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událostí v budovách: diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2013. 

 

Diplomová práce se zabývá moţností vyuţití expertních systémů při řešení 

mimořádných událostí v inteligentních budovách. Zaměřuje se na rodinné domy.  Jsou zde 

popsány technologie vyuţívané v inteligentních budovách, mimořádné události v těchto 

budovách očekávatelné a je vytvořen základ expertního systému v prostředí CLIPS. 
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Seznam zkratek 

 

CLIPS C Language Integrated Prodution Systém 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

ČR Česká republika 

ES Expertní systém 

HVAC Heating Ventilation and Air Conditioning 

(Zkratka pro systém vytápění, větrání a klimatizace) 

HZS Hasičský záchranný sbor 

MU Mimořádná událost 

PČR Policie České republiky 

ppm Parts per million (částic na jeden milion) 

SHZ Stabilní hasicí zařízení 

ZOKT Zařízení pro odvod kouře a tepla 
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá moţností vyuţití expertních systémů pro řešení mimořádných 

událostí v inteligentních budovách. Moderní budovy, označované jako inteligentní, 

obsahují velké mnoţství automatizačních technologií. I kdyţ většina těchto technologií 

není primárně navrhována jako bezpečnostní. Lze je správným nastavením vyuţít pro 

řešení nebezpečných situací. Inteligentní dům by měl svým obyvatelům poskytovat 

komfort a pohodlí, ale zároveň zajišťovat bezpečí a zábavu. 

Řízení prvků v budovách je v současnosti řešeno spíše modulárně podle systému, 

který je ovládán. Příkladem můţe být systém klimatizace a topení, který je autonomním 

systémem v domě a jeho komunikace s ostatními systémy v domě v podstatě neprobíhá. 

Při poţadavku vyuţívat všechny technologie v domě pro zajištění, nebo podporu, řešení 

mimořádných událostí v budově vznikajících, je takovéto modulární řešení nepraktické. Je 

tedy vhodné hledat komplexnější systém řízení automatických prvků, který by nejen 

koordinoval činnost jednotlivých těchto zařízení, ale zároveň by byl schopen situaci 

v budově náleţitě vyhodnotit. 

Jako vhodné řešení se tedy nabízí vyuţití expertního systému. Expertní systémy jsou 

s úspěchem pouţívány snad ve všech oblastech lidské činnosti. Jejich největší devizou je, 

ţe dokáţí zpracovávat a vyhodnocovat obrovské mnoţství informací v čase, kterému se 

lidský expert nedokáţe rovnat. A druhou výhodou je, ţe moţnost logické chyby při 

vyhodnocování, či jakékoliv vynechání logického kroku, je v podstatě nulová. Expertní 

systém vyuţívá při rozhodovacím procesu fakta a pravidla. Fakta v případě inteligentní 

budovy mohou poskytovat jednotlivé senzory. Pravidla pak budou odvislá od mimořádné 

události, která bude systémem řešena. 

Mimořádných událostí ohroţujících budovy je celá řada. Méně uţ jich ovšem je 

ovlivnitelných automatickými prvky v budově. Velice jednoduše lze říci, ţe inteligentní 

budovy dokáţí zabezpečit a sledovat přístup a pohyb po budově a podmínky panující 

uvnitř budovy. Tím se opět počet mimořádných událostí budovou řešitelných omezuje. 

V případě sledování přístupu a pohybu po budově je neţádoucí událostí, proti které lze 

systémy domu vyuţít, pokus o krádeţ vloupáním. A v případě sledování podmínek 

v budově to na prvním místě bude reakce při vzniku poţáru, nebo při úniku nebezpečných 

plynů. 
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Způsob zpracování 

 

Cílem této práce je navrţení scénářů mimořádných událostí a systému pravidel 

ovládajících jednotlivá automatizační zařízení v budovách pro zefektivnění záchranných 

operací v inteligentních budovách. Tato pravidla se pokusím zpracovat pro vyuţití 

expertním systémem tak, aby byla automaticky vyhodnocována situace a byly aktivovány 

konkrétní prvky k jejímu řešení. 

Zpracování v podstatě vyţaduje čtyři kroky. První je definice pojmu inteligentní 

budova a určení a popis technologií v takovéto budově se nacházejících. Druhým je určení 

událostí, které jsou těmito technologiemi řešitelné. Třetím je definice a výběr vhodného 

systému. A posledním je kompletace takto získaných informací a vytvoření základu 

expertního systému. O kaţdém z těchto kroků by bylo moţno napsat nekonečné mnoţství 

textu.  

 

Postup při zpracování jsem si stanovil takto: 

 

1. Objasnit pojem inteligentní budova 

2. Určit mimořádné události těmito budovami řešitelné 

3. Zpracovat základ expertního systému pro řešení MU v inteligentních budovách 

 

V práci se zaměřuji primárně na rodinné domy, jako na budovy které mohou 

obsahovat veškeré uvedené technologie. Zpracované základy systému jsou však vhodnými 

pravidly rozšiřitelné na budovy jakékoliv.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se věnuje inteligentním 

budovám. V této části je definována inteligence budovy. A jsou rozebírány jednotlivé 

systémy v těchto budovách přítomné. Velmi jednoduše je uveden vývoj bydlení aţ 

k automatickým systémům v domácnosti. 

Druhá část popisuje mimořádné události v budovách hrozící. První z nich je pokus o 

krádeţ vloupáním. Jsou zde popsány nejčastější způsoby provedení. Následuje popis 

vzniku poţáru, opět jsou uvedeny statistická data o vzniku poţárů v rodinných domech a 

dále několik charakteristických průvodních jevů při poţáru vznikajících, jeţ je moţné při 

nastavování systému vyuţít. Poslední uvaţovanou a v této kapitole popsanou událostí je 

pak únik nebezpečných plynů v domácnosti. Je popsán jejich účinek a vlastnosti. 
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Třetí část je věnována popisu expertních systémů všeobecně. Popisuje velmi 

zjednodušeně jejich vývoj. Je zde popsán princip jejich funkce a základní části, ze kterých 

expertní systém sestává. 

Čtvrtou částí je pak kompletace získaných událostí z předchozích kapitol a jejich 

implementace do základu expertního systému prostředí CLIPS. Je zde vytvořen základ 

báze faktů. Dále jsou zde odvozeny scénáře mimořádných událostí, kterými se systém bude 

zabývat. A nakonec je uveden příklad definice pravidel. 
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1 Rešerše literatury 

 

VALEŠ, Miroslav. Inteligentní dům. 2. vyd. Brno: ERA, 2008, VIII, 123 s. ISBN 

978-80-7366-137-3 

 

Autor popisuje jednotlivé technologie, které je vhodné řídit v rámci uceleného 

systému inteligentního domu, uvádí současné moţnosti a výhody a nevýhody jednotlivých 

řešení. V jednotlivých kapitolách postupně rozebírá jednotlivé oblasti automatizace 

v budovách. Začíná přípravou kabeláţe pro instalaci zařízení, přes systémy vytápění, po 

způsoby ovládání. 

 

 

HARPER, Richard. Inside the smart home. 2. vyd. New York: Springer, c2003, XI, 

264 p. ISBN 18-523-3688-9. 

 

Podrobná publikace věnující se detailně problematice inteligentního bydlení. Autor 

se věnuje historii vzniku moderních inteligentních budov, Rozebírá aspekty bydlení 

v takovýchto budovách a jejich dopad na běţné denní činnosti. 

 

 

DVOŘÁK, Jiří. Expertní systémy [online]. Brno: VUT v Brně, 2004 [cit. 2013-04-

08]. 92 s. Dostupné z: http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/ExpertniSystemy.pdf. 

Skripta. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO 

INŢENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky. 

 

Učební text rozdělený do sedmi kapitol. První kapitola obsahuje úvod do expertních 

systémů. Další dvě kapitoly jsou věnovány způsobům reprezentace znalostí a 

mechanismům jejich vyuţívání, přičemţ se neberou do úvahy neurčitosti. Metodami 

zpracování neurčitosti se zabývá kapitola 4. Kapitola 5 charakterizuje proces tvorby 

expertního systému. Úzkým místem tohoto procesu je získávání znalostí. V něm hraje 

významnou roli strojové učení, kterému je věnována kapitola 6.[5] 
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KELEMEN, Jozef. Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS: Podrobný 

průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 247 s. ISBN 80-716-9501-7. 

 

Kniha je rozdělena do tří částí. V první z nich autor vysvětluje základní pojmy a 

ukazuje kde je vhodné nasazení expertních systémů. V části druhé, se autor soustředí na 

neurčitost. A část třetí je pak věnována praktické tvorbě expertního systému 

 

 

FOWLER, Martin. Destilované UML. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 173 s. ISBN 978-

80-247-2062-3. 

 

Kniha poskytuje hlubší pohled na jazyk UML. Vysvětluje jak základy jazyka, tak i 

pokročilejší aplikaci. Přičemţ vše je demonstrováno na řadě příkladů. Kniha se soustředí 

primárně na verzi jazyka UML 2.0, ale obsahuje i pohled na starší verze. 
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2 Inteligentní budovy 

 

Tato práce se zabývá vyuţitím technologií instalovaných v tak zvaných 

inteligentních budovách, pro podporu řešení, či přímo řešení mimořádných situací 

v budovách vznikajících. Jakkoliv je termín inteligentní budova všeobecně známý, je nutné 

tento výraz specifikovat a ujasnit tak oblast, které se práce primárně dotýká.  

Jako inteligentní budova můţe být označen dům, který je vybaven automaticky 

řízeným osvětlením, které sepne při vstupu osoby před hlavní vchod. Ale také, lze tímto 

výrazem označit budovu, jejíţ veškeré technické funkce jsou ovládány automatizačním 

softwarem a pro svůj provoz jiţ nepotřebuje v podstatě ani lidskou přítomnost. Je zřejmé, 

ţe rozdíl mezi takovýmito dvěma domy je obrovský. Přesto oba dva toto označení uţívají.  

Valeš ve své knize Inteligentní dům uvádí základní definici inteligentního domu 

takto [1]: 

„Inteligentní dům v nejširším slova smyslu znamená budovu vybavenou počítačovou 

a komunikační technikou, která předvídá a reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich 

komfort, pohodlí, snížit spotřebu energií, poskytnout jim bezpečí a zábavu pomocí řízení 

všech technologií v domě a jejich interakcí s okolním světem.“  

 

Oba dva příklady uvedené výše této definici nijak neodporují, ale i tak je rozdíl mezi 

nimi tak velký, ţe je třeba jemnějšího rozlišení domovní inteligence. Stejná kniha pak, 

s odkazem na zahraniční literaturu [2], takové podrobnější rozlišení nabízí. Dělení 

inteligence budovy v knize Inteligentní dům je do 5 kategorií následovně [1]: 

 

1. Domy obsahující inteligentní zařízení a systémy – tyto budovy jsou vybaveny 

automatickými systémy jako je například systém zapínání světel podle detekce 

pohybu tak jak byl zmíněn výše. 

2. Domy obsahující inteligentní komunikující systémy a zařízení – tyto systémy a 

zařízení jsou schopny si vyměňovat informace a vyuţívat je ke svému chodu. 

3. Propojený dům – zařízení v tomto typu inteligentní budovy jsou propojena pomocí 

vnitřní a vnější sítě. Vzdáleným přístupen lze tyto zařízení ovládat. Příkladem můţe 

být bezpečnostní systém, který při aktivaci poplachu zapne všechna světla v domě a 

na zahradě, zároveň zakáţe jejich vypnutí vypínačem, vytáhne rolety, aby bylo 
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dovnitř domu vidět, přivolá bezpečnostní sluţbu a umoţní vzdálený přístup 

k záběrům bezpečnostních kamer.  

4. Učící se dům – takováto budova zaznamenává aktivity v domě a vyuţívá toho 

k ovládání technologií podle návyků uţivatele. 

5. Pozorný dům – v tomto domě jsou aktivity a okamţitá poloha všech obyvatelů 

neustále monitorovány a vyhodnocovány. Technologie jsou ovládány podle 

aktuálního vyhodnocení stavu. 

 

Takovéto rozdělení jiţ poskytuje moţnost zařadit oba příklady za začátku kapitoly a 

to do první a poslední kategorie. 

Při hledání informací o inteligentních budovách lze narazit na několik synonym 

tohoto výrazu. Velmi často je uţíváno označení chytrý dům (smart house) či digitální dům. 

Poněkud zavádějící pak můţe být pojem domotika (domotics). Tento pojem, vzniklý 

spojením latinského slova domus a informatika, označuje automatizované technologie 

v inteligentních budovách vyuţívané. Lze tedy říci, inteligentní budovy obsahují domotiku. 

 

2.1 Vývoj inteligentních budov 

 

Harper ve své knize [2] uvádí v historii minulého století několik zárodků potřeby 

vzniku inteligentních budov. Tento popis začíná v roce 1915 kdy, se projevil na trhu 

nedostatek domácích sluhů a tím došlo k šíření elektrických přístrojů, jako je vysavač či 

šicí stroj, do domácností. Pokračuje přes rok 1960 a potlačení ţenské role jako pečovatelky 

o domácnost. Aţ k roku 1990 a výskytu automatických praček a mikrovlnných trub ve 

většině Anglických domácností. Tímto výčtem hlavně zdůraznil pronikání takzvaných čas 

šetřících a čas likvidujících výrobků (time - saving a time - using goods) a faktu ţe čím 

lépe je vyuţito čas šetřících výrobků, jako je např. automatická pračka, tím více času 

mohou obyvatelé domu trávit s výrobky čas likvidujícími, jako je např. televizor. Toto 

zjištění označil jako hlavní myšlenkový vývoj, který vede k úvahám o realizaci tzv. 

inteligentních domů, kde je time – saving v podstatě celý dům. 

Fyzická realizace těchto domů začala být reálně moţná aţ s příchodem mikročipů, 

ale prvním projektem, který se můţe nazývat inteligentním domem je dům z roku 1966. 

