služeb na mobilních stanicích a serveru 

V tomto okamžiku máme v síti nastaveny 2 požadované aplikace, jejich časové ovládání a 

zbývá už jen přidělit jednotlivé aplikace konkrétním stanicím a na serveru. Toto nastavení je samo o 

sobě již rychle a jednoduché. 
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5.5.1 Nastavení atributů na Voice stanicích  

Řekněme, že mobilní stanice  UE_voice1  bude v této síti zahajovat prvotní telefonii, proto je 

nutné nastavit v kontextovém menu Edit Attributes v záložce Applications → Application: Supported 

Profiles následující parametry:  

• Number of Rows – 1  

• Profile Name – voice_prf  

Na druhé mobilní stanici  UE_voice2  nastavíme právě zmiňovanou službu. Toto se provede 

editací záložky Applications → Application: Supported Services. V nově otevřeném okně se vpravo 

dole vybere počet řádků – aplikací, takže pro tento případ jeden, jelikož se zde bude spouštět jedna 

služba, a to IP telefonie. Ve sloupci  Name  se vybere služba „voice“ a v pravém sloupci se aktivuje na 

Supported.   

5.5.2 Nastavení atributů na HTTP stanici  

V záložce  Applications  → Application: Supported Profiles  se aktivuje profil  http_prf   a 

navíc je pro komunikaci u této služby nutné zvýšit počet opakovaného vysílání v záložce  TCP  → 

TCP Parameters  → Retransmission Thresholds → Maximum Connect Attempts (attempts)  z původní 

hodnoty „3“ na „5“. A nakonec zvýšení počátečního časového limitu pro opětný přenos v záložce TCP 

→ TCP Parameters → Initial RTO (sec) z původních „3“ na 10 sekund. 

U služby HTTP je to trochu jinak, poněvadž je to komunikace klient – server, takže mobilní 

stanice zahajuje přenos dat (spouští profil) a server odpovídá spuštěním služby.  

5.5.3 Nastavení atributů na Media-Serveru  

V záložce Applications  → Application: Supported Services  se edituje vedlejší sloupec, kde 

se aktivuje 1 řádek  →  Rows – 1 a vybere se služba prohlížení webových stránek „http“. Posledním 

krokem je také úprava protokolu TCP stejně jako u stanice HTTP (viz. 5.5.2).  

 

5.6 Konfigurace přístupové sítě UTRAN 

Větší kapacitu síťových prostředků by měla být zajištěna u služby VoIP (voice), která by pro 

správnou funkci měla mít, v tomto případě, rezervovánu, pro oba směry UPLOAD/DOWNLOAD, 

kapacitu alespoň 64 kbps. Druhé službě v pořadí, tedy HTTP, pro testovací účely zcela postačí 

kapacita 32 kbps.     
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1) Nastavení přenosové kapacity pro klienty telefonie  

Editací kontextového menu na Voice klientech se zvolí záložka  UMTS→UMTS QoS Profile 

Configuration→Background→Bit Rate Config a nastaví se tyto hodnoty:  

• Maximum Bit Rate Uplink (kbps) – 64  

• Maximum Bit Rate Downlink (kbps) – 64  

2) Nastavení přenosové kapacity pro HTTP klienta  

Editací kontextového menu na HTTP klientech se zvolí záložka  UMTS→UMTS QoS Profile 

Configuration→Background→Bit Rate Config a nastaví se tyto hodnoty:  

• Maximum Bit Rate Uplink (kbps) – 32  

• Maximum Bit Rate Downlink (kbps) – 32  

Tímto jsou v síti nastaveny potřebné aplikace a služby, nyní je možno přejít k výběru 

sledovaných statistik. Rychlost pro ideální výstupní charakteristiky se bude lišit, tyto nastavené 

rychlosti jsou pouze příkladové. 

5.7 Výběr sledovaných statistik 

 V prostředí OPNET Modeler je možno vybrat charakteristiky, které budou analyzovány ve 

výsledcích simulace sítě. Toto provedeme tak, že kliknutím na plochu pravým tlačítkem myši se 

vybere z kontextového menu položka „Choose Individual DES Statistic“. V nově otevřeném okně si 

pro mou modelovou situaci mohu zvolit následující charakteristiky:   

Global statistics: globální statistiky – výběr všech statistik pro každou službu  

• HTTP  

• Voice  

Node statistics: statistiky pro jednotlivé uzly v síti  

• Client HTTP  

• Server HTTP  

• Voice Application  

• Voice Called Party – charakteristika pro přijímací telefonní stanici  

• Voice Calling Party – charakteristika pro volající telefonní stanici  
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5.8 Simulace sítě 

5.8.1 Nastavení spuštění simulace 

Příkladová konfigurace modelu je dokončena a nyní je možno spustit samotnou simulaci sítě, 

a tím případně ověřit, jak se vlastně UMTS síť chová za určitých podmínek či situací. Nejdříve je však 

nutné provést nastavení parametrů samotné simulace, viz. Obrázek 5.5.  

