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Automated functionality test device for
M-Pay terminal
This paper presents a device for automatic
functionality test of M-Pay mPOS terminal.
Automated functionality tests are integral part
of all modern production process. M-Pay
terminal is a device that is produced in middle
scale series (more then 10000 peaces). Many
times they are produces in small series with
different configurations. Because of this there
was developed a new device that has
characteristics of modern functionality test
device and capability of easy switching
between different functionality tests. Presented
device reduces regular costs, because of faster
production procedures, as well as easy
switching of different test configurations. One
of the advantages is also capability to maintain
device by our self.
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Uvod

Mobilno poslovanje in mobilni dostop do
interneta ustvarjata nove izzive za poslovanje
podjetij vseh panog. Sedanja elektronska
revolucija v elektronskem plačevanju pa
obljublja še povečanje vloge denarja v našem
življenju. Mobilni telefoni že dolgo niso zgolj
pripomoček
za
komuniciranje,
ampak
prevzemajo tudi funkcije fotoaparatov, osebnih
računalnikov,
vedno
večjemu
številu
uporabnikov pa služijo kot plačilno sredstvo.
Zaradi velikega porasta zanimanja po mobilnem
plačevanju, so se postopoma razvile različne
tehnologije, ki omogočajo takšne storitve.

Podjetje Ultra je razvila svojo tehnologijo, ki
temelji na osnovi prenosa podatkov po
govornem kanalu GSM sistema [1], [2].
Omenjen način prenosa podatkov omogoča MPay sistem, ki ima dva mednarodna patenta [1].
Osnovni princip delovanja M-Pay sistema je
prenos zvokovno kodiranih podatkov med MPay centrom in terminalom (Slika 1).

Slika 1: Osnovni princip delovanja M-Pay
sistema
Terminal prenese identifikacijo prodajnega
avtomata ter znesek plačila v center preko
zveze, ki jo je vzpostavil uporabnik s svojim
mobilnim telefonom [2]. V centru na podlagi
podatkov o uporabniku sistem preveri možnost
plačila ter nato odobri ali zavrne nakup in
izvede transakcijo z računa.
Glede na različne plačilne storitve, ki jih
omogoča M-Pay sistem, se na trgu uporabljata
dva tipa terminalov in sicer aPOS ter mPOS
(Slika 2).

Slika 2: mPOS in aPOS terminali M-Pay
sistema
mPOS terminal je naprava, ki se proizvaja v
srednje velikih serijah (več kot 10000 kosov).

Velikokrat se izdeluje v manjših serijah in v
različnih konfiguracijah. Zaradi specifičnosti
omenjenega produkta se je razvila lastna
naprava
za
avtomatizirano
testiranje
funkcionalnosti, ki ima značilnosti sodobne
testne naprave, kot tudi naprave, pri kateri lahko
na enostaven način zamenjujemo testno
funkcionalnost. Predstavljena naprava omogoča
prihranek stroškov zaradi hitrejših proizvodnih
postopkov, enostavnega spreminjanja tesne
konfiguracije ter samostojnega vzdrževanja
testne naprave.
V članku je predstavljen splošen opis testne
naprave, pri čemer so podrobneje opisani
posamezni funkcionalni testi. V članku smo
opisali tudi vzdrževanje testne naprave in
spreminjanje osnovne testne funkcionalnosti ter
prednosti naprave, ki odlikujejo predstavljeno
avtomatizirano
napravo
za
testiranje
funkcionalnosti terminala.

2 Opis naprave za avtomatizirano
testiranje funkcionalnosti M-Pay
terminala
Naprava za avtomatizirano testiranje
funkcionalnosti je namenjena testiranju mPOS
terminala T3000. Namen naprave je izvedba
funkcijskega testa terminala do te mere, da je
stestiran terminal gotov za uporabo. Cilj je z
napravo odkriti vse funkcionalne napake na
terminalih, ki se pojavljajo pri proizvodnji.
Testna naprava je sestavljena iz ogrodja
(ohišje s škatlo), elektro-pnevmatskega sklopa,
optičnega sklopa, akustičnega sklopa ter
elektronskega sklopa, ki povezuje prej naštete
sklope ter omogoča dodatna testiranja na nivoju
konektorjev, komunikacije s terminalom ipd.
(Slika 4 in 5).
Analiza
in
zajemanje
podatkov,
komunikacija s terminalom in drugimi
napravami (kamera, glavna tiskanina, ipd)
opravlja programski sklop »FuncTestApi«, ki
deluje v programskem okolju LabView (Slika
5).