V tomto domě byl, ve skříni z ořechového dřeva, instalován automatizační stroj pro 

domácnost ECHO IV (Electronic computing home operator). Tento stroj (obr. č. 1) sestavil 
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inţenýr Jim Sutherland a byl schopen automaticky provádět část domácích prací, např. 

ukládat recepty, vypočítávat nákupní seznam, kontrolovat teplotu v domě, nebo zapínat a 

vypínat příslušenství. 

 

 

Obrázek 1: Stroj ECHO IV (zdroj [3]) 

 

Roku 1971 přichází na trh mikročip Intel 4004. Jeho úspěch znamená pro oblast 

„inteligentního“ bydlení velký rozvoj jelikoţ sníţil cenu elektronicky ovládaných zařízení 

a tím zvýšil tím jejich dostupnost. Většina výrobců technologií ve světě na toto 

zareagovala větší nabídkou zařízení umoţňujících dálkové ovládání či automatické funkce. 

Coţ samozřejmě vedlo k jejich většímu rozšíření. 

Po roce 1990 se jiţ rozvíjí zmíněná domotika a automatizace domácností začíná být 

široce řešena. Díky tomu vzniká i několik experimentálních projektů, většinou při větších 

universitách. V literatuře [2] lze najít zmínky o těchto experimentálních domech: 

 

1. Adaptivní dům – Tento dům je experimentem university v Coloradu. Bylo v něm 

testováno vyuţití neuronové sítě, která snímala chování lidí obývajících dům, 

následně se z opakujících se akcí učila a automaticky po vyhodnocení prováděla 

akce. 

2. ComHOME – Tento projekt uskutečněný ve Švédsku, testoval vybavení domu 

technologiemi jako je ovládání hlasem. A bylo v něm testováno, jaký dopad na 

obyvatele bude vyuţívání těchto technologií mít. 
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3. House_n – Experiment Technologického institutu v Massachusetts. Pomocí sítě 

senzorů je snímán pohyb obyvatel po domě a jejich akce. Vyhodnocení je pak 

vyuţito k navrhování upravitelného prostředí v domě, odvození algoritmů z příjmu 

senzorů, které následně dokáţí určit chování osob. Celkovým cílem pak je „vytvořit 

prostředí, které je vhodné pro lidi kaţdého věku“. 

4. The Aware home – Projekt Technologického institutu v Georgii. Tento projekt je 

zaměřen na dvě věci. Za prvé, zkoumá moţnosti jak udělat dům vnímavý (aware) 

k aktivitám obyvatel. A za druhé sleduje důsledky udrţování trvalé připojitelnosti 

k elektronickému světu. 

 

Většina z těchto experimentů byla zpuštěna v roce 1999, poznatky z nich jsou 

aplikovány v technologiích uţívaných v moderních domech současnosti 

 

2.2 Vybavení inteligentního domu 

 

Jak bylo řečeno výše, inteligentní dům je takový, který se snaţí zvyšovat komfort a 

pohodlí obyvatel, poskytovat jim bezpečí a zábavu a k tomu ještě sniţuje spotřebu energií. 

 

2.2.1 HVAC a komfort prostředí 

 

První částí vybavení přispívající ke komfortu a pohodlí obyvatel, stejně tak jako ke 

sniţování spotřeby energií je systém topení, větrání a klimatizace. V anglické literatuře je 

pro tyto systémy vţitá zkratka HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning). 

V podstatě se jedná o tři samostatné systémy, ovšem sladěním jejich ovládání lze 

dosáhnout poţadovaného komfortu spolu s úsporou energií. Tento komplexní systém můţe 

obsahovat mimo kontroly teploty, větrání a klimatizace, také kontrolu vlhkosti vzduchu či 

aromatu, který obyvatel poţaduje. K úspoře energie samozřejmě dochází především díky 

tomu, ţe nedochází například k současnému topení a spuštění klimatizace při pokusu o 

sníţení teploty v budově.  

Systému řízení vnitřního komfortu v budově se například věnovali italové 

Cozzolongo a De Carolis [4], kteří experimentovali s automatizací těchto procesů pomocí 

modelu skládajícího se ze tří agentů. Prvním je senzor (Context_senzor) zjišťující stávající 
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podmínky v místnosti, například teplotní čidlo. Druhý aktivní prvek, v originále efektor, 

který podmínky v místnosti ovládá, například topení. Poslední je řídící agent, supervisor, 

který pomocí rozhodovacích funkcí a údajů ze senzorů koordinuje funkci aktivních prvků 

směrem k poţadovanému stavu. Na obrázku číslo 2 je vidět proces rozhodování o otevření 

okna.  

 

 

Obrázek 2: C@sa - otevření okna (zdroj [4]) 

 

Z obrázku je vidět ţe v budově nepanuje komfortní prostředí, je příliš teplo a příliš 

vlhko. Z údajů senzorů vně domu a z nastavených parametrů, které udávají kdy je situace 

komfortní, je rozhodováno o otevření okna. V tomto případě k otevření okna 

pravděpodobně dojde, jelikoţ podmínky vně budovy jsou zjištěny jako mírné (mild) a okna 

jsou přitom zavřená. 

Dále lze k těmto systémům přidat ovládání osvětlení. Ať uţ automatické, řízené 

podle denní doby, či více „inteligentní“ podle návyků obyvatel, lze jej ovládat pro celý 

prostor domu a tím opět předejít energetickým ztrátám. Propojením se systémy stínění, 

jako jsou ţaluzie nebo rolety, lze efektivitu řízení zvýšit. 
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2.2.2 Zábava 

 

Další částí je poskytování zábavy obyvatelům. Do této kategorie můţe spadat video 

technika v domácnosti, audio či herní zařízení. 

V případě videa audio techniky můţe odpadnout schraňování médií s oblíbenými 

nahrávkami. Při vyuţití vhodné vnitřní sítě domu, lze tyto skladovat v elektronické podobě 

a zajistit jejich přehrávání a přístup k nim v jakékoliv místnosti domu vybavené příslušným 

zařízením. 

Při přehrávání je moţné zajistit aktivaci zařízení jen v místnostech kde je zjištěna 

přítomnost dané osoby, tím samozřejmě předcházet situacím kdy je v prázdné místnosti 

zapnuta osamocená televize. 

V podstatě detailem je pak vyuţití moţností obou soustav, audio i video, k vytvoření 

systému domácího kina. 

 

2.2.3 Bezpečnost 

 

Zajištění bezpečí obyvatelům je další povinností inteligentního domu. K tomu můţe 

vyuţít více systémů, podle dané situace. Jednotlivé prvky těchto systémů budou rozebrány 

podrobněji v dalších kapitolách. Pro úplnost tedy alespoň jejich jednoduchá 

charakteristika. 

Prvním z nich můţe být elektronický systém zabezpečení (ESZ). Skládá se 

z ústředny, ovladače, detektoru, sirény a komunikátoru. Zjednodušeně lze říci, ţe pokud 

jsou ústřednou vyhodnoceny údaje z detektoru, jako narušení bezpečnosti, je aktivována 

siréna či komunikátor. Ovladače pak slouţí k ovládání systému nebo jeho nastavování. 

Dalšími bezpečnostními prvky jsou prvky mechanického zabezpečení, jako jsou 

zámky, rolety nebo venkovní ţaluzie. 

Přístup do budovy můţe být také pod dohledem elektronického systému. Můţe se 

jednat od elektronických přístupových klíčů, přes terminály vyţadující zadání daného hesla 

aţ po kontrolu biometrických údajů. S tím souvisí další ze systémů, a to kamerový systém. 

Tento nemusí pouze pasivně sledovat dané prostory, ale při vyuţití správného softwaru lze 

rozpoznávat obličeje lidí před hlavním vchodem. 

Inteligentní domy mohou, např. při odjezdu obyvatelů na dovolenou, simulovat 

pohyb v budově. Či lépe řečeno, simulovat přítomnost osob tím, ţe provádí činnosti 
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naučené od obyvatelů. Jako je např. zapínání světel v daný čas, či sledování televize. Tím 

samozřejmě vytváří jakousi psychologickou ochranu proti vloupání. 

Samozřejmostí je pak ochrana proti poţáru. Základem je instalace hlásiče či hlásičů 

poţáru. Dalším krokem můţe být instalace samo hasicího zařízení nebo zařízení pro odvod 

kouře a tepla. 

 

2.2.4 Další technologie 

 

Tím samozřejmě výčet nekončí. Technologií, které můţeme v inteligentních 

budovách nalézt, je bezpočet. Spíše pro zajímavost uvádím seznam moţných technologií 

tak, jak je uvádí Valeš[1]: 

 

1. komunikace s návštěvami u vchodu 

2. interkom 

3. telefonní ústředna  

4. videotelefony 

5. telefonování po internetu  

6. donášková schránka 

7. automatické míchání koktejlů 

8. koupelna,  

9. bazén 

10. sauna 

11. zahrada, terasy, altánek 

12. garáţová a vjezdová vrata,  

13. příjezdová cesta 

14. meteorologická stanice 

15. přesný čas a budík 

16. upozornění na došlou poštu 

17. centrální vysavač  

 

Je vidět, ţe tento seznam by mohl být v podstatě nekonečný. 
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2.2.5 Software 

 

Důraz v inteligentních domech je kladen také na jednoduchost ovládání všech prvků.  

Inteligentní domy lze ovládat vzdáleně pomocí internetu nebo mobilních telefonů. 

Nebo je lze ovládat přímo z budovy pomocí různých dálkových ovladačů či ovladačů 

nástěnných povětšinou dotykových. 

K tomuto účelu vzniklo a vzniká mnoho softwarových nástrojů. Jejich dělení není 

příliš jednoznačné, lze je členit hlavně podle funkcí, které nabízejí. Nejjednodušší nástroje 

poskytují pouze ovládání instalovaných prvků, kdeţto sloţitější jiţ v sobě obsahují 

automatizované funkce jako je například kontrola zavlaţování zahrady na podkladě 

předpovědi počasí atd. 

Dále můţe jít o software dodávaný spolu s hardwarovým zařízením přím 

dodavatelem. Příkladem můţe být systém Homeseer coţ je produkt stejnojmenné firmy 

poskytující automatizaci domácností.  

Další moţností jsou volné produkty. Zástupcem těchto produktů můţe být 

Freedomotic nebo Minerva (obr. č. 3) 

 

 

Obrázek 3: Prostředí systému minerva 

. 
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Rozhodující při případné instalaci softwaru však nakonec asi bude schopnost 

komunikace s koncovými prvky. Existuje mnoţství komunikačních protokolů (např. X10, 

Lon, Knx…) vyuţívaných prvky v domácí automatizaci. A na druhou stranu neexistuje 

standart či norma tuto oblast upravující. Na obrázku číslo 3 je například vidět ţe systém 

Minerva komunikuje pouze s prvky vyuţívajícími protokol X10. 
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3 Mimořádné události 

 

Mimořádných událostí, které ohroţují rodinné domy je celá řada. Pro potřeby této 

práce se ovšem zaměřím pouze na tři z nich. A to na ty které ohroţují obyvatele a majetek 

uvnitř budovy, ale zároveň jsou automatickými systémy inteligentních budov zjistitelné a 

řešitelné nebo alespoň ovlivnitelné. Hurikán například jistě budovu ohroţuje ovšem jeho 

ovlivnitelnost automatickými systémy budovy je při nejmenším mizivá. 

Při pohledu výše k bezpečnostním funkcím moderních domů lze zatím odvodit, ţe 

tyto systémy se soustředí na události, které se v rodinných domech udávají, buď nejčastěji, 

nebo jsou jejich následky opravdu obrovské. 

V práci se tedy budu zabývat těmito scénáři: 

1. Pokus o krádeţ vloupáním 

2. Vznik poţáru 

3. Výskyt nebezpečných plynů 

 

3.1 Vloupání 

 

První událostí, kterou se budu zabývat je vloupání. Definice tohoto činu je 

definována v trestním zákoně jako vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným 

překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překáţky s pouţitím síly [22]. 

Zajímavější bude ale spíše statistika těchto činů v České republice. Tuto je moţné 

dohledat online, a poskytuje ji portál Policie ČR [23] Pří pohledu do těchto statistik lze 

vyvodit, ţe rodinné domy jsou cílem vloupání celorepublikově více neţ byty, viz tabulka 

číslo 1. 
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Tabulka 1: Statistika krádeží vloupáním ČR 2012 (zdroj [23]) 

ROK 2012 RD Byty Škoda tis. Kč 

Leden 444 370 165 834 

Únor 397 311 129 003 

Březen 467 387 186 038 

Duben 422 309 175 333 

Květen 431 349 180 546 

Červen 423 334 157 914 

Červenec 434 377 198 054 

Srpen 467 412 138 818 

Září 505 371 160 048 

Říjen 492 346 157 719 

Listopad 519 361 175 396 

Prosinec 478 312 168 195 

∑ 5 479 4 239 1 992 898 

Průměr 456,6 353,3 166074,8 

 

Tato tabulka ukazuje údaje za rok 2012. Lze z ní mimo jiné vyvodit, ţe rodinné 

domy jsou skoro o 13 % častěji terčem vloupání neţli byty. Při průměrné škodě způsobené 

při vloupání 203 751 Kč [24] se začíná jevit investice do zabezpečení domácnosti 

minimálně jako návratná. Dalším zajímavým údajem můţe být pravděpodobnost vloupání 

do rodinného domu během roku. Tato pravděpodobnost bude samozřejmě různá podle 

krajů, ale budu-li vycházet z údajů celorepublikových a počtu rodinných domů [24] v ČR 

bude takto pravděpodobnost dosahovat asi 0,3 procenta. 

V tabulce číslo 2 jsou uvedeny počty pokusů o krádeţ vloupáním do rodinných domů 

v letech 2008 – 2012. Podle tohoto přehledu je vidět, ţe se tyto počty kaţdým rokem 

zvyšují. 
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Tabulka 2: Srovnání počtu pokusů o krádež vloupáním (zdroj [23]) 

Rok Počet pokusů 

2008 4634 

2009 4790 

2010 5374 

2011 5257 

2012 5479 

 

K vloupání se do budovy poţívají pachatelé různé způsoby a hlavně různé přístupy. 