• Vybereme z hlavního menu záložku  Scenarios  → Manage Scenarios  

a v nově otevřeném okně je zobrazen scénář, který bude simulován  

• Ve sloupci Results se nastaví položka collect (znovu zkompilovat)  

• Ve sloupci Sim Duration nastavíme dobu simulace např. na 15 minut  

• Hodnota minuty = minute(s) se změní v posledním sloupci Time Units  

• Kliknutím na OK spustíme simulaci 

 

Obrázek 5.5 Nastavení spouštění simulace 

V případě dodatečných úprav v konkrétním scénáři, lze jednoduše a rychleji spustit simulaci v 

záložce menu DES  → Configure/Run Discrete Event Simulation. Další možností je také klávesová 

zkratka CTRL+R nebo přímo ikona „běžce“ pod nabídkou menu. Volbou jedné z uvedených variant se 

otevře nabídka nastavení simulace a po provedení potřebných nastavení lze tlačítkem RUN spustit 

simulaci. Po dokončení simulace je síť připravena poskytnout patřičné výsledky jednotlivých služeb a 

chování určitých prvků v síti.[12] 

5.8.2 Nástroje pro analýzu výstupních dat simulace 

Pro analýzu výsledků simulace je v tomto simulačním prostředí přehledné a jednoduché 

grafické rozhraní, umožňující vyobrazení výstupních dat ve formě grafů, viz. Obrázek 5.6. Výsledky 

snadno zobrazíme kliknutím pravým tlačítkem na plochu nebo přímo na prvky UMTS sítě a výběrem 

položky View Results z kontextového menu, dále pak již konkrétní službu v globálních statistikách 

Global Statistic nebo přímo na konkrétních objektech Object Statistic. Pro porovnání charakteristik 

slouží výběr několika scénářů z celého projektu v levém horním rohu na položce  Results for → 

Current Project a označením scénářů které se mezi sebou budou porovnávat. Výběr statistik je možné 

provádět v globálních statistikách sítě tzv. Global Statistics, které vyobrazují celkový provoz dané 
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služby, přičemž statistiky na konkrétních prvcích lze zobrazit v tzv. Object Statistics, které poskytují 

konkrétnější informace o provozu služby na konkrétním uzlu nebo stanici. Mohou to být například 

statistiky přijatých a odeslaných dat stanicí, zpoždění, jiter, počet opakování žádostí o spojení (tzv. 

retransmise) nebo celková analýza protokolů, použitých pro služby. Tyto statistiky se nacházejí v 

levém dolní oblasti již otevřených výsledků simulace. 

 

Obrázek 5.6 Příkladový graf vysílací charakteristiky stanice Voice1 

Rozborem vyobrazeného grafického průběhu zjístíme, že maximální dosahovaná přenosová 

rychlost, uploadu na rádiovém rozhraní stanice Voice1 a UTRAN sítě, se pohybovala okolo 680 bytů 

za sekundu. Dle provedeného nastavení profilu služby Voice (viz. Konfigurace spouštění telefonie - 

Voice), je zahájení přenosu dat pro tuto službu sečtením začátku spuštění profilu a samotné služby, 

tzn. 120 + 5 = 125, tedy ve 125. sekundě. Tato doba je v grafu označena písmenem „A“. Doba 

označená písmenem „B“ vymezuje vysílací čas stanice Voice1 vzhledem k celkové simulační době, 

z toho můžeme odvodit, že celkový vysílací čas stanice Voice1 je 12 minut a 55 sekund (775 sekund) 

a celkový objem dat odeslaných rádiovým kanálem je 775 x 680 = 527000 B ÷ 515 kB. 

5.8.3 Nástroje pro animaci činnosti sítě 

Prostředí OPNET Modeler nabízí také několik nástrojů, pro znázornění činnosti sítě. Tyto 

nástroje mohou být nápomocny při konkrétních aplikacích řešení problémů, při přenosu dat sítí nebo 

také samotné pochopení principu výměny informací mezi jednotlivými uzly sítě či stanicemi. V tomto 

charakteru bych zde zmínil nástroj pro 2D animaci sítě, umožňující animační znázornění výměny 

zpráv mezi jednotlivými prvky v síti. A aplikaci Time Controller, kterou lze využít k zobrazení 

časových hodnot vzhledem k pohybu terminálů po nadefinovaných trajektoriích. 
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Nástroj pro 2D animaci sítě lze snadno spustit editací kontextového menu DES  → Play 2D 

Animation, kliknutím na záložku se otevře celo-obrazovkové okno, ve kterém lze sledovat animaci 

činnosti sítě, viz. Obrázek 5.7. Aplikaci Time Controller můžeme spustit v záložce menu View → 

Show Time Controller. Tímto krokem je na obrazovku vyvoláno okno s časovým ovládáním, 

umožňujícím časové krokování pohybu terminálů po definovaných trajektoriích, viz Obrázek 5.8. 

 

Obrázek 5.7 Nástroj 2D animace činnosti sítě 

 

 

Obrázek 5.8 Aplikace Time Controller 

 

Pří analýze průběhu samotné simulace a řešení problémů je velice užitečný DES Log, tedy 

nástroj logování událostí, zaznamenaných v průběhu simulace. Mohou zde být zobrazeny události 

různého charakteru od informačních zpráv až po fatální chyby v komunikaci mezi uzly a stanicemi 

v sítí. Tento nástroj spustíme editací kontextového menu DES  → Open DES Log, a kliknutím na 

jednotlivé události lze shlédnout podrobný přehled informací o události popřípadě návod k řešení 

problému, způsobujícího tuto událost. 
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6 Závěr 

Hlavním úkolem této práce byla charakteristika mobilních sítí 3. a 4. generace a jejich 

modelování za pomocí vhodných simulačních nástrojů. Zmíněná problematika pro mne obnášela 

studium v oblasti mobilních systémů 3. a 4. generace a následně jejich návrhu, výstavby a samotné 

realizace ve vhodných simulačních nástrojích. Jedná se o problém hlubšího charakteru, řešený jen 

zřídka, a proto se zde předpokládá získávání znalostí vlivem dalekosáhlého bádání, které mnohdy 

přinese mnoho překážek.  

Tato práce mi přinesla mnoho zajímavých zkušeností v oblasti návrhu a realizací UMTS 

mobilního systému v simulačním prostředí OPNET Modeler. Jedná se velice mocný a rozsáhlý 

nástroj, který je schopen simulovat jakékoliv miniaturní změny v síti, a tím se stává natolik obtížným, 

že jeho zvládnutí vyžaduje velkou spoustu času, věnovaného konfiguracím, simulacím a 

vyhodnocením získaných výsledků, tak aby zde bylo docíleno využitelných závěrů. Proto jsem také 

zvolil jednodušší příklad výstavby datové sítě UMTS, abych byl schopen komplexně demonstrovat a 

přiblížit postup pro návrh a realizaci simulované datové sítě v tomto komplikovaném prostředí. 

V první části mé práce se věnuji přiblížení mobilních systémů 3. a 4. generace z hlediska 

výstavby sítě, funkce jednotlivých bloků architektury a jejich vzájemnou návaznost, tak aby byly 

zřejmé alespoň základní principy fungování těchto moderních mobilních systémů. Toto pojednání by 

mělo vést ke snadnějšímu pochopení následné výstavby takového mobilního systému v příslušném 

simulačním rozhraní. 

 Další část této práce jsem věnoval zasvěcení do problematiky vhodných simulačních nástrojů, 

pro modelování již zmíněných mobilních sítí. Po analýze tohoto problému a zvážení všech aspektů, 

jsem v této části uvedl nástroje OMNeT ++ a OPNET Modeler, které se svými možnostmi a 

aplikacemi řadí mezi dva nejvhodnější a také nejpoužívanější nástroje v této oblasti. Provedl jsem zde 

rozbor jejich struktury a popis funkce jednotlivých prvků, tvořících simulační architekturu. Dále jsem 

se zde, pro porovnání, zmínil o simulačních nástrojích Network simulator NS a QualNet, které 

přestavují principiálně podobná řešení založené na jiných architekturách.  

Poslední praktická část práce shrnuje všechny mé nabyté znalosti a zkušenosti v oblasti 

mobilních systémů 3. a 4. generace a simulačních nástrojů. Zde jsem se zaměřil na návrh a samotnou 

realizaci vlastního modelu datové UMTS sítě v již zmíněném simulačním prostředí OPNET Modeler. 

Je zde popsáno několik stěžejních kroků, nezbytných pro úspěšnou výstavbu a základní nastavení sítě, 

vedoucích ke spuštění samotného simulačního procesu a analýze výstupních dat. Tento bod mé práce 

je výsledkem dlouhodobého zkoušení a testování konfigurace v tomto simulačním prostředí.   
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