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Remote management of intelligent systems
This paper describes intelligent enviroment,
what products can be found these days and
propose our solution of an intelligent system. It
is based on its own microcontrolling system
with a serial communication network
including sensors and actuators. Graphical
user interfaces were implemented in LabView
environment for the purpose of personal
computers, websites or PDAs. At the end a
usability evaluation of user interfaces has been
performed by students.
1

Uvod

Želja po avtomatiziranem in nadzorovanem
domačem bivalnem okolju, z dodatno možnostjo
ročnega posredovanja in nadzora na daljavo, je
bila že od nekdaj prisotna. Sinonim za
omenjeno težnjo predstavlja ubikvitarno
računalništvo (ang. ubiquitous computing), ki
zvišuje uporabo računalništva v fizičnem okolju
in ga na učinkovit način ob njegovi uporabi pred
uporabniki skriva [1]. Dandanes lahko
zasledimo na tržišču različna hišna vodila in
koncepte inteligentnih sistemov, ki se zadnje
čase vedno bolj uveljavljajo. Obstoječi produkti,
ki so namenjeni inteligentnim hišam, kot sta X10 [2] in LonWorks [3], so težko dosegljivi in
dokaj zaprti za kakršnekoli razširitve z drugimi
elementi. Iz tega razloga smo se odločili za
razvoj lastnega komunikacijskega protokola z
minimalno količino prenosnih podatkov. Za
komunikacijo s protokolom sta bila izdelana
program za mikrokrmilnike in aplikacija v
okolju LabView [4]. S pomočjo čipa X-PORT
[10] smo primerno razrešili težavo spremljanja
in pošiljanja podatkov na svetovni splet. Sistem
vsebuje preprosto povezavo mikrokrmilniškega
sistema z osebnim računalnikom, dlančnikom in
ostalimi napravami.
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Inteligentna hiša

Inteligentno hišo bi lahko opredelili kot hišo,
ki poseduje znanje o vseh svojih stanjih in
lastnostih, zna komunicirati z zunanjim svetom,
je sposobna reagirati na določene situacije in
spreminjati različna stanja v hiši [5]. Za
uresničitev take funkcionalnosti je potrebno v
hišo vgraditi inteligentni sistem, ki bo vanjo
vpeljal želeno inteligenco. Inteligentni sistem je
lahko poljubno kompleksen in zajema vse od
preprostih senzorjev in aktuatorjev do
tehnološko zahtevnih dodatkov, kot je glasovno
upravljanje. Kljub vsem dobrim lastnostim, ki
jih ponuja inteligentna hiša se pojavljajo
pomisleki, ki jih v glavnem izražajo predvsem
ljudje, katerim se inteligentna hiša zdi
nezanimiva, nepotrebna ali celo nevarna. Vsi ti
strahovi predvsem izvirajo iz nepoznavanja
inteligentnih sistemov. Seveda je potrebno pri
načrtovanju inteligentne hiše upoštevati čim več
možnih situacij, saj se lahko sistem samo na tak
način optimalno odzove na vse nepredvidljive
situacije.
2.1

Prenosni mediji inteligentnih hiš

Prenosi informacij v sistemih inteligentnih
hiš se delijo glede na različne oblike
komunikacijskih kanalov [6]:
- električno omrežje, kjer se vse naprave, ki
so del inteligentnega sistema,
priključijo
neposredno na električno omrežje. Uporabljajo
ga za medsebojno komunikacijo, kot tudi za
napetostni vir [7],
- koaksialni ali optični kabel, kjer je vsaka
naprava priklopljena na posebni prenosni medij
(parica, koaksialni ali optični kabel), ki
omogoča komuniciranje z ostalimi napravami v
sistemu,

- RF brezžični prenos informacij, kjer
inštalacija novih kablov ni možna in se za
prenos podatkov uporablja radijski medij,
protokoli
in
frekvence.
Najpogosteje
uporabljene frekvence so: 433MHz, 1GHz,
2GHz, modri zob in brezžična povezava.
V našem raziskovalnem projektu smo se
odločili za omenjena zadnja dva komunikacijska
kanala.
2.2