Většinou ovšem vyuţívají stávající přístupy, jako jsou dveře a okna. Tuto statistiku jiţ 

nevede Policie ČR, ale dohledatelná i tak je, například na internetových stránkách 

pojišťoven [24] nebo tyto statistiky uvádějí výrobci různých bezpečnostních zařízení, 

dveří, oken atd. [25]… Otázkou je, do jaké míry jsou údaje získané ze statistik výrobců 

bezpečnostních zařízení věrohodné a do jaké míry jsou údaje spíše výsledkem snahy svoje 

produkty prosadit na nasyceném trhu. 

I s touto nejistotou lze ovšem říci, ţe se většina takto uváděných údajů shoduje 

alespoň co do pořadí nejpreferovanějších vstupů do budov. 

Na prvním místě je vstup do rodinného domu cestou balkónových nebo terasových 

dveří. Tento přístup je pouţíván v 40 – 50 % případů vloupání do budovy. Nejčastějším 

postupem je vypáčení rámu. [18] 

Druhé místo patří přístupu oknem v přízemí. V tomto případě je pravděpodobnost 

v rozmezí 29 – 39 %.[18] 

A na třetím místě je vloupání se hlavním vchodem, kterému je přisuzován výskyt ve 

12 – 30 % podle autora.[18] 

 

3.2 Požár 

 

Četnost vzniku poţárů na území české republiky lze dohledat opět za pomoci 

statistické ročenky [19], kterou poskytuje Hasičský záchranný sbor české republiky na 

svých webových stránkách. Podle této ročenky vzniklo na území ČR v roce 2012 průměrně 

56 poţárů denně. To dává za rok 20 440 vzniklých poţár. Toto poněkud hrozivé číslo 

naštěstí znamená všechny poţáry vzniklé kdekoliv na území ČR. Pokud se zaměřím na 
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poţáry obyvatelných prostor, je počet těchto poţárů 3 434. Z tohoto počtu je 1737 poţárů 

v bytových domech a 1697 poţárů rodinných domů. Bohuţel při těchto událostech zemřelo 

54 lidí. Tabulka číslo tři uvádí údaje za roky 2003 – 2007, škody jsou uvedeny v cenách 

daného roku.. 

 

Tabulka 3: Požáry v domácnostech (zdroj [20]) 

Rok Požárů Úmrtí Škoda tis. Kč 

2003 2 963 66 222 691 

2004 2 616 74 256 732 

2005 2 614 74 279 495 

2006 2 631 79 323 242 

2007 2 652 58 335 755 

 

Na vzniku poţáru se také podílí lidská neopatrnost a to zejména při zacházení 

s otevřeným ohněm a při kouření. Hasičský záchranný sbor České republiky na svých 

webových stránkách uvádí jako hlavní příčiny poţárů v domácnostech kouření, nesprávnou 

obsluhu topidla a pouţívání otevřeného ohně [20] 

Průběh poţáru probíhajícího v uzavřeném prostoru lze rozdělit na čtyři fáze. První 

fází je fáze iniciační. V této fázi materiály akumulují energii do chvíle, kdy uvolní 

dostatečné mnoţství hořlavých produktů pyrolýzy. Ve druhé fázi dochází jiţ k rozvoji 

inicializovaného poţáru. Spolu s rozvojem poţáru dochází ke zvyšování teploty produktů 

hoření a nad poţárem se formuje sloupec zplodin hoření označovaný jako fire plume. 

Sloupec zplodin stoupá ke stropní konstrukci, kde se začíná rozprostírat, dokud nenarazí na 

ohraničující konstrukci a nezačne klesat k podlaze a tím vytvářet v místnosti vrstvu kouře. 

V případě ţe teplota horké vrstvy kouře překročí 500 – 600 °C, dochází v prostoru 

k celkovému vzplanutí, tzv flashoveru. V těchto prostorech je nepravděpodobné přeţití 

osob. Další fází je fáze plně rozvinutého poţáru, ta je charakteristická stálou intenzitou 

hoření, které je ovlivněno buďto dostupným palivem, nebo větráním. A poslední fází je 

fáze dohořívání kdy postupně klesá intenzita poţáru.[26] 

Jedním z nebezpečných úkazu vznikajících při poţáru je takzvaný backdraft. 

K tomuto jevu dochází, pokud poţár probíhá v uzavřeném prostoru bez přístupu vzduchu. 

Místnost se naplní kouřem, ale vzhledem k nedostatku oxidačního činidla dochází 

k bezplamennému hoření. Situace se mění, pokud dojde k přísunu oxidačního činidla 
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například otevřením dveří. Kouř a další zplodiny se rychle promísí s kyslíkem a začnou 

prudce hořet. Teplota u stropní konstrukce se můţe skokově zvýšit i na 800 °C.[29] 

Zajímavým ukazatelem je rychlost rozvoje poţáru. V literatuře [26] jsou uvedeny 

scénáře rychlosti rozvoje poţáru (viz tabulka č. 4) v závislosti na hořícím vybavení 

místnosti základem těchto údajů je doba, během které dosáhne probíhající hoření hodnoty 

1000 kW. 

 

Tabulka 4: Rychlost rozvoje požáru (zdroj [26]) 

Rychlost rozvoje požáru Scénář 
Doba dosažení 

1000 kW 

Pomalá Podlahové krytiny 600 s 

Střední Kancelářský nábytek 300 s 

Rychlá Lůţkoviny 150 s 

Velmi rychlá 
Čalouněny nábytek 

Lehký dřevěný nábytek 
75 s 

 

Další důleţité informace o průběhu poţárů mohou poskytnout teplotní křivky, 

teplotních křivek je několik druhů a jsou pouţívány k různým účelům. Všechny ale ukazují 

poměr teploty a času u probíhajícího poţáru, zejména se popisují teplotní křivky ve fázi 

plně rozvinutého poţáru. Existují křivky nominální a křivky parametrické. Pro potřeby této 

práce bude, prozatím, stačit uvést jednu z křivek nominálních, které zachycují pouze 

rozvoj teploty v poţárních úsecích. A to normovou teplotní křivku. Tato křivka má 

v poţárním inţenýrství význam především v aproximaci teploty poţáru po celkovém 

vzplanutí. Křivka (1) je zadána jako teplota plynů v poţárním úseku (místnosti)   

v závislosti na čase   následovně:  

 

                                                                     (1) 

 

Kde    teplota plynu v místnosti [°C] 

     čas (min) 

 

Její průběh je znázorněn na grafu číslo 1. A z jejího průběhu lze například vyvodit, 

ţe k flashoveru dojde při normovaném poţáru asi za 6 minut od začátku hoření. 
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Graf 1: Normovaná teplotní křivka 

 

3.3 Plyny 

 

Jako mimořádnou událost řešitelnou v inteligentních budovách spojenou s unikem 

plynů budu opět uvaţovat pouze plyny, které se v domácnosti běţně nacházejí, nebo se 

vyskytnout můţou. Z tohoto důvodu se budu zabývat pouze nebezpečím výskytu plynů 

vznikajících při nedokonalém spalování a to oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým. 

 

3.3.1 Oxid uhelnatý 

 

Oxid uhelnatý je bezbarvý, prudce jedovatý a hořlavý plyn. Je bez zápachu a 

hmotnostní je srovnatelný s vzduchem. Býval součástí mnoha běţně vyuţívaných plynů, 

jako je svítiplyn, generátorový plyn, uhelný plyn, koksárenský plyn, městský plyn nebo 

dřevný plyn. První jmenovaný, svítiplyn, například stojí za nevyjasněným úmrtím Jiřího 

Šlitra roku 1969. 

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv. Tedy při 

spalování za nízké teploty a nedostatku přístupu kyslíku. Významná je i jeho produkce 

motory s vnitřním spalováním, kdy nejvyšší jsou emise při volnoběhu motoru. V místech 

s intenzivním provozem můţe koncentrace v ovzduší dosahovat aţ 87 ppm. Dalšími zdroji 

mohou být pece, kotle, kamna, sporáky nebo trouby. Hlavním důvodem vzniku oxidu 
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uhelnatého v těchto zařízeních bývá obecně nedostatečná údrţba, například tedy ucpané 

přívody spalovaného vzduchu. 

Toxičnost oxidu uhelnatého spočívá v jeho schopnosti vázat se při vdechnutí na 

hemoglobin a znemoţnit tak vazbu kyslíku. Pro zajímavost, vazba oxidu uhelnatého na 

hemoglobin je asi dvousetkrát silnější neţli vazba hemoglobin – kyslík. Klinický obraz při 

intoxikaci bývá velmi nespecifický. Je velmi závislý na koncentraci oxidu uhelnatého ve 

směsi (viz tabulka číslo 5) a na době expozice. Mezi nespecifické příznaky patří například 

nauzea, vertigo, palpitace, zvracení atd. Při významnější intoxikaci jsou přítomny i 

neurologické projevy aţ kvantitativní poruchy vědomí. Léčba intoxikací je odvislá podle 

detekce hladiny karbonylhemoglobinu. Při lehčích otravách léčba spočívá v kyslíkové 

terapii polomaskou. Při intoxikacích závaţnějších je třeba zvýšit afinitu kyslíku 

k hemoglobinu při zvýšeném tlaku. K tomu jsou vyuţívány hyperbarické komory. 

 

Tabulka 5: Příznaky intoxikace CO (zdroj [21]) 

Koncetrace 

(ppm) 
Příznaky 

35 Bolesti hlavy, vertigo 

100 Mírné bolesti hlavy 

200 Mírné bolesti hlavy, dezorientace 

400 Bolesti hlavy ve frontální oblasti 

800 vertigo, nauzea, křeče, ztráta vědomí do 2 hodin 

1 600 Bolesti hlavy, verigo, nauzea, tachykardie, smrt do 2 hodin 

3 200 Bolesti hlavy, verigo, nauzea, tachykardie, smrt do 30 min. 

6 400 Bolesti hlavy, verigo, nauzea, tachykardie, křeče, dušnost, smrt do 20 min. 

12 800 Smrt do 3 min. 

 

  



29 

 

3.3.2 Oxid uhličitý 

 

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu, který při nadýchání se většího mnoţství 

vytváří štiplavou chuť. Podchlazený na -78 °C je známý jako suchý led. Je asi 1,5 x těţší 

neţ vzduch. 

Oxid uhličitý vzniká při spalování uhlíkatých fosilních paliv ale například i při 

spalování oxidu uhelnatého. Jeho nebezpečnost spočívá v jeho vyšší váze při porovnání se 

vzduchem, kdy ve špatně větraných prostorech můţe vytvářet nebezpečné koncentrace. 

Účinky oxidu uhličitého na člověka jsou opět odvislé od koncentrace a době 

expozice, viz tabulka číslo 6. 

 

Tabulka 6: Příznaky intoxikace CO2 

Koncetrace 

(ppm) 
Příznaky 

30 000 Bez příznaků 

50 000 Vertigo, dušnost,  

80 – 100 000 Bezvědomí a smrt 

200 000 Náhlý kolaps, smrt do 10 min. 
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4 Expertní systémy 

 

Při pátrání po definici expertního systému v literatuře je velice oblíbená a citovaná 

definice Feigenbaumova [6]. Tento definuje expertní systém jako počítačový program, který 

simuluje rozhodovací činnost experta při řešení sloţitých úloh, přičemţ vyuţívá vhodně 

zakódovaných a explicitně vyjádřených znalostí, s cílem dosáhnout ve zvolené problémové 

oblasti kvality rozhodování na úrovni experta. 

Podle této definice se tedy jedná o počítačový program, který je navrţený tak, aby za 

vyuţití znalostí o dané oblasti dokázal simulovat rozhodnutí experta.  

V literatuře je moţno narazit i na starší označení těchto systémů a to znalostní systémy. 

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy není aţ tak zřetelný. Důleţité ovšem je, ţe expertní systémy 

vyuţívají pro svou funkci znalostí expertů na danou problematiku (odtud název expertní 

systém). Kelemen tento rozdíl vysvětluje takto: 

„Všeobecně se pod pojmem znalostní systémy chápou počítačové systémy, které 

zpracovávají poznatky, čímž manifestují znalost problematiky, které se tyto poznatky dotýkají. 

Naproti tomu expertní systémy jsou programové systémy, které využívají vhodně 

reprezentované poznatky specialistů k řešení komplikovaných problémů, které obvykle vyžadují 

expertízu. Kromě řešení se od expertních systémů, podobně jako od specialistů, požaduje i 

schopnost svá rozhodnutí a řešení zdůvodnit, tedy vysvětlit důvody, které je k navrhovaným 

řešením problémů přivedly. Expertní a znalostní systémy tedy nejsou synonyma. Platí, že každý 

expertní systém je také znalostním systémem. Znalostní systém však nemusí mít všechny rysy 

expertních systémů. Nejčastěji jim chybí schopnost vysvětlit svá rozhodnutí.“[6] 

 

Základní koncept expertního systému vychází z představy, ţe uţivatel poskytuje 

systému fakta a jako odezvu dostává expertní radu – expertízu. ES se pak skládá ze dvou 

hlavních částí: znalostní báze obsahující znalosti, které jsou zpracovávány inferenčním 

(řídícím) mechanismem. Proces generování expertízy se nazývá inferencí, která je analogií 

k výrazu usuzování, pouţívanému ve spojení s expertízou generovanou lidským expertem. 

Jinými slovy, inference je strojové usuzování. Uţivatelem můţe být i expert; potom ES 

slouţí jako inteligentní asistent-poradce, který můţe přispět k větší efektivitě při řešení 

problému.[10] 

 



31 

 

4.1 Vývoj expertních systémů 

 

Vývoj expertních systémů, jako části umělé inteligence, začal jiţ kolem poloviny 60. 

let minulého století. V této době se ukázalo, ţe struktury poznatků expertů v různých 

oblastech lze převádět do struktury poznatků v podobě počítačových dat. Dalším krokem 

pak bylo, odvození pravidel, kterými experti, za pomoci poznatků, řešili dané problémy. A 

převedení těchto pravidel do podoby počítačových programů, které byly schopny 

odvozovat z poznatků výsledky. 