Slika 4 in 5: Naprava za avtomatizirano testiranje funkcionalnosti M-Pay terminala

Slika 6: Del programskega sklopa FuncTestApi v programskem okolju LabView
Pri postopku avtomatiziranega testiranja se
opravljajo naslednji testi:
•
•
•
•
•
•
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Test konektorjev
Test tipkovnice
Test zaslona
Test tiskalnika
Test akustičnega sklopa
Test baterije

Elektronski sklop

Elektronski sklop sestavljajo tri tiskanine,
izmed katerih sta dve narejeni samo za
predstavljeno napravo, ena pa je univerzalna, saj
se uporablja tudi za druge testne naprave.
Univerzalna tiskanina (prva) je načrtovana tako,
da ima poudarek na večjem številu digitalnih in
analogno vhodno-izhodnih pinov, da omogoča
komunikacijo z računalnikom preko USB ali
serijskega vodila.
Druga tiskanina skrbi za krmiljenje
pnevmatskih aktuatorjev, ki krmili 20 ventilov,

kar predstavlja zadostno število kanalov za test
tipkovnice.
Tretja tiskanina predstavlja prilagoditveno
vezje za akustični test. Vsebuje ojačevalnik za
mikrofon in zvočnik, kodek, ki je na računalnik
povezan preko USB vodila, releji za
preklapljanje med različnimi serijskimi kanali,
saj se hkrati tudi testirajo vsi konektorji
terminala.
3.1

Test konektorjev

Pri testu konektorjev se najprej preveri
napajanje M-Pay terminala, kar je pogosta
napaka v produkcijskem postopku. Sledi test
programirnega konektorja, ki se uporablja za
serijsko komunikacijo in programiranje
terminala. Serijska komunikacija se prav tako
preveri preko RJ45 konektorja.
M-Pay terminal podpira tudi uporabo
pametnih in programirnih kartic. Zaradi tega je
eden izmed testov tudi preizkus pravilnega
delovanje čitalca kartic. Preizkus čitalca je

dovolj, da se preveri komunikacija s
programirno kartico, saj le ta vsebuje več
podatkovnih linij. Programirne kartice vsebujejo
pomnilne enote in testiranje poteka tako, da se
določeni podatki poskušajo vpisati in prebrati.
3.2

Test baterije

M-Pay terminal je prenosna naprava, zato
potrebuje baterijo. Baterija je sestavljena iz litijionskih celic, ki vsebuje tudi zaščitno vezje, da
ščiti baterijo pred nepravilnim polnjenjem,
praznjenjem ter kratkim stikom. Za test baterije
se poskuša vzpostaviti povezava z zaščitnim
vezjem preko 1-wire protokola. Hkrati se
preverijo tudi kontakti baterije.
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Elektro-pnevmatski sklop

Elektro-pnevmatski sklop je namenjen
testiranju tipkovnice. Obstaja namreč možnost
mehanskih okvar na tipkovnici, kakor tudi
napačno priklopljenega ali poškodovanega
konektorja tipkovnice. Pri testu tipkovnice je
potrebno simulirati tipkanje, kar opravijo
posebna pnevmatska kladivca. Ob pritisku
posamezne tipke terminal sporoči testni napravi
kodo pritisnjene tipke. Koda tipke se pošlje
preko serijskega vodila.
Za testno napravo so uporabljeni aktuatorji
proizvajalca SMC, tip CJ1 (Slika 6), ki zmorejo
0,5 kg potisne sile pri tlaku 6 bar [3]. Pozicije
aktuatorjev so določene tako, da so nameščeni
nad središčem tipke, da je pritiskanje natančno.

Slika 8: Del elektro-pnevmatskega sklopa
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Optični sklop

Optični sklop je sestavljen iz visoko ločljive
črno-bele kamere in ogledal [4]. Ogledala so
postavljena tako, da zagotavljajo optično enako
razdaljo; od slike papirja tiskalnika do kamere
ter od zaslona terminala do kamere (Slika 8). S
tem nastavimo goriščno razdaljo tako, da
dobimo ostro sliko zaslona in papirja. S
procesiranjem slike na računalniku nato
preverimo ustreznost posnetega vzorca in nivoja
svetilnosti.
5.1

Test zaslona je izveden v dveh korakih:
• zajemanje slike,
• obdelava in primerjava slike z vzorcem.
Za ugotavljanje ustreznosti slike so določene
meje, znotraj katerih se mora ujemati izračun
izveden po posebnem algoritmu-metriki.
5.2

Slika 7: Pnevmatski aktuator SMC, CJ1
Vsak izmed šestnajstih aktuatorjev je
povezan do ventila preko 6 mm (Ø) cevi za zrak
(Slika 5 in 8). Elastičnost zraka je sorazmerno
velika. Zaradi relativno velike dolžine cevi, je
hitrost pritiskanja omejena. Na ta način se
celotna tipkovnica stestira v približno 3
sekundah (16 tipk).

Test zaslona

Test tiskalnika

Test tiskalnika poteka po podobnem
postopku kot test zaslona. Razlika je le v tem,
da se mora zagotavljati dovolj homogeno
osvetljenost papirja pri zajemanju slike. To je
zagotovljeno s sistemom 4 belih LED diod in
dvema odbojema svetlobe od bele podlage. Pri
vsakem odboju od hrapave površine se namreč
svetloba razprši in postaja čedalje bolj
enakomerna.

Slika 9: Optični sklop
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Akustični sklop

M-Pay sistem temelji na prenosu podatkov
po govornem kanalu GSM sistema. Pri tem
uporablja zvočnik in mikrofon, ki se nahajata
v samem terminalu in mobilnem telefonu.
Zraven pravilnega delovanja le teh, je za
optimalni prenos podatkov pomembna tudi
akustika terminala.
V produkcijskem postopku se lahko pojavi
več napak, ki lahko pomembno vplivajo na
poslabšanje prenosa podatkov:
• poškodovan mikrofon terminala,
• poškodovan zvočnik terminala,
• nepravilno nameščen zvočnik terminala,
• nepravilno
terminala,

nameščen

mikrofon

nastavljenimi mejami. Nekatere izmed
omenjenih mej so preproste, kot na primer
minimalna in maksimalna dovoljena jakost
signala. Za posamezne teste pa je potrebna
naprednejša metrika. Takšen primer so testi
karakteristike zvočnika, kjer je potrebno
pravilno zajemanje podatkov, pretvorba v
frekvenčni prostor ter primerjava dobljene
karakteristike s povprečno karakteristiko, ki
predstavlja mejo (Slika 10). Pri primerjavi
karakteristik pa ni le dovolj, da celotna
karakteristik ne odstopa, pač pa so nekateri
odseki bolj pomembni od drugih, saj se samo
v določenih frekvenčnih odsekih prenašajo
zvokovno modulirani podatki. Vse dobljene
meje so bile dobljene na osnovi rezultatov 40
terminalov, ki niso kazali nobenih omenjenih
napak, kot tudi test s transakcijami, ki so
glavno merilo za ustreznost oziroma
neustreznost posameznega terminala.

• nepravilno sestavljen mPOS terminal,
• nepravilno dodana zaščita za odpravo
presluha znotraj terminala,
• popačenja prejetih signalov zaradi
različnih razlogov (vijak na membrani
zvočnika,...).
Akustični
sklop
terminala
(ohišje,
mikrofon in zvočnik) je neidealen in zaradi
tega se vsi dobljeni rezultati primerjajo s prej

Slika 10: Različne analize prejetega signala
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Vzdrževanje in spreminjanje testne
konfiguracije

Pri vzdrževanju je v največji meri potrebno
skrbeti le za mehanske dele, ki morajo biti
primerno vzdrževani- mazanje, čiščenje, ipd.
V
primeru
spremenjene
testne
konfiguracije je zraven mehanskega dela
potrebno nadgraditi tudi programsko opremo.
Sistem je zastavljen tako, da se novi testi
enostavno dodajajo kot *.VI (Virtual
Instrument) moduli, napisani v programskem
paketu »LabView«
7.1

Spreminjanje testne konfiguracije

Ena izmed prednosti predstavljene naprave
je vsekakor enostavna zmožnost spreminjanja
testne konfiguracije. Elektronika in notranjost
naprave sta namreč tako prilagojeni, da
spremembe v omejenem obsegu ne
predstavljajo
drastičnega
spreminjanja
osnovnega koncepta naprave. Naslednji
primer prikazuje takšno spremembo.
Pri razvoju najnovejšega mPOS terminala
T4000 je bila nujna ocenitev akustičnega
sklopa terminala. Pri tem je morala nova
funkcionalnost naprave omogočati natančno
merjenje najrazličnejših vidikov akustike za
razvoj optimalne oblike terminala. Hkrati je
morala
nova
funkcionalnost
naprave
omogočati relativno primerjavo akustike z
modelom T3000. Slika 11 prikazuje
spremenjeno konfiguracijo testne naprave.

Slika 11: Dodatne mehanske roke za
podrobno testiranje akustičnega sklopa
terminala
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Zaključek

Predstavljen članek prikazuje napravo za
avtomatizirano testiranje funkcionalnosti
M-Pay terminala. Razvoj naprave je v celoti
izvedlo podjetje Ultra za potrebe testiranja
M-Pay terminala, kakor tudi drugih podobnih
naprav. Vzdrževanje naprave opravljamo
sami, kar nam dodatno zniža stroške
produkcijskega postopka. Hkrati nam je
omogočila prihranek stroškov zaradi hitrejših
proizvodnih postopkov, kar pomeni tudi
krajše dobavne roke za stranke. Naprava je
povečala verjetnost odkritih napak v
proizvodnji, zaradi česar se relativno malo
terminalov z napako, pojavi na terenu.
Izkazala se je tudi potreba po napravi, ki bi
združevala funkcionalni test in test tiskanine s
komponentami. Razvoj te naprave poteka in
je dejansko izpeljava predstavljene naprave.
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