Standardi za sisteme inteligentnih hiš

Med
obstoječimi
standardi
sistemov
inteligentnih hiš si bomo podrobneje pogledali
naslednje tri: EIB, X-10 in CEBus.
EIB (European Instalation Bus) je odprti
standard, ki ga je pod okriljem telesa EIB
Association sprejelo več različnih podjetij in
posameznikov.
Standard
ustreza
OSI
razporeditvi nivojev in vključuje vse nivoje (od
fizičnega do aplikacijskega). Za fizično
prenosno pot podatkov se lahko uporablja
parica, električno omrežje, brezžični prenos
(RF) ali Ethernetu podobna komunikacija.
Celoten sistem je zgrajen modularno, naprave so
logično razdeljene v manjše skupine, kar
omogoča lažje upravljanje in nadzorovanje tako
posamezne naprave, kot tudi celotnega sistema.
Prednost EIB sistema je v velikem številu
proizvajalcev, ki ga uporabljajo in tako ponujajo
različne ustrezne produkte. Med slabosti bi
lahko prišteli njihovo dokaj visoko ceno.
X-10 je razmeroma star standard, ki za
prenos podatkov med posameznimi napravami
uporablja električno omrežje. Prvotno je bil
razvit za ameriški trg (110V), kasneje pa
predelan tudi za evropskega (230V). Dobra
stran tega sistema je relativno nizki cena
posameznih modulov in naprav. Ena izmed
njegovih pomanjkljivosti je v omejenem številu
naprav, ki jih je možno priključiti v skupen
inteligentni sistem. Teh je samo 256.
CEBus (Consumer Electronic bus), znan tudi
pod imenom EIA-600, je podoben standardu
EIB in pravtako vsebuje več fizičnih prenosnih
poti.
Zaradi prevelikih stroškov uporabe že
patentiranih
standardov
naša
aplikacija
inteligentne hiše ne vsebuje nobenega od

naštetih standardov. Odločili smo se izdelati
lasten standard, ki ga je možno glede na potrebe
posameznika poljubno preoblikovati.
2.3

Hiša prihodnosti

Med največje in najbolj odmevne projekte
vzorčnih inteligentnih hiš prav gotovo sodi hiša
Living Tomorrow [8]. Namenjena je izključno
prikazovanju najsodobnejše tehnologije in
materialov, vsake štiri leta pa v ta namen
postavijo novo hišo. Opis hiše prihodnosti je že
začrtal smernice razvoja inteligentnih hišnih
sistemov, kljub temu je možno napovedati še
vizijo za daljše časovno obdobje. Integracija
električnih aparatur, gospodinjskih aparatov in
ostalih naprav bo vedno večja, kar bo dajalo
vedno boljše možnosti za njihov inteligentni
nadzor ter vključevanje v skupni inteligentni
sistem. Velik razvoj v tej smeri dela tudi
največji slovenski proizvajalec bele tehnike,
Gorenje Inteligentni dom, ki s svojimi izdelki že
zadovoljuje želje zahtevnejših kupcev [9].
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Razvoj lastnega sistema za inteligentno
hišo

Na tržišču obstaja veliko sistemov za
inteligentne hiše, ki omogočajo avtomatizacijo
objektov (omenili smo LonWorks in X-10).
vendar so ti sistemi težko dosegljivi in dokaj
zaprti za kakršnekoli razširitve z drugimi
elementi. Iz tega razloga smo sprejeli izziv in
izdelali lasten sistem. V mislih smo imeli tri
kriterije: odprtost za vse elektronske naprave,
preprosto uporabo in nizek strošek.
3.1

Zasnova sistema nadzora in aplikacije

Sistem za nadzor inteligentne hiše je
sestavljen iz dveh delov. Prvi je samostojno
delujoč mikrokrmilniški sistem za kontrolo in
nadzor naprav v stanovanju. Omogoča
mikrokrmilniško omrežje mikrokrmilnikov, na
katere priključimo senzorje, tipke in aktuatorje.
Mikrokrmilnik
vsebuje
program
za
komunikacijo z omenjenimi napravami in
posredovanjem informacij o napravah v
omrežje. Drugega predstavlja uporabniški

vmesnik, implementiran v okolju LabView.
Aplikacija nudi grafični vpogled logičnih stanj
električnih naprav na osebnem računalniku, na
spletni strani ali na dlančniku.
3.2

Načini komunikacije in prenosa
informacij

Na sliki 1 je ponazorjena komunikacija med
osebnim
računalnikom,
dlančnikom
in
mikrokrmilnikom, ki poteka s pomočjo
internetnega čipa X-PORT in komunikacijskega
protokola gospodar/suženj. LabView aplikacija
omogoča tudi zajemanje žive slike iz USB
kamere. Sliko posredujemo na internet, kjer
lahko uporabniki spremljajo dogajanje v maketi
hiše.

svetilnosti luči ali obratov motorja (20 - 100%).
Druga rutina skrbi za branje podatkov, ki jih
mikrokrmilnik dobi preko serijskega USART
vodila.
Program vsebuje še dodatne rutine za branje
vhodnih priključkov, branje temperature v
prostoru preko I2C vodila z Dallasovim
temperaturnim senzorjem DS1820 [12] in
prikazovanje aktualnih dogodkov na LCD
prikazovalniku.
3.4

V kolikor želimo sistem povezati na internet,
povežemo serijsko USART vodilo z internetnim
čipom X-PORT. Slednji opravlja funkcijo
virtualnega COM porta med serijsko USART
napravo in internetom. X-PORT čip posreduje
podatke na določen IP znotraj mreže ali na
internet, kjer jih lahko prebiramo in tudi
spreminjamo.
4

Slika 1: Komunikacija sistema
3.3

Opis mikrokrmilniškega sistema

Osrčje hardverskega dela predstavlja 8-bitni
mikrokrmilnik proizvajalca Atmel, model
ATMEGA8535 [11]. Mikrokrmilnik ima 8k
flash
pomnilnika,
32
vhodno/izhodnih
priključkov, PWM izhode, I2C vodilo, serijsko
komunikacijo in možnost priključitve LCD
prikazovalnika. Takt daje 8 MHz kristal.
Vhodno/izhodne priključke mikrokrmilnika smo
povezali s senzorji in aktuatorji, tipkami, stikali
in tranzistorji. Mikrokrmilnik smo programirali
s programskim jezikom Bascom AVR.
Program v mikrokrmilniku smo napisali tako,
da glavni del programa predstavljata dve
prekinitveni rutini. Prva rutina skrbi za PWM
signal, s katerim krmilimo luči in ventilacijo
(vklop in izklop) in možnost nastavitve

Povezava serijskega USART vodila z
internetom

Komunikacijski protokol

Komunikacijski protokol, ki je bil zgrajen za
potrebe inteligentne hiše omogoča povezovanje
več mikrokrmilnikov med seboj. To je
omogočeno s pomočjo serijskega USART
vodila, RS232 vodila ali vodila RS485. Protokol
omogoča
povezavo
255
(FF
hex)
mikrokrmilnikov, med katerimi lahko vsak
izvaja 255 ukaznih funkcij z vrednosti ukaza od
0 do 65535 (0000 – FFFF hex). Na mrežo je
možno priključiti tudi druge serijske naprave
(osebni računalnik, GSM, PocketPC, glasovni
čip za prepoznavanje govora, itd.). Vsaka
naprava v sistemu mora imeti svoj naslov.
Protokol komunikacije deluje na principu
gospodar/suženj,
kjer
je
gospodar
mikrokrmilnik, ki skrbi za red v komunikaciji,
ostali mikrokrmilniki so sužnji. Gospodar
zaporedoma sprašuje sužnje, če kaj sporočajo.
Kadar suženj nimam sporočila za pošiljanje,
spremlja promet na mreži.

4.1

Zgradba komunikacijskega protokola

Zgradbo
komunikacijskega
protokola
prikazuje tabela 1. Sestavljen je iz naslednjih
bitov:
- S predstavlja začetek prenosa podatkov,
- AA predstavlja naslovnik sporočila,
- FF predstavlja pošiljatelja sporočila,
- CC predstavlja vrsto ukaza oziroma zahteve in
- 0001 predstavlja pomen (vrednost) ukaza.

Vsi senzorji, stikala in motorji so povezani
na Atmelov mikrokrmilnik AT mega 32. V
mikrokrmilniku je napisan program, ki vsako
spremembo stanja v modelu zakodira v
protokolno besedo in jo pošlje s pomočjo
serijske USART komunikacije na XPORT in
naprej na internet.

Tabela 1: Biti komunikacijskega protokola
Na naslednjem primeru bomo ponazorili
komunikacijsko besedo, ki je sestavljena iz
naslednjih
enajstih
ASCII
znakov
SFFAABB0001. Prva črka S označuje start.
Program v mikrokrmilniku in v okolju LabView
je zasnovan tako, da čaka na ta znak. Naslednja
znaka FF pomenita naslov prejemnika. AA
predstavlja naslov pošiljatelja. BB prestavlja
vrsto ukaza oziroma naprave v našem procesu.
Zadnji štirje znaki 0001 so številčna vrednost
ukaza.
Na ta način dobimo celotno informacijo ali je
podatek namenjen nam, kaj lahko z njim
naredimo in komu vrnemo zahtevano vrednost
ukaza. Protokolna beseda je sestavljena iz
minimalnega števila znakov in zaradi tega ne
obremenjuje prenosnega medija (internet) z
velikim številom podatkov. To je zelo primerno
pri prenosu podatkov v GSM-GPRS omrežju,
saj je potrebno vsak prenesen podatek plačati.
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Model inteligentne hiše

Za namene testiranja protokola je bila
izdelana lesena maketa inteligentne sobe, ki je
prikazana na sliki 2. V maketo so integrirane
naslednje naprave: malo okno, veliko okno
(možno ga je odpirati s pomočjo motorja), vrata,
tri luči (poleg funkcije prižiganja in ugašanja
imajo še funkcijo nastavljanja svetilnosti med
20 in 100% moči), senzor temperature,
ventilator (simulira prezračevanje) in LCD
prikazovalnikom za prikazovanje aktualnih
informacij.

Slika 2: Maketa inteligentne hiše
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Vodenje modela inteligentne hiše na
daljavo

6.1

Vodenje s pomočjo terminala

Sistem omogoča povezavo na USART
komunikacijsko mrežo ali prisluškovanje IP
naslovov X-PORT, kjer lahko s pomočjo
terminalskih
programov
spremljamo
komunikacijo med mikrokrmilniki. Slednja je
sestavljena iz protokolnih besed, le-te pa iz
enajstih znakov ASCII. Poleg spremljanja besed
lahko tudi posredujemo svojo besedo in s tem
simuliramo dogajanje v maketi.
6.2

Vodenje aplikacije v okolju LabVIEW

Ker je pregled informacij v terminalskih
programih nepregleden, smo se odločili za
njihov grafični prikaz s programskim orodjem
LabView. Delovanje aplikacije je podobno
mikrokrmilniškemu. Aplikacija mora biti
pozorna na podatke, ki se nahajajo na IP
naslovu X-PORT, hkrati pa mora čakati na
zahteve uporabnika na čelni plošči. Ob vsaki
zahtevi se sprememba stanja s pomočjo
komunikacijskega protokola zakodira in pošlje

na IP naslov X-PORT, ta pa nato naprej k
mikrokrmilniku.
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7.1

Opis uporabniškega vmesnika
Implementacija uporabniškega vmesnika
v programskem orodju LabView

Čelna plošča LabView aplikacije služi kot
grafični uporabniški vmesnik, saj nam omogoča
vizualni pogled v inteligentno sobo. Na sliki 3
je prikazan primer uporabniškega vmesnika,
kjer so vidna stanja naprav (oken in vrat),
ventilacija in luči. Ob kliku z miško na luč je
možno spremeniti njeno binarno stanje
(vklop/izklop). S spreminjanjem stanja kurzorja
ob njej pa reguliramo njeno jakost svetilnosti
(20 - 100 %). Na čelni plošči je grafičen prikaz
vrednosti temperature, ki se osvežuje vsako
sekundo. Vmesnik prikazuje tudi živo makete,
na kateri lahko vidimo dejanska stanja naprav.
Sliko zajema video kamera, ki je z osebnim
računalnikom povezana preko USB vodila.
Posebna aplikacija v okolju LabView omogoča
pošiljanje slike tudi na internet. S tem
omogočimo sočasen vpogled uporabnikov v
maketo. Kot zanimivost bi omenili, da lahko
stanje luči in ventilacije spreminjamo tudi s
klikom miške na sliko sobe.
Program v mikrokrmilniku je zasnovan tako,
da deluje samostojno in ne potrebuje za osnovno
delovanje knjižnico aplikacije. Ko zaženemo
aplikacijo se strojni opremi pošlje zahteva po
aktualnem stanju vhodno-izhodnih naprav.

Slika 3: Uporabniški vmesnik narejen v
programskem orodju LabView

7.2

Uporabniški vmesnik za dlančnike

Za Pocket PC smo ustvarili aplikacijo, ki
omogoča
spremljanje
in
spreminjanje
parametrov luči, oken, vrat, temperature in
alarmov. Uporabniški vmesnik je prikazan na
sliki
4.
Komunikacija
med
osebnim
računalnikom in dlančnikom poteka preko
interneta (Wireless ali GPRS) tako, da se
povežemo na IP naslov XPORT. Na ta način
aplikacija pridobi na uporabnosti, saj jo lahko
od koderkoli preko interneta poženemo in
spremljamo ter spreminjamo parametre v našem
stanovanju. Aplikacijo je možno razširiti tudi za
WAP uporabnike. Z dodatnimi aplikacijami bi
bilo možno implementirati SMS obveščanje o
raznih dogodkih v stanovanju in še pravočasno
posredovanje rešitev nepredvidljivih situacij v
stanovanju.

Slika 4: LabView aplikacija za dlančnik
7.3

Uporabniški vmesnik za svetovni splet

Program LabView omogoča, da aplikacijo
izvozimo kot spletno stran. Tako lahko na
daljavo preko svetovnega spleta, v načinu
Remote panel desktop, spremljamo in
spreminjamo parametre v stanovanjskem
objektu (slika 5). Za ogled internetne aplikacije
moramo na osebni računalnik predhodno
naložiti knjižnico LabView RuneTime, kar pa
lahko predstavlja določene ovire, saj ne moremo
na vsak računalnik naložiti dodatnih programov
za ogled aplikacije. Problem bi se lahko rešil z
dodatno spletno aplikacijo v Javi, ki ne bi
potrebovala dodatnih orodij za ogled spletnih
strani. Slabost, ki se je moramo zavedati pri

spletnih aplikacijah, je možnost vdora v sistem
in s tem nelegalno zavzetje inteligentne hiše.

Slika 5: LabView aplikacija za splet
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Oblikovanje grafičnih uporabniških
vmesnikov v izobraževalnem procesu

Izdelana aplikacija s programom LabView
omogoča
enostavno
popravljanje
in
dopolnjevanje grafičnega vmesnika, kar je zelo
primerno za izobraževalni proces pri
laboratorijskih vajah. Študentje lahko ne glede
na kraj in čas oblikujejo lastne grafične
uporabniške vmesnike in se s tem seznanijo z
osnovami vodenja sistemov na daljavo.
Proces izobraževanja je potekal tako, da so v
prvi fazi študentje preučili osnovno LabView
aplikacijo in se s tem seznanili z delovanjem
sistema,
nakar
po
merilih
predmeta
Komunikacija človek-računalnik oblikovali
svojo zamisel grafične podobe vmesnika. V
drugi fazi je sledilo ocenjevanje uporabnosti
uporabniških vmesnikov, kjer so se študentje
posluževali različnih ocenjevalnih tehnik, kot so
hevristika, SUMI vprašalniki in intervjuji. Z
njihovo praktično uporabo so ugotovili, na
katere morebitne probleme bi končni uporabniki
naleteli. Slika 6 prikazuje primer dveh različnih
uporabniških vmesnikov.

Slika 6: Primerjava uporabniških vmesnikov
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Zaključek

Sistem smo kljub svoji majhnosti naredili
bolj odprt, prijazen in razumljiv širšemu spektru
uporabnikov ter primeren za dograjevanje.
Zaradi prilagodljivosti je kompatibilen z večino
električnih naprav, ki bi jih želeli vključiti v
inteligentni hišni sistem. Odprtost sistema daje
prilagodljiv komunikacijski protokol, ki ga je
možno poljubno razširiti na večje število
uporabnikov. Da bi zadovoljili njihove potrebe,
je možno s pomočjo različnih tehnik
ocenjevanja uporabnosti oblikovati optimalni
uporabniški vmesnik, namenjen širši populaciji
končnih uporabnikov. S povezavo inteligentne
hiše na internet se poveča ranljivost sistema in s
tem zavzetje inteligentne hiše - vprašanje
verodostojnost. V tej smeri bo v prihodnje
potekal razvoj protokola in samega modela
inteligentne hiše.
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