Na základě těchto poznatků byl roku 1965 na Stanfordské univerzitě vytvořen první 

expertní systém DENDRAL. Tento systém, vytvořený Feigenbaumem a kolektivem, 

tvořily dva hlavní programy a to, heuristic dendral a meta dendral. Hlavním jeho úkolem 

bylo odvozovat pravděpodobné sloţení z výsledků hmotnostního spektrometru. Rozdělení 

do dvou programů mělo svůj účel. Meta dendral byl jakýmsi učícím programem, který 

dodával systému základní fakta z oblasti chemie. Heuristik dendral pak tyto data vyuţíval 

při analýze hmotových spektrogramů. 

Na základě poměrně úspěšného pouţívání systému DENDRAL byl roku 1970, jako 

součást disertační práce Edwarda Shortliffea, opět na Stanfordské univerzitě zveřejněn 

systém MYCIN. Tento systém byl navrţen, aby identifikoval specifické bakterie 

způsobující závaţná onemocnění, jako je například meningitida, a navrhoval uţití 

správného antibiotického přípravku, včetně dávky odvozené od pacientovy váhy. MYCIN 

pracoval na základě báze poznatků obsahující zhruba 600 pravidel a jednoduchého 

interferenčního mechanismu. Pomocí dotazů na které bylo odpovídáno ano či ne nebo 

krátkým textem vyhodnocoval pravděpodobnost z působení obtíţí jednotlivými bakteriemi. 

Toto vyhodnocení, spolu s pravděpodobností a doporučeného léku, pak dával jako 

výsledek. Zajímavostí je, ţe ve studii, kterou provedla lékařská fakulta Stanfordské 

univerzity, byla zjištěna úspěšnost správné diagnostiky MYCINU 69 %. Coţ je více neţ 

úspěšnost odborníků na infekční choroby, při uţití stejných hodnotících kritérií. Tento 

systém nikdy nebyl vyuţíván v praxi. Na základě tohoto systému vzniklo mnoho dalších 

systémů zaměřených na oblast medicíny (viz obr. č. 4). 
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Obrázek 4: Systémy vzniklé na základě MYCINu (zdroj [16]) 

 

Dalším krokem ve vývoji bylo první komerčně úspěšné vyuţití expertního systému. 

Bylo to roku 1978, kdy byl vytvořen systém XCON. Tento systém měl asistovat při 

objednávkách počítačových systému VAX firmy DEC (Digital Equipment Corporation) 

pomocí automatického určení komponent podle přání zákazníka. Systém začal být 

vyuţíván roku 1980. Obsahoval asi 2500 pravidel a do roku 1986 vyřídil asi 80000 

objednávek, s úspěšností 96 – 98 %. Odhaduje se, ţe ušetřil firmě DEC aţ 25 mil. $ ročně. 

Všechny tyto systémy jsou označovány jako plné, tedy byly vytvořeny pro konkrétní 

účel a obsahují v sobě fakta potřebná pro jejich funkci. Vývojáři těchto systémů si však 

postupně uvědomili podobnost struktury jednotlivých systémů. Oddělily se od sebe fáze 

konstrukce systému. A to fáze návrhu a programové realizace systému a fáze plnění 

systému poznatky z dané oblasti. Díky tomu začaly vznikat prázdné expertní systémy, tedy 

systémy, které neobsahují znalosti o problematice. A prostředí, která vývoj expertních 

systémů umoţňují. 

Těchto produktů je k dispozici v současnosti velká řada od velice jednoduchých 

prázdných systémů po systémy, jejichţ uţívání vyţaduje vyškolený tým znalostních 

inţenýrů. 
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4.2 Struktura expertních systémů 

 

Úplným základem expertního systému jsou dva prvky. Jsou to zaprvé fakta a za 

druhé pravidla. 

Báze faktů obsahuje poznatky o oblasti, kterou se daný systém zabývá a dále znalosti 

které jsou pouţívány k řešení problémů v této oblasti. Fakta mohou být podle [5] 

nejrůznějšího charakteru: 

1. od nejobecnějších znalostí aţ po znalosti vysoce specifické  

2. od „učebnicových“ znalostí aţ po znalosti „soukromé“ (tj. takové, jaké by 

si expert ani nedovolil publikovat)  

3. od exaktně prokázaných znalostí aţ k nejistým heuristikám  

4. od jednoduchých znalostí aţ po metaznalosti (tj. znalosti o znalostech)  

5. Pro reprezentaci znalostí jsou nejčastěji pouţívány tyto prostředky:  

6. matematická logika,  

7. pravidla (rules),  

8. rozhodovací stromy (decision trees)  

9. sémantické sítě (semantic nets),  

10. rámce a scénáře (frames and scripts),  

11. objekty (objects).  

 

Inferenční mechanismus je pak jakýsi mozek systému, který napodobuje schopnost 

specialisty uvaţovat. Při tom vyuţívá fakta z báze faktů. Nejčastěji jsou pouţívány tzv. 

pravidlové systémy, tedy takové, které pro rozhodování vyuţívají systém pravidel. Tato 

pravidla obvykle bývají ve tvaru PŘEDPOKLAD → DŮSLEDEK. K systémům 

vyuţívajícím k rozhodování pravidel patří například i MYCIN nebo CLIPS. Systém 

pravidel pak funguje tak, ţe důsledek jednoho pravidla je zároveň předpokladem druhého. 

Tím se pravidla řetězí za sebou a vzniká takzvaný interferenční řetězec. Při usuzování 

podle pravidel lze postupovat od faktů k řešení. Tomuto postupu se říká dopředné řetězení 

a inferenční mechanismus při něm aplikuje pravidla na bázi faktů, aţ do doby kdy dospěje 

k řešení nebo kdy uţ není moţné odvodit další fakt. Opakem je řetězení zpětné kdy 

mechanismus vychází z řešení a rozhoduje, zda existují fakty, které k tomuto řešení vedou. 

Dalšími částmi, které expertní systém obsahuje, jsou komunikační modul, 

vysvětlovací modul a modul akvizice poznatků. Komunikační modul zajišťuje interakci 
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mezi uţivatelem a systémem. To znamená mimo jiné přijímání příkazů od uţivatele nebo 

interpretaci výsledků. 

Vysvětlovacím modulem se expertní systém liší od systémů znalostních. Jeho 

význam spočívá především v objasňování rozhodovacího procesu. 

Modul akvizice poznatků pak představuje spíše soubor aktivit a nástrojů pro plnění 

báze faktů novými poznatky.  

Na obrázku číslo 5 je pak vidět schéma expertního systému. 

 

Inferenční

mechanismus

Pravidla

Fakta

Komunikační

modul

Vysvětlovací 

modul

Modul

akvizice

poznatků

Uživatel Expert

 

Obrázek 5: Sch0ma expertního systému 

 

4.3 Typy expertních systémů 

 

Mařík ve své knize [11] určuje vyuţitelnost expertních systémů k řešení úloh 

následujících charakterů: 

1. analytického charakteru (klasifikace, interpretace dat, porozumění sloţitým 

signálům, identifikace systémů, lékařská a technická diagnostika) 

2. syntetizujícího charakteru (plánování, technické návrhy, návrhy terapie 

v medicíně, automatická syntéza programů) 

3. systémy smíšené (aplikace při výuce, monitorování) 
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Těmto typům úloh odpovídá i dělení typů expertních systémů na systémy 

diagnostické, plánovací nebo hybridní. 

Diagnostické systémy porovnávají existující fakta o  řešeném problému s předem 

definovanými hypotézami s cílem určit která hypotéza je vzhledem k dostupným datům 

nejpravděpodobnější.  

Expertní systémy plánovací se pouţívají tam, kde je znám počáteční stav a 

poţadovaný stav konečný. Systém pak zpracovává bázi faktů a hledá nejvhodnější 

kombinace a posloupnosti kroků vedoucích k ţádoucímu řešení. 

Systémy hybridní vyuţívají diagnostické i plánovací přístupy. Funkce systému pak 

spočívá ve střídání těchto přístupů dle potřeby. 

Mimo toto dělení lze dále systémy dělit podle zaplněnosti báze faktů na systémy plné 

a prázdné. 

 

4.4 Využití expertních systémů 

 

Podle Dvořáka [5] existují dvě podmínky, které musejí být splněny, aby mělo vyuţití 

expertních systémů k řešení daného problému smysl. Za prvé by se mělo jednat o problém 

sloţitý rozsahem nebo neurčitostí vztahů, pro nějţ neexistuje exaktní metoda řešení nebo 

není moţné získat z ní řešení v poţadované době. A za druhé efekty získané aplikací 

expertního systému by měly převyšovat vynaloţené náklady. To znamená, ţe by mělo jít o 

problém s opakovanou potřebou řešení a značnými finančními dopady, pro nějţ lidští 

experti jsou drazí nebo omezeně dostupní. 

Nasazení expertního systému s sebou nese několik výhod. První z nich je ţe systém 

můţe být instalován na více zařízeních, čímţ se razantně zvyšuje dostupnost informací 

v systému. Lidský expert nejenţe není schopen podávat informace více lidem zároveň, ale 

uţ vůbec nedokáţe na více místech zároveň být. Navíc systém můţe obsahovat znalosti 

více jak jednoho experta. 

Expertní systém dále teoreticky zajišťuje kvalitu a rychlost řešení daného problému 

ve většině případu s lidským expertem alespoň v rychlosti nesrovnatelnou. 

Expertní systém lze dobře vyuţít i v prostředích pro lidský organismus 

nepřátelských, jako je například jaderný reaktor. Systém můţe pomocí čidel vyhodnocovat 

další postup, aniţ by byla nezbytná přítomnost člověka. 
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Znalosti v systému jsou permanentní a teoreticky samovolně nezničitelné. Dále na 

rozdíl od lidských expertů systém neovlivňuje psychika či fyzický stav. 

U expertního systému dále nehrozí odchod do penze nebo nemoc. Vynechání 

logického kroku, či jeho opomenutí při rozhodování jsou rovněţ nemyslitelné. 

Samozřejmě existuje i řada nevýhod. Lidský expert je například daleko flexibilnější 

k novým podmínkám a jeho názory a znalosti se neustále vyvíjí a formují. Expertní systém 

je v tomto ohledu odkázán na zásah člověka. 

Expertní systém nemá povědomí o jiných moţnostech řešení, neţ které se týkají jeho 

naprogramování. 

Uţivatel musí být s prací s expertním systémem obeznámen, systém sám ho o svých 

moţnostech nedokáţe informovat.  

Vysvětlovací prostředky expertních systém jsou stále velmi omezené. 

I přes tyto nedostatky jsou expertní systémy vyuţívány snad ve všech oblastech 

lidského konání. V medicíně jsou pouţívány expertní systémy odvozené od systému 

MYCIN jako je na příklad PUFF jehoţ úkolem je hodnotit výsledky spirometrického 

vyšetření. Přes geologii a systém PROSPEKTOR, který se proslavil objevením 

molybdenového loţiska. Po ekonomické systémy jako jsou FAST pouţívaný k ověření 

bonity klienta nebo FINCEN, který pomáhá odhalit nezákonnou aktivitu prověřováním 

transakcí přesahujících hodnotu 10 000 $. 

 

4.5 Expertní systém pro řešení MU v budovách 

 

Pro pouţití expertního systému jako bezpečnostního se jeví jako nejvýhodnější 

vyuţít plánovacího typu systému. Jak bylo řečeno, tyto typy systémů vychází ze známých 

úvodních dat a známého poţadovaného konečného stavu. Při zpracovávání problému 

potom prochází bázi faktů a dohledává nejvhodnější kombinace a posloupnosti kroků. Při 

událostech uvaţovaných v této práci (vloupání, poţár, únik plynů), je počáteční stav známý 

a poţadovaný stav/řešení také. 

Druhou věcí, kterou by systém měl splňovat, je moţnost jeho nastavování či spíše 

nastavení. K tomuto je pravděpodobně nejvhodnější systém pravidlově orientovaný. 

Struktura PŘEDPOKLAD → DŮSLEDEK poskytuje prostor pro vytváření komplexního 

souboru pravidel pro řešení daných situací.   
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4.6 Systém CLIPS 

 

Systém CLIPS je prostředí pro tvorbu pravidlově orientovaných expertních systémů. 

Jméno CLIPS vzniklo spojením slov C Language Integrated Prodution System. Prostředí 

CLIPS bylo vyvinuto v NASA uţ v roce 1985, s cílem poskytnout tvůrcům expertních a 

znalostních systémů snadno přenositelný systém, který by byl snadno slučitelný i s jinými 

aplikacemi. CLIPS je pravděpodobně nejvíce rozšířeným nástrojem pro tvorbu expertních 

systémů, hlavními důvody je ţe je zdarma, je rychlý a hlavně výkonný. 

Fakta v prostředí CLIPS mohou být zadána jako pravidla, funkce nebo objekty. 

Vestavěný inferenční mechanismus potom rozhoduje o pouţití pravidel. Systém vyuţívá 

dopředné řetězení. 
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5 Řešení MU v inteligentních budovách pomocí CLIPS 

 

Při vytváření základů expertního systému v prostředí CLIPS je vhodné se drţet 

schématu systému, tak jak je znázorněn na obrázku číslo 5. 

Inferenční, vysvětlovací a komunikační modul je jiţ součástí systému. Úkolem tedy 

je naplnit bázi faktů. Část této báze bude plněna automaticky z údajů získaných ze 

senzorové sítě. Hlavní část práce tedy bude pro CLIPS definovat jaká fakta se zde budou 

nacházet. Další částí je vytvoření přehledu prvků, kterými lze situaci ovlivňovat. 

K popisu vyuţitelných prvků instalovaných v inteligentních budovách budu vyuţívat 

jazyka UML. Zvláště tedy třídního diagramu, který při správné pouţití ušetří práci 

s definováním potřebných údajů tím, ţe je do expertního systému přímo převoditelný[30]. 

Poslední částí, pak bude určení filosofie řešení daných scénářů mimořádných 

událostí. Ke znázornění těchto procesů bude vyuţit diagram činnosti UML. 

 

5.1 Systém řešení MU 

 

Obecně lze popsat proces řešení mimořádné události jako cyklický děj. Údaje 

získané ze systému senzorů jsou odeslány k vyhodnocení, podle zadaných pravidel 

proběhne hodnocení situace a případné zapojení aktivních prvků k řešení. Reakce aktivních 

prvků samozřejmě ovlivní údaje přicházející ze systému senzorů a tím zapříčiní další 

hodnocení a úpravu reakce prvků. Tento proces je znázorněn na obrázku č. 6. 
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Vyhodnocení

Reakce 

aktivních 

prvků

Údaje ze 

senzorů

 

Obrázek 6: Řešení MU 

 

Vzhledem k tomu ţe bude situace řešena vyuţitím expertního systému, je z tohoto 

modelu zřejmé, ţe vznikají minimálně dvě oblasti v databázi faktů.  

První oblastí báze faktů budou údaje získané ze sítě senzorů. Tyto údaje poskytnou 

systému informace o celkové situaci v budově a znamenají tedy jakýsi základ pro proces 

rozhodování. Této části se věnuje kapitola 5.2. 

Další oblastí budu fakta o instalovaných aktivních prvcích vyuţitelných při řešení 

mimořádné události. Detaily v kapitole 5.3. 

V kapitole 5.4 bude uvedena filosofie řešení jednotlivých scénářů a v kapitole 5.5 

potom ukázka vytvořených pravidel. 

 

5.2 Síť senzorů 

 

Údaje ze sítě senzorů poskytují systému zásadní informace o dění v budově a jsou 

vlastně podkladem pro jakékoliv dění v řešené oblasti. Vzhledem k tomu, ţe inteligentní 

budovy jsou senzory doslova napěchovány, je mnoţství údajů z nich získatelných a 

vyuţitelných obrovské. 

V kapitole 3 bylo popsáno jaký komfort a jakým způsobem inteligentní budovy 

poskytují. Pro potřeby této práce bude vyuţito v podstatě všech oblastí ovládaných 

automatickým systémem domu, ale samozřejmě budou pouţity pouze údaje z těchto 
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oblastí, které přímo souvisejí s řešenou problematikou. I tak je mnoţství údajů veliké a 

jejich zpracování je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Aby bylo moţno se v záplavě údajů orientovat, je jejich získávání rozčleněno do tří 

úrovní. 

První úroveň představuje kaţdý jednotlivý prvek poskytující systému údaje. Budou 

to tedy prvky jako detektory pohybu informující o osobách ve sledovaných prostorech, 

nebo čidla teplot nebo vlhkosti, která zajistí přísun údajů o fyzikálních podmínkách 

v prostorech. 

Tyto prvky první úrovně jsou soustředěny v jednotlivých funkčně, stavebně či 

obojím způsobem odlišených prostorech. Tyto prostory představují druhou úroveň 

získávání údajů, pro jednoduchost budou dále označovány jako místnosti. Termín místnost 

tedy bude označovat např. jak obývací pokoj, tak chodbu od vchodu ke kuchyni. Důleţité 

je, ţe místnost tvoří unikátní prostor, s vlastními vnitřními podmínkami, který lze 

individuálně ovlivňovat pomocí aktivních prvků. 

Poslední, třetí, úrovní je úroveň podlaží. Na této úrovni jsou shromaţďovány 

informace ze všech místností náleţících na příslušné podlaţí. Rozdíl od úrovně místnost 

tkví především v tom, ţe místnost shromaţďuje údaje přímo z prvků první úrovně, které 

vytváří jakýsi obraz podmínek v místnosti, kdeţto podlaží shromaţďuje tyto obrazy a 

uděluje jim dále popsané hodnocení. 

Výsledkem tohoto sběru bude zpráva obsahující údaje ze všech prvků nacházejících 

se v budově, rozčleněná do těchto tří úrovní. Tato zpráva se stane vlastně základním 

kamenem systému, na jejímţ podkladě bude probíhat hodnocení a ovlivňování situace 

v budově. Důleţité je, ţe bude obsahovat přené určení všech prvků a zaznamenání 

výstupních údajů z nich. Tuto zprávu bude taktéţ moţno poměrně snadno archivovat pro 

potřeby případného vyšetřování. 

 

5.2.1 Získané údaje 

 

V literatuře [7] jsou popsány dva druhy údajů, které autoři popisují jako důleţité pro 

hodnocení a řešení událostí v budovách. Viz obr. č. 7. 

Za prvé jsou to údaje statické (či pre-incident data), obsahující informace jako plány 

podlaţí, umístění senzoru atd. Za druhé jsou to údaje dynamické (real time incident data), 

tyto jsou generovány přímo ze senzorů ať uţ při probíhající události či mimo ni. 
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Pro potřeby zpracování systémem si dovolím takto údaje příliš nerozlišovat. Jak bylo 

řečeno hlavním výstupem, získaným ze senzorů, bude zpráva a klasifikace jednotlivých 

údajů je v tomto případě spíše nadbytečná.  

Údaje ze 

senzorů

Statické údaje Dynamické údaje

 

Obrázek 7:Druhy údajů 

 

Dveře 

 

Prvním z prvků poskytujícím údaje jsou dveře. Základem je identifikace dveří, tato 

přesně určuje, o které dveře se jedná. Identifikace bude značena ID a tvořena číselně podle 

pravidla uvedeného dále. Pro potřeby případné evakuace je třeba znát šířku dveří, do které 

místnosti vedou a kterým směrem. Důleţitá bude i poţární odolnost. Dále je moţné získat 

údaje o tom, zda jsou dveře otevřené či zavřené a o jejich uzamčení. 

Údaje o otevření či uzamčení je moţno získat v podstatě dvěma způsoby. Prvním je 

instalace jednoduchého čidla/senzoru tato čidla jsou tvořena dvěma částmi, které, pokud 

jsou od sebe vzdáleny na danou vzdálenost, vysílají signál. Nevýhodou je, ţe toto je jediná 

funkce tohoto zařízení a neumoţňuje tedy jeho přímé ovládání a ani neposkytuje informace 

o uzamčení dveří. 

Z tohoto pohledu se výhodnějším řešením jeví instalace elektromotorického či 

elektromechanického zámku. Tyto zámky nejenţe poskytují informace o zavření/otevření 

dveří a jejich zamčení nebo odemčení, ale navíc je lze zpětně ovládat. Nevýhodou je 

samozřejmě vyšší pořizovací cena. 

Obě tyto varianty dodává mnoţství výrobců a podrobné informace o produktech lze 

získat na webových stránkách. Jelikoţ je třeba zajistit nejen přísun údajů, ale i moţnost 

některé prvky zpětně ovládat, budu dále přepokládat instalaci zmíněných zámků. 
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Okno 

 

Dalším prvkem nacházejícím se ve většině místností je okno. Mimo základního ID 

okna, je přínosné zjistit šířku a výšku okna. 

Dále lze zjistit, zda je okno otevřené, či zda nebylo rozbito. Detekci otevření/zavření 

okna lze zajistit instalací, u dveří zmíněného, čidla/senzoru. Jeho funkce informující o 

otevření či zavření okna je tu dostačující. 

Zjištění rozbití okna lze zajistit instalací detektoru tříštění skla. Tyto detektory 

identifikují dvě frekvence vznikající při porušení skla. Detekce je zaloţena na analýze 

tlakové vlny vznikající při prolomení skla a na analýze následného tříštění skla. Tyto jsou 

následné porovnávány se vzorníkem uloţeným v paměti přístroje. 

 

Detekce pohybu 

 

Další důleţitým údajem je zda se v prostoru nacházejí osoby. Zajistit ji lze pomocí 

prvků informujících o případném pohybu. Asi nejjednodušší moţností je instalace PIR 

(passive infra red) detektorů pohybu. Tyto detektory pracují na principu zachycení změn 

pohybu těles, které vydávají jinou teplotu, neţ je teplota okolí. Jakkoliv jsou v současnosti 

eliminovány moţnosti falešné detekce osob, např. záměna za domácí zvířata, je jasnou 

nevýhodou pro pouţití v tomto systému fakt, ţe funkce těchto zařízení je zaloţena na 

detekci změn teplot coţ by v případě poţáru mohlo vést ke ztrátě zásadních údajů o 

pohybu osob. 

Daleko sofistikovanější se jeví instalace tzv. inteligentní podlahy [8]. Tuto podlahu 

tvoří dlaţdice pokrývající podlahu místnosti, pod kterými jsou umístěny tlakové senzory. 

Je zřejmé, ţe po vstupu osoby na takovouto podlahu, má systém okamţitě informace o její 

poloze. Dále lze tímto zařízením pohyb osob mapovat a tím například automaticky, pomocí 

četnosti zatíţení dané dlaţdice, určit umístění dveří v místnosti atd. 

Z důvodu mnoţství získatelných informací budu předpokládat instalaci inteligentní 

podlahy. Pro daný systém lze tedy získat informace o výskytu osob, směru jejich pohybu a 

rychlosti tohoto pohybu. 
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Detekce plynu 

 

Pro hodnocení situace v prostorech je potřeba zjistit i údaje o podmínkách panujících 

v jednotlivých místnostech. Zajímavé budou především údaje o výskytu nebezpečných 

plynů a o aktuální teplotě v místnosti. 

Z hlediska nebezpečnosti a výskytu v domácnosti se budu soustředit na plyny 

vznikající při spalování, tedy na oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Na trhu lze najít velké 

mnoţství detektorů těchto plynů. Některé jako součást poţárních hlásičů, další jako 

samostatné přístroje. Důleţité je, ţe z nich lze získat údaje o výskytu plynu v ovzduší a o 

jeho koncentraci. 

 

Teplotní čidla 

 

Teplotní čidla jsou další, nepostradatelné zdroje údajů. Pro základní zjištění teploty 

v místnosti lze vyuţít instalované termostaty, vyuţívané hlavně pro nastavení poţadované 

teploty v místnosti. Jejich vyuţití pro zjištění teploty při události je však omezené, jelikoţ 

se měřící hranice těchto přístrojů pohybuje maximálně okolo +60 °C. To je však pro 

hodnocení probíhajícího poţáru málo, proto je výhodnější instalovat čidlo samostatné, 

jehoţ hranice je okolo +500 °C. 

 

Svítidla a světelné senzory 

 

Samozřejmostí by mělo být získání údajů o světelných podmínkách v místnosti. 

K tomu lze vyuţít dvě zařízení. Za prvé jsou to samotná svítidla, z těchto lze získat 

informaci, zda byla zapnuta. 

A za druhé jsou to světelné senzory, které poskytnou informace o úrovni osvětlení 

v místnosti a tím vlastně i zpětně informaci o tom zda pokus zapnout světla měl 

poţadovaný efekt, či o úrovni viditelnosti v místnosti. 

 

Požární hlásič 

 

Z legislativy [27] vyplývá pouţití autonomního poţárního hlásiče. V uvaţovaném 

více patrovém rodinném domě je povinné instalovat takovýto hlásič na kaţdé patro. 
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Hlásiče lze dělit podle jevů provázejících vznik poţáru, na které hlásič reaguje. Mohou 

tedy být hlásiče kouře, teploty, plamene a další jako např. hlásič zplodin hoření. Jednotlivé 

tyto typy lze pak kombinovat v jednom více senzorovém přístroji. Údaje do systému, které 

lze tedy z tohoto zařízení získat jsou výskyt kouře, spalin či tepla. 

 

Místnost 

 

Tím je ukončen výčet prvků první úrovně. Další úrovní sběru údajů je místnost. 

V místnosti se kompletují údaje získané z jednotlivých senzorů a přidávají se další, náleţící 

konkrétní místnosti. Název udává také vlastnosti, které lze dané místnosti očekávat, 

například v kuchyni lze očekávat jiné teplotní výkyvy neţ v chodbě či na toaletě. A 

konečně speciální informace mohou obsahovat cokoliv důleţitého z pohledu bezpečnosti 

v místnosti, např. uloţení tlakových lahví, hořlavin atd. 

 

Podlaží a budova 

 

A konečně na poslední úrovní je pouze třída podlaţí. Tady se kompletují informace o 

všech místnostech spadajících na dané podlaţí. Mimo to poskytuje jediný údaj a to ID, 

které v tomto případě určuje, o kolikáté podlaţí se jedná. 

Aby výčet opravdu kompletní, lze ještě přidat poslední, nejvyšší třídu a to budovu, 

která jiţ bude kompletovat údaje z úrovně senzorů podlaţí a řídit reakci aktivních prvků. 

Informace které tato třída poskytuje, sice nejsou pro sběr údajů zásadní, ale pro úplnost 

jsou to minimálně adresa, číslo popisné a PSČ. 

Obrázek č. 8 ukazuje jak tedy celá síť čidel a senzorů vypadá, ve formě třídního 

diagramu. Jak je vidět, tak kaţdá místnost v budově je vybavena minimálně jedním ze 

zmíněných prvků první úrovně od kaţdého druhu. Reálná situace samozřejmě můţe 

vypadat jinak, ale pro potřeby konstrukce systému budu vycházet z tohoto diagramu. 

Jelikoţ je systém navrhován pro rodinný dům, jediným prvkem, který nespadá přímo 

pod úroveň místnost, je poţární hlásič. Toto umístění vychází z legislativy a tedy 

poţadavku aby byl takovýto hlásič instalován na kaţdé jednotlivé podlaţí.  
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+Vyhodnocuje()

-Řeší()

-Informuje()

+Adresa : char

+ČP : int

+PSČ : int

Budova

+Shromažďuje údaje()

+Odesílá údaje()

-ID(podlazi) : int

+ID : int

+Název : char

+Speciální inormace : char

Místnost

-Získává údaje (pohyb, rychlost, směr)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Zaznamenaný pohyb : bool

+Rychlost pohybu : int

+Směr pohybu : char

+Rozměry : int

Inteligentní podlaha

+Získává údaje (osvětlení)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Úroveň osvětlení % : int

Světelné senzory

+Získává údaje (zapnuto, vypnuto)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Zapnuto : bool

Svítidla

+Získává údaje (typ plynu, ano/ne)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Plyn : bool

+Typ plynu : char

+Koncetrace % : int

Detektor plynů

+Získává údaje (teplo,kouř,spaliny)()

+Odesílá údaje()

-ID(podlazi) : int

+ID : int

+Teplo : bool

+Kouř : bool

+Spaliny : bool

Požární hlásič

+Získává údaje (teplota)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Teplota  : int

Teplotní čidlo

+Získává údaje (zamčeno, zavřeno)() : bool

+Odesílá údaje()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Šířka : int

+Kam : char

+Konstrukční systém DP : int

+Čas odolnosti : int

+Zavřeno : bool

+Zamčeno : bool

+Umístění (S,Z,V,J) : char

Dveře

+Získává údaje (zavřeno, rozbito)() : bool

+Odesílá údaje()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Šířka : int

+Výška : int

+Zavřeno : bool

-Rozbito : bool

Okno

+Shromažďuje údaje()

+Odesílá údaje()

-ID : int

Podlaží

1

1..*

1

1..*

1
1

1 0..*0..* 1

1..*

1 1

0..*

1

1..*

1
0..*

1 1..*

 

Obrázek 8: Třídní diagram senzory 

 

5.2.2 Struktura údajů/zprávy 

 

Nejprve je nutné určit identifikaci jednotlivých prvků. Nejlépe tak, aby se bylo 

moţno co nejrychleji zorientovat v tom, o který prvek se jedná a kde se nachází. K tomu 

slouţí, jiţ výše zmíněný, identifikátor - ID. 

ID tvoří pětimístné identifikační číslo. Kde první číslice je označení podlaţí, rovněţ 

také určuje, o kolikáté podlaţí se jedná. Můţe nabývat hodnot od 1 po 9. Domnívám se, ţe 

rozsah devíti pater je pro rodinný dům dostatečný. 

Druhé dvojčíslí je znakem pro místnosti. Rozsah je dán od 10 do 99. Opět mi 89 

místností na patro přijde jako dostatečné. 
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A poslední dvojčíslí je identifikace prvku, viz tabulka 7. První číslice tohoto dvojčíslí 

je označením konkrétního prvku a druhá jeho pořadové číslo.  

 

Tabulka 7: Přiřazení ID 

1
. 

čí
sl

ic
e
 

2
. 

čí
sl

ic
e
 

Prvek 

1 0 - 9 Svítidla 

2 0 - 9 Světelné senzory 

3 0 - 9 Okna 

4 0 - 9 Dveře 

5 0 - 9 Podlaha 

6 0 - 9 Teplotní čidla 

7 0 - 9 Detektory plynů 

 

Jedinou výjimkou tohoto pravidla bude označení hlásiče poţáru, které bude sice opět 

pětimístné, ale bude obsahovat v první číslici standardně označení podlaţí 1 aţ 9, druhé 

dvojčíslí, místnosti, bude pevně 00 a konečně poslední dvojčíslí bude 99. Tím, ţe se na 

kaţdém poschodí nachází pouze jeden hlásič, je tato identifikace snazší. Pro názornost dva 

příklady: 

20541 – je označení druhých dveří, v páté místnosti, v prvním podlaţí a 

20099 – je označení poţárního hlásiče na tomtéţ podlaţí. 

Struktura samotné zprávy pak s pouţitím daných identifikátorů bude vypadat 

následovně. Začátek řádku je vţdy vyhrazen identifikátoru, další údaje budou kopírovat 

pořadí vlastností podle diagramů jednotlivých tříd. Jako příklad, řádek označující stav 

druhých dveří, v páté místnosti, ve třetím podlaţí bude vypadat následovně: 

20541 1 chodba 2 30 1 1 S. 

Tento řádek tedy říká, ţe jeden metr široké dveře, vedoucí do chodby směrem na 

sever, ze smíšené konstrukce a s odolností 30 minut vůči poţáru jsou zavřeny a zamčeny. 

Význam této zprávy, je moţnost ukládání takovýchto zpráv při pouţití v reálné 

budově pro zpětnou analýzu případné události 
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5.2.3 Fakta CLIPS – senzory 

 

Nyní jiţ lze přistoupit k vytváření systému v prostředí CLIPS, jelikoţ první část 

databáze znalostí je nadefinovaná. 

Prvním krokem je definice šablon, či daná struktura jaká bude od údajů vyţadována, 

aby bylo moţno je pomocí CLIPS zpracovávat. Díky rozpracování třídního diagramu 

v předcházející části je tato práce o něco jednodušší. Postup vytvoření šablony lze ukázat 

na příkladu třídy dveře. Ostatní šablony jsou pak jiţ vytvořeny v příloze číslo 12.1. 

Podle obrázku číslo 8 lze říci jaké údaje a jakého datového typu bude třeba definovat. 

První je pojmenování šablony. Ve všech případech se pojmenování bude shodovat 

s názvem dané třídy. Pojmenování a vlastně i začátek tvorby šablony bude tedy vypadat 

v CLIPS následovně: 

 

deftemplate Dvere 

 

Tím je šablona zaloţena a lze přikročit k definici jednotlivých dalších údajů. První 

z údajů je ID a podle třídního diagramu je zřejmé, ţe je vyţadován datový typ Integer: 

 

slot ID (type NUMBER) 

 

Všechny číselné údaje tedy budou definovány typem NUMBER. Dalším typem bude 

podle diagramu slovní záznam. CLIPS pouţívá pro definici tohoto typu STRING: 

 

slot Kam (type STRING) 

 

A posledním typem, který je třeba definovat je boolean. Bohuţel tento typ CLIPS 

nerozeznává. Naštěstí si lze pomoci definicí rozmezí hodnot, které mohou být do dané 

vlastnosti přiřazeny, v tomto případě to tedy bude rozmezí od 0 do 1 a jako typ 

samozřejmě NUMBER: 

 

slot Zavreno (type NUMBER) (range 0 1) 

 

To jsou tedy veškeré typy dat, které budou v systému pouţity. Celá definice šablony 

pro kolekci údajů získaných ze tříd dveře tedy bude vypadat následovně: 
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(deftemplate Dvere 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Sirka (type NUMBER)) 

 (slot Kam (type STRING)) 

 (slot Konstrukcni_system_DP (type NUMBER)) 

 (slot Cas_odolnosti (type NUMBER)) 

 (slot Zavreno (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Zamceno (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Umisteni (type STRING)) 

) 

 

Obdobným způsobem pak jsou vytvořeny šablony pro všechny ostatní 

senzory/prvky, tak jsou definovány v předcházející části. 

Vytvořené šablony je ovšem třeba ještě zaplnit údaji/fakty. Tak jak byla pro 

vytvoření šablony pouţita funkce deftemplate a byly nastaveny pravidla v jaké formě je 

nutno údaje zadávat. Příkaz deffacts, kterým se jednotlivé šablony zaplňují fakty, jiţ tyto 

pravidla musí respektovat a tudíţ být napsán v určité formě. 

První věcí je pojmenování souboru faktů: 

 

deffacts Fakta-dvere 

 

Jelikoţ je výše definovaná šablona pro třídu dveře, jako příklad uţiji opět plnění 

fakty pro tuto šablonu. Je tedy nadefinován označení souboru faktů o dveřích a to fakta-

dvere. Dalším krokem, je definování šablony, kterou je třeba naplnit. Jednoduše se lze 

odkázat na název šablony definovaný výše a pokračovat v definici jednotlivých fakt podle 

zadaných pravidel, hlavně však je třeba dodrţet datové typy. Příklad pro jedny dveře 

s určením jejich ID: 

 

Dvere (ID 11040) 

 

Obdobným způsobem jsou pak doplněny všechny ostatní poloţky definované 

šablony. Celá definice faktů těchto dveří pak můţe vypadat následovně: 

 

(deffacts Fakta-dvere  

(Dvere (ID 11040) 

(Sirka 80) 

(Kam "chodba") 

(Konstrukcni_system_DP 2) 
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(Cas_odolnosti 30) 

(Zavreno 1) 

(Zamceno 1) 

(Umisteni "S")) 

) 

 

Bohuţel těchto faktů je ze senzorů v budově ohromné mnoţství a většina z nich by 

byla v reálné situaci generována realtime, čímţ by bylo zajištěno automatické plnění této 

části databáze. Stačilo by vlastně pouze vytvořit pravidla pro strukturu získaných údajů. 

Bohuţel tuto moţnost, testovat systém v reálném prostředí, nemám. A vytvářet 

kaţdou část definice faktů ručně by byla práce velice zdlouhavá. 

Z tohoto důvodu jsem vytvořil jednoduchý program, v programovacím jazyku 

PASCAL, který pomůţe tuto databázi naplnit. 

Program se postupně doptává na informace o budově, tak jak je vidět z algoritmu na 

obrázku číslo 10. Přičemţ struktura otázek odpovídá opět diagramům definovaným 

v předchozí části. Ukázka dialogového okna programu je vidět na obr. č. 9.  

 

Obrázek 9: Zadávání faktů 

 

Výstupem z tohoto procesu jsou potom textové soubory s připravenými definicemi 

faktů k zadání do systému. Tyto soubory jsou pojmenovány např. F_dvere.txt pro snadnější 

orientaci. Díky tomu se celá práce poměrně zásadně zjednoduší a stačí jiţ jen tyto definice 

fakt do systému překopírovat z textových souborů. Bohuţel při práci s programem je třeba 

poměrně úzkostlivě dbát na pouţívání správných datových typů při zadávání odpovědí na 

jednotlivé otázky, jinak můţe dojít k zadání nesmyslných fakt do systému. 
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Přidat místnost? Vyplnění údajů

Přidat

svítidla?

Přidat

světelné senzory?

Přidat

Okno?

Přidat

Dveře?

Přidat

teplotní čidlo?

Údaje z podlahy

Přidat detektor

Plynu?

Údaje z požárního hlásiče

Další podlaží?

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

Vyplnění údajů

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

Obrázek 10: Algoritmus 

 

Druhým výstupem z programu je pak zpráva nadefinovaná výše, která poskytuje 

ucelené informace o údajích získaných/zadaných ze/pro senzorovou síť. 

Výpis kódu programu je k dispozici v příloze číslo 12.2. 
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5.3 Aktivní prvky 

 

Další částí systému jsou informace, o prvcích které aktivně ovlivňují situaci 

v místnostech. 

Definice těchto prvků bude poněkud jednodušší, neţ tomu bylo u senzorové sítě, 

jelikoţ z nich pro systém není potřeba získat tolik údajů. Velice jednoduše lze říci, ţe stačí 

vědět, zda je onen konkrétní prvek v místnosti instalován a zda dostal příkaz k zahájení své 

činnosti. Údaje o tom, zda činnost aktivovaného prvku pak do systému připutují cestou 

senzorové sítě.  

Jako příklad lze uvést evakuaci místnosti. Systém zjistí pohyb v místnosti, kterou je 

třeba evakuovat. Vydá tedy příkaz aktivním prvkům, kterými tady budou dveře, osvětlení a 

informační displej, příkazy k zahájení činnosti a jedinou informací zpětně od aktivních 

prvků získanou bude, ţe prvky zahájily poţadovanou činnost. Zda měla aktivace 

poţadovaný účinek, tzn. evakuaci místnosti, je ověřeno opět pomocí detekce pohybu 

respektive při úspěchu tím, ţe v místnosti jiţ ţádný pohyb není. Toto je velice jednoduchý 

případ, který nepostihuje mnoho věcí jako třeba upadnutí osoby do bezvědomí atd., ale je 

postačující pro vysvětlení jednoduchosti získávaných údajů. Podrobně pak bude toto 

ovládání aktivních prvků vysvětleno v kapitole 5.5. 

 

5.3.1 Ovládané prvky 

 

Všechny prvky budou obsahovat jako jeden z údajů ID, jeho tvorba bude vysvětlena 

později. 

 

Dveře 

 

Prvním z těchto prvků jsou dveře. Identifikátor ID je tvořen naprosto identicky jako 

v předchozí kapitole. A to z důvodu, ţe se jedná o tytéţ dveře. Zařazení v další bázi faktů 

je odůvodněno tím dveře je třeba ovládat. Údaje, které budeme chtít u dveří  měnit jsou 

zavřeno a zamčeno. 
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Svítidla 

 

Stejně jako v případě dveří se jedná o stejná svítidla, jak jsou definována v části 

věnované senzorové síti. Údaj, který se bude měnit, je pouze zapnuto. 

 

Informační displej 

 

Jak bylo řečeno v kapitole číslo 3, jsou inteligentní budovy vybaveny mnoha 

multimediálními vymoţenostmi. To mimo jiné znamená, ţe jakýkoliv displej či obrazovku 

lze vyuţít v prospěch řešení situace. Zejména zobrazováním informací o dění v budově. 

Údaj, který systém bude pro tento prvek měnit, tedy bude zobrazovaná informace. 

 

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) 

 

Těchto zařízení existuje více druhů od sprinklerových zařízení, přes pěnová atd. 

Metodika jejich instalace, nastavení a provozu je popsána v mnoha publikacích, např. [9]. 

Toto však není obsahem této práce. Pro systém je dostatečná informace, zda je nějaké 

stabilní hasící zařízení v prostoru instalováno a zda dostalo pokyn k zahájení své činnosti. 

 

Zařízení pro odvod tepla a kouře 

 

Platí zde obdobná situace jako u stabilních hasicích zařízení. Metodiku pouţití těchto 

zařízení lze dohledat v literatuře. Údaje dostačující pro systém jsou instalace takovéhoto 

zařízení ano/ne a zahájení činnosti. 

 

Místnost, podlaží a budova 

 

Ke kompletnímu výčtu patří i tyto tři poloţky. Opět jsou to naprosto stejné instance, 

jako u sítě senzorů, jen zde mají jinou funkci. 

Na obrázku číslo 11 je znázorněn třídní diagram aktivních prvků v budově. 
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+Vyhodnocuje()

-Řeší()

-Informuje()

+Adresa : char

+ČP : int

+PSČ : int

Budova

+Odesílá příkazy()

-ID(podlazi) : int

+ID : int

+Název : char

+Speciální inormace : char

Místnost

+Přijímá příkazy(zapnout, vypnout)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Zapnuto : bool

Svítidla

+Přijímá příkazy(zapnout, vypnout)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Zapnuto : bool

SHZ

+Přijímá příkazy (zapnout, vypnout)()

-ID(podlazi) : int

+ID : int

+Zapnuto : bool

ZOTK

+Přijímá příkazy (zobrazovaná zpr.)()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Zobrazovaná zpráva : char

Informační displej

+Přijímá příkazy (zamčít, zavřít)()

+Odesílá údaje()

-ID(podlazi) : int

-ID(mistnost) : int

+ID : int

+Šířka : int

+Kam : char

+Konstrukční systém DP : int

+Čas odolnosti : int

+Zavřeno : bool

+Zamčeno : bool

+Umístění (S,Z,V,J) : char

Dveře

+Odesílá příkazy()

-ID : int

Podlaží

1

1..*

1

1..*

1

0..1

1

1..*

1 0..1

1 0..*

1

1..*

 

Obrázek 11: Třídní diagram aktivní prvky 

 

5.3.2 Identifikace aktivních prvků 

 

Tvorba identifikátoru ID probíhá obdobně, jako tomu bylo u prvků ze senzorové sítě. 

To znamená, ţe identifikátor je tvořen pětimístným číslem, kde první číslice v rozmezí od 

1 do 9 je identifikace podlaţí. Druhé dvojčíslí od 10 do 99 je znakem pro místnost. 
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Identifikace dveří a svítidel je definovaná v tabulce číslo 8, výše v textu. Pro 

zbývající aktivní prvky, kterými jsou SHZ a informační displeje, zbývá poslední dvojčíslí a 

to od 80 do 89. Vzhledem k tomu, ţe v místnostech nebývá instalováno vice SHZ, na 

rozdíl od informačních panelů, je SHZ v místnosti přiřazeno dvojčíslí 89. A informačním 

displejům je přiřazeno dvojčíslí od 80 do 88, tak jak je vidět v tabulce číslo 6. 

 

Tabulka 8: Přiřazení ID aktivní prvky 

3
. 

Č
ís

li
ce

 

4
. 

čí
sl

ic
e
 

Prvek 

8 0 - 8 Informační displej 

8 9 SHZ 

 

Opět bude jedna výjimka z tohoto značení a tím bude zařízení pro odvod kouře a 

tepla. V rodinném domě není pravděpodobná instalace tohoto zařízení do kaţdé jedné 

místnosti, i proto je ZOKT v třídním diagramu umístěno jako součást podlaţí, nikoliv 

místnosti. ID zařízení pro odvod kouře a tepla tedy bude mít přiřazeno, podobně jako 

hlásič poţáru, pětimístné číslo končící dvojčíslím 98. Identifikátor místnosti v ID ZOKT 

bude opět nahrazen dvojčíslím 00. 

 

5.3.3 Fakta CLIPS – aktivní prvky 

 

Při definování šablon je jiţ poněkud ušetřená práce, jelikoţ dva z těchto prvků jiţ 

mají šablony vytvořeny z části věnované senzorům. Je tedy třeba vytvořit šablony pro 

informační displej, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. Ve všech 

případech to budou šablony jednoduché, obsahující pouze jeden údaj. 

V případě informačního displeje bude definice šablony v CLIPS následující: 

 

(deftemplate Inf_displej 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zprava (type STRING)) 

) 
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Ostatní šablony jsou uvedeny v příloze číslo 12.3. 

Opět je nutno pomocí těchto šablon do systému dostat fakta. Jak jiţ bylo řečeno 

v reálné situaci by fakta byla plněna automaticky. Bohuţel v tomto případě je opět nutno 

vyuţít výše zmíněný program, který uloţí, po vyplnění, fakta připravená k importu do 

systému ve formě textového souboru např. A_Inf_displej.txt. 

Fakta mají pouze jednu odlišnost od fakt týkajících se senzorů a to, ţe je u nich 

hodnota u Zapnuto automaticky nastavena na 0.  Je to u zařízení SHZ a ZOKT, jelikoţ tato 

hodnota bude nastavována dále systémem a předpokládá se, ţe u těchto zařízení je výchozí 

stav vypnuto. 

 

5.4 Scénáře 

 

Nyní kdy je jiţ situace v budově poměrně detailně zmapovaná pomocí sítě senzorů. 

A existuje i moţnost dění, pomocí aktivních prvků, ovlivňovat, lze přejít k definici situací, 

které budou pomocí systému řešitelné. 

Postup je jiţ zhruba nastíněn na začátku kapitoly 5. Základem je získání informací ze 

senzorové sítě a určení těch údajů, které by mohly značit vznik jedné ze sledovaných 

situací. Druhým krokem je získání dodatkových informací, které však nejsou spouštěčem 

vyhodnocovacího cyklu. Třetí krok je aktivace vyuţitelných aktivních prvků. A poslední, 

čí spíše opět první, krok je další získání údajů ze senzorů a tedy kontrola zda aktivace 

prvků měla poţadovaný účinek. 

 

5.4.1 Vloupán 

 

První situací, kterou se pokusím pro systém popsat, bude vloupání. Termín vloupání 

je poměrně jasně definován trestním zákoníkem [22]. Pro potřeby tohoto systému však 

bude postačující, ţe se jedná o neoprávněné vniknutí do prostoru budovy.  

Při zachování postupu popsaného výše bude prvním krokem získání informací ze 

senzorové sítě, které by mohly značit vloupání. Prvky, které tyto informace poskytnou, 

budou v tomto případě okna a dveře. Pominu moţnosti, ţe se pachatelé budou snaţit do 

budovy dostat podkopáním či proraţením stěny. Údaj poskytovaný prvkem okno, který 
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odstartuje cyklus řešení vloupání, tedy bude to, zda je okno rozbito. U dveří to bude 

kombinace dvou údajů a to otevření uzamčených dveří. 

Druhým krokem bude zjištění nového pohybu vzniklého v místnosti, kde před tím 

pohyb nebyl. Předpokladem je, ţe pachatelům se bude lépe páchat trestná činnost 

v prostorech, kde se nepohybuje nikdo další a kde na ně nebude příliš jasný výhled. Proto 

je ověřovacím předpokladem vznik nového pohybu. Čímţ samozřejmě způsobí novou 

detekci pohybu. 

Prvky, které můţe systém aktivovat, pro přerušení nechtěné činnosti v místnosti jsou 

tři. Prvně zapnout instalovaná svítidla, čímţ pachateli naruší pocit ukrytí. Za druhé uzavřít 

a uzamknout všechny dveře vedoucí z místnosti do zbytku budovy. Tím vlastně 

znepříjemnit, ne znemoţnit, přístup do dalších místností. A také zprovoznit informační 

displeje, v místnosti kde bylo vloupání zjištěno například se zprávou o informování 

bezpečnostní sluţby. V ostatních místnostech by displeje oznamovaly probíhající událost 

v dané místnosti. Pokud jsou informační displeje vybaveny i akustickým zařízením je 

samozřejmostí jejich vyuţití. 

Předpokládaný výsledek je, ţe ustane pohyb v místnosti. Ovšem zrušení výše 

zmíněných opatření, by podle mého názoru nemělo být výsledkem automatického 

vyhodnocení. Ukončení těchto opatření tedy můţe být systémem navrhnuto autorizované 

osobě. 

Postup je znázorněn na obrázku č. 12. 
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Rozbité okno? 

nebo

Otevřeny zamč. Dveře?

Uzamknout dveře

Aktivovat svítidla

Aktivivat inf. displeje

ANO

NE

Detekován nový pohyb?NE

ANO

 

Obrázek 12: Postup při detekci vloupání 

 

5.4.2 Požár 

 

Prvním krokem je opět získání informací ze senzorové sítě, které naznačují, ţe by 

v budově mohlo dojít k poţáru. V tomto případě je situace poněkud ulehčená povinnou 

instalací poţárního hlásiče, ten automaticky spouští hlášení při výskytu jednoho ze 

sledovaných kritérií (kouř, spaliny, teplo). A je moţné přistoupit ke druhému kroku. 

Výjimkou by mohlo být spuštění alarmu z důvodu přítomnosti kouře. Jak bylo 

zmíněno v kapitole 3.2 při vývoji fire plume se kouř hromadí pod stropní konstrukcí a šíří 

se v tenké vrstvě dokud nenarazí na obvodové zdi a nezačne se v místnosti hromadit. Je 

tedy moţné, ţe v případě zavřených dveří do místnosti se místnost naplní kouřem a alarm 

se spustí aţ se zpoţděním. Pro aktivaci procesu řešení vzniku poţáru tedy lze vyuţít 

instalované teplotní senzory. V literatuře [9] lze dohledat, ţe nejniţší teplota při níţ se 

automaticky aktivují sprinklerové hlavice se skleněnou pojistkou je 57 °C. Detekce této 
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teploty v místnosti teplotním čidlem tedy můţe být startem cyklu i v tomto případě. Oproti 

tomu v literatuře zahraniční [7] je navrhováno zahájení cyklu při detekci vrstvy studeného 

kouře 2 metry na úrovní podlahy. 

Druhým krokem bude identifikace místnosti, ve které k zahájení detekce poţáru 

došlo, tento krok samozřejmě odpadá v případě zahájení z důvodu detekce vysoké teploty 

čidlem. Co ale neodpadá, je kontrola správné detekce. V první fázi rozvoje poţáru dochází 

k vývoji velkého mnoţství kouře. Tohoto jevu se dá vyuţít a ověřit stav zakouření 

místnosti pomocí světelných senzorů a svítidel v místnosti instalovaných. Při správném 

nastavení by při rozsvícení všech instalovaných svítidel v místnosti měla čidla udávat 

úroveň osvětlení 100 %. Při zakouření, kdy se kouř zdrţuje pod stropní konstrukcí, bude 

tato hodnota niţší. Systém tedy vyhodnotí, ţe v této místnosti probíhá poţár a označí ji 

jako nebezpečnou. Dále se na informačních displejích v budově zobrazí určení místnosti a 

varování před nebezpečím. Na obrázku číslo 13 je tento postup znázorněn. 
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Alarm z požárního hlásiče

ANO

ANO

NE

Teplota v místnosti > 57 °C

Identifikace místnosti

Označení za nebezpečnou

Rozsvítit všechna svítidla

ANO

NE

Úroveň osvětlení = 100%?

NE

 

Obrázek 13: Postup při detekci požáru 

 

Dalším krokem či spíše dvojicí kroků, jsou zjištění osob v budově a identifikace 

rizika v místnosti s probíhajícím poţárem.  

Zjištění pohybu v budově je jednoduché vzhledem k instalovaným technologiím, 

důleţitější je informace, zda není pohyb přítomen v místnosti, kde probíhá poţár. 

Kaţdopádně při pozitivní identifikaci pohybu začne systém s výběrem nejvhodnější 

evakuační trasy. Podle literatury [31] lidé dají přednost otevřenému východu oproti 
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uzavřenému. Lidé si mnohdy vyberou známý východ, který je navíc otevřený a lidé vidí, ţe 

průchod vede na volné prostranství. Tohoto faktu bude při plánování evakuace vyuţito. 

Základem ovšem je nalezení nejkratší cesty z budovy. K tomu systém vyuţije informací od 

prvků dveře a to údaje Kam. Jediným omezení je, ţe údaj Kam nesmí být shodný s názvem 

místnosti, která je označena jako nebezpečná. Koncem tohoto procesu je nalezení posloupnosti 

dveří vedoucích do místnosti označené jako schodiště, nebo nalezení dveří, jejichţ údaj Kam je 

VEN. Aby toto hledání neprobíhalo do nekonečna je maximální počet potencionálních tras 

roven N!, kde N je počet místností na patře. Tento počet lze snadno získat z identifikátorů 

místností ID. V tomto případě hledání končí a z vybraných posloupností je vybrána ta, kde jsou 

dveře vedoucí VEN nebo do místnosti schodiště nejblíţe. Názornější bude pravděpodobně 

obrázek číslo 14. 
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Detekce pohybu ?

ANO

ANO

Pohyb v nebezpečné místnosti?

Otevření dveří v místnosti

Osvětlení dalších místností

Identifikace místnosti s pohybem

Hledání evakuační trasy

ANO

NE

Přízemí ?

NE

NE

Určeny možnosti tras? NE

Možnost trasy T = T + 1 T = N! ?

Vybrat posloupnost místností

Porovnat s ostatními

Uložit unikátní

NE

Odstranit z možností nebezpečné

Odstranit z možností nespojené

ANO

Existuje řešení schodiště/VEN?

ANO

Vybrat nejkraší

Vybrat dveře 

DP = min

Čas odolnost = max

NE

Najít nejbližší okno

Šířka > 1m

Výška > 1m

ANO

 

Obrázek 14: Postup určení evakuační trasy 
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Z tohoto obrázku lze vyčíst různý začátek cyklu hledání evakuační trasy. Pokud je 

detekován pohyb v místnosti, označené jako nebezpečná, jsou zde okamţitě otevřeny dveře a 

rozsvíceny světla v dalších místnostech, tak aby se pohyb přesunul do místnosti jiné. Zásadní 

výjimkou v této chvíli ovšem musí být otevření dveří vedoucích do místnosti, ze které jiţ další 

dveře nevedou. V okamţiku kdy je detekována místnost s pohybem začíná proces hledání 

moţných tras.  

Za prvé jsou navrţeny všechny moţnosti posloupnosti místností na patře. Z těchto 

moţností jsou odstraněny ty, které obsahují místnost označenou jako nebezpečnou zařazenu 

dříve neţ místnost označenou jako schodiště, nebo místnost obsahující dveře VEN. A dále jsou 

odstraněny moţnosti, které není moţno propojit dveřmi. Pokud existuje trasa nebo trasy 

vedoucí VEN nebo ke schodišti je z nich vybrána ta nejkratší. Doplňujícím pravidlem by 

mohlo být hledání trasy, na které se nachází nejširší dveře. Pokud však tato trasa neexistuje, je 

vybrána trasa do místnosti kde se nachází poţárně nejodolnější dveře. Nebo pokud se osoba 

nachází v přízemí pak do místnosti kde je moţnost uniknout oknem. 

Samotné řízení evakuace či její podpora automatickými systémy domu by potom 

probíhala následovně. Na informačních panelech v místnostech na evakuační trase se 

zobrazuje informace o plánované trase. V místnostech kde se právě nachází pohyb, bude 

nastavena úroveň osvětlení na 50 % a zavřeny všechny dveře. Mimo dveří do další 

plánované místnosti, které budou otevřeny, a v místnosti další bude nastaveno osvětlení na 

100 %. Dveře do místností, které byly opuštěny se buď zavřou nebo se úroveň osvětlení 

v těchto místnostech nastaví na 0 %. Tímto se poţadovaný východ zvýrazní a osobám se 

usnadní orientace. 

Po dokončení procesu plánování trasy evakuace je moţné povolit automatickým 

systémům, jako jsou SHZ a ZOKT zahájení činnosti. Plánování jejich automatické funkce 

je popsáno lépe v literatuře, např. [9]. Pro systém je dostačující, ţe se například systém 

SHZ nespustí jinde, neţ v místnostech označených jako nebezpečné. A osoby mají 

naplánovanou evakuační trasu, po které jsou vedeni, tak ţe do nebezpečných místností 

mají zamezený přístup zavřenými dveřmi. 

 

5.4.3 Únik plynu 

 

V případě oxidu uhelnatého bývá zvykem instalovat detektory poblíţ místností kde 

probíhá spalování. Aktivace jejich alarmu pak bývá odvislá od doby po jakou je přítomna 
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určitá koncentrace plynu, například 300 ppm po dobu 3 minuty. Při vyuţití automatických 

systémů budovy lze zahájit větrání např jiţ při koncentraci 35 ppm a na informačních 

displejích zobrazit zprávu proč k tomuto větrání dochází. A při zvýšení koncentrace na 800 

ppm vyuţít postup hledání evakuační trasy, tak jak je znázorněn na obrázku číslo 14, s tím 

ţe jako nebezpečná by byla označena místnost s koncentrací plynu 800 ppm. Řízení 

evakuace by pak probíhalo stejně jako v případě poţáru. 

Pro oxid uhličitý navrhuji identický postup s tím ţe zahájení větrání by způsobila 

koncentrace 30 000 ppm. Zahájení evakuace koncentrace 50 000 a jako nebezpečná by 

byla označena místnost s koncentrací 60 000. 

 

5.4.4 Informování 

 

Národní institut standardů a technologie při ministerstvu obchodu USA se zabýval 

vytvořením taktického informačního systému inteligentních budov [7], který by podával 

záchranným sloţkám informace potřebné pro provedení jejich zásahu v budově. Tyto 

informace dělí podle několika kritérií od sloţek, které je budou vyuţívat (HZS, ZZS,…) aţ 

po čas kdy je nejvhodnější tyto informace sloţkám předávat. V případě řízení domu 

expertním systémem není problém tyto informace poměrně jednoduše posbírat. 

Příkladem můţe být poţadavek na dynamické zobrazování průběhu poţáru veliteli 

zásahu na informačních displejích. Institut navrhuje rozdělení probíhajícího poţáru 

v místnostech do tří stupňů a to: 

 

1. Kdy se vrstva studeného kouře nachází dva metry nad úrovní podlahy 

2. Dosaţení teploty v místnosti 50 °C a vrstvy kouře 1,5 metru nad podlahou 

3. Dosaţení teploty vrstvy kouře 500 °C 

 

Takto rozdělené stupně by se pak na půdorysném plánu mohly zobrazovat jako 

podbarvení plochy místnosti barvami od ţluté po červenou.  

Pouţití technologií a vyhodnocení systémem by dále mohlo varovat například před 

moţností vzniku backdraft efektu v místnosti kde probíhá poţár, ale jsou uzavřeny dveře i 

okna. Nebo o přítomnosti osob v budově, které nebylo moţno evakuovat, spolu 

s doporučením nejvhodnějšího postupu jejich záchrany. 
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Informace, které institut navrhuje sloţkám předávat jsou uvedeny v příloze B 

dokumentu věnovanému informačnímu systému budov [7].  

Tvorba takových to strukturovaných informací o průběhu mimořádné události by 

podle mého názoru měla jednoznačně být součástí bezpečnostního systému. V případě této 

práce a expertního systému je její vytvoření poměrně jednoduché. 

 

5.5 Ukázka řešení 

 

V prostředí CLIPS je třeba si pro kontrolu nad probíhajícím procesem vytvořit jak8si 

pomocná fakta podle kterých se bude celý proces odvíjet. V případě sledování průběhu 

vloupání se do budovy budou vypadat tato řídící fakta takto: 

 

(deffacts Loupez 

 (vloupani 0) 

 (vloupani2 0) 

 (Dpohyb 0) 

 (Dpohyb2 0) 

) 

Jak je vidět, je pro kontrolu detekce vloupání potřeba vytvořit čtyři nová fakta a to 

vloupani 1 a 2 a Dpohyb 1 a 2. Hodnoty u faktů jsou uvedeny dvakrát, protoţe, jak bylo 

řečeno výše, systém spustí hodnocení ve dvou případech a to za prvé, pokud bude rozbito 

okno a za druhé, pokud budou otevřeny zamčené dveře. Fakt Dpohyb pak bude nápomocen 

při určování nově vzniklého pohybu. 

Prvním krokem v procesu detekování a řešení vloupání tedy bude zjištění, zda nebylo 

rozbito okno: 

 

(defrule KontrolaVloupani 

   ?f <- (vloupani 0) 

   (Okno (Rozbito ?Rozbito) (ID ?IDO)) 

   (test (eq 1 ?Rozbito)) 

   => 

   (assert (VIDOM ?IDO)) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 1)) 

) 
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Nebo zda nebyly otevřeny dveře, které měly být uzamčené: 

 

(defrule MAIN::KontrolaVloupani2 

   ?f <- (vloupani2 0) 

   (Dvere (Zavreno ?Zavreno) (Zamceno ?Zamceno) (ID ?IDO)) 

   (test (eq 0 ?Zavreno)) 

   (test (eq 1 ?Zamceno)) 

   => 

   (assert (VIDDM ?IDO)) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani2 1)) 

) 

 

Tyto dvě pravidla zjišťují stav prvků okno a dveře v celé budově. Pokud dojde 

k rozbití okna či otevření zamčených dveří systém určí ID příslušného prvku a přenastaví 

pomocný fakt vloupani na hodnotu 1, čímţ se celý proces posune na další krok, kterým je 

určení místnosti ve které k události došlo. 

Dále budu popisovat pravidla pouze pro prvek okno, kompletní výpis pravidel 

připravených pro přenos do systému je uveden v příloze č. 12.4. 

Pravidlo pro určení místnosti tedy bude vypadat následovně: 

 

(defrule MAIN::UrciMistnost 

   ?f <- (vloupani 1) 

   (VIDOM ?VID) 

   (Mistnost (ID ?ID) (Nazev ?Nazev)) 

   (test (eq (div ?VID 100) ?ID)) 

   => 

   (printout t crlf "V mistnosti " ?Nazev " bylo rozbito okno") 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 2)) 

   (assert (MDV ?Nazev)) 

) 

 

Systém vyhodnotí ID okna, které bylo rozbito, a pomocí pravidla o přidělování ID ho 

porovná s ID všech místností v budově. Při nalezení odpovídajícího ID místnosti zjistí její 

název, který zapíše do proměnné pro pozdější vyuţití a pro vizuální kontrolu funkce 

systému vypíše na terminálu informační řádku o tom, ţe v nějaké místnosti bylo rozbito 

okno. Důleţitá je opět změna hodnoty vloupani díky které lze přistoupit k dalšímu kroku. 

Tímto krokem je zjištění pohybu v místnosti v okamţiku rozbití okna: 
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(defrule MAIN::PKonrolaPohybu    

   ?f <- (vloupani 2) 

   ?f2 <- (Dpohyb 0) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?MO) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MO " byl 

zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (vloupani 3)))    

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (Dpohyb 1))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MO " 

nebyl zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (vloupani 3))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (Dpohyb 0))) 

) 

 

Toto pravidlo zjistí, zda prvek inteligentní podlaha vyhodnotil v místnosti pohyb a 

tuto zjištěnou skutečnost uloţí do faktu Dpohyb. Spíše pro kontrolu funkce opět vypisuje 

na terminál řádku oznamující detekci pohybu. Toto pravidlo bude provedeno ihned po 

zjištění rozbití okna či otevření zamčených dveří.  

Dalším krokem je ověření vzniku pohybu v místnosti po uplynutí daného časového 

úseku. Časový úsek lze v podstatě nastavit jakkoliv dlouhý. Jeho zakomponování do 

pravidla, by mohlo být provedeno například definováním dalšího prvku poskytujícího 

údaje o čase. Pravidlo bez tohoto nastavení tedy můţe vypadat takto: 

 

(defrule MAIN::DKonrolaPohybu    

   ?f <- (vloupani 3) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?M) 

   (Dpohyb ?DPO) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (< ?DPO ?Pohyb) then (printout t crlf "V mistnosti " ?M " byl 

zjisten nový pohyb. PRAVDĚPODOBNĚ VLOUPÁNÍ!")) 
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   (retract ?f) 

   (if (< ?DPO ?Pohyb) then (assert (vloupani 4)) else (assert 

(vloupani 0)))    

) 

 

Proměnná Dpohyb uloţená z minulého kroku je porovnána s výsledkem detekce 

pohybu inteligentní podlahy. Pokud je minulá detekce negativní a současná pozitivní, je 

situace vyhodnocena jako vznik nového pohybu. Jelikoţ je pouţit datový typ NUMBER 

s rozsahem 0 aţ 1, kde 0 znamená klid a 1 pohyb, je moţné jako podmínku pouţít 

porovnání těchto dvou hodnot. Pokud je tedy druhá zjištěná hodnota větší neţ hodnota 

první, zobrazí se na terminálu CLIPS hlášení o pravděpodobném vloupání a lze přikročit 

k dalšímu kroku. 

Pokud však porovnání obou hodnot dopadne opačně či se obě tyto hodnoty rovnají, 

vrací toto pravidlo celý cyklus detekce vloupání na začátek. Při zkoušení tohoto pravidla 

na sadě faktů, která nepochází z realtime zdroje, je tedy třeba dávat pozor na nekonečnou 

smyčku, která by v případě nedetekování nového pohybu vznikla. 

Posledním krokem v procesu kontroly vloupání je vyhlášení poplachu a aktivace 

prvků, jak bylo definováno výše. V reálném prostředí by aktivní prvky dostaly příkaz 

k provedení akce a toto by se odrazilo v informacích ze senzorové sítě. Poslední pravidlo 

tedy alespoň informuje o poţadovaných akcích a konkretizuje prvky, které mají být 

zapojeny: 

 

(defrule MAIN::Vpoplach1 

   ?f <- (vloupani 4) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?MO) 

   (Inf_displej (ID ?IIDO)) 

   (test (eq (div ?VID 100)(div ?IIDO 100))) 

   => 

   (printout t crlf "V mistnosti "?MO" doslo k vloupani oknem 

"?VID", byly uzamceny vsechny dvere do mistnosti a zapnuta svetla.") 

   (printout t crlf "Informacni displeje informuji o vloupani do 

budovy, pouze displej ID "?IIDO" informuje o oznameni udalosti 

policii.") 

   (read) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 0)) 

) 
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Celý proces tedy, jak je vidno, řídí proměnná vloupani resp. vloupani2, jejíţ hodnota 

řídí aktivaci jednotlivých pravidel. Celý postup je pravděpodobně lépe zřejmý z tabulky 

číslo 7 níţe. 

 

Tabulka 9: Postup cyklu detekce vloupání 

Hodnota proměnné 

vloupani/vloupani2 
Akce 

0 

-Aktivace procesu 

-Detekce rozbití okna 

-Detekce otevření zamčených dveří 

1 -Určení místnosti kde k detekci došlo 

2 -1. zjištění aktuálního pohybu v místnosti 

3 
-2. zjištění aktuálního pohybu v místnosti 

-Porovnání 

4 

-Uzamčení dveří 

-Aktivace svítidel 

-Aktivace informačních displejů 
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6 Závěr 

 

Cílem této práce je navrţení scénářů mimořádných událostí a systému pravidel 

ovládajících jednotlivá automatizační zařízení v budovách pro zefektivnění záchranných 

operací v inteligentních budovách. 

 V práci zaměřuji primárně na rodinné domy. Při určení mimořádných událostí jsem 

vycházel ze statistických údajů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, pojišťoven a 

soukromých výrobců bezpečnostních zařízení spolu s informacemi o technologiích, které 

se v inteligentních budovách nacházejí. Tímto spojením vyplynuly tři druhy událostí, které 

lze pomocí automatických zařízení v budově detekovat, a tedy i napomoci jejich řešení. 

Těmito událostmi je pokus o krádeţ vloupáním, vznik poţáru a únik oxidu uhelnatého 

nebo oxidu uhličitého. 

Součástí cíle práce je vytvoření pravidel pro ovládání automatizačních zařízení 

v budově. Tento postup, tedy shromáţdění informací o mimořádných událostech a 

vytvoření pravidel pro jejich zvládání, je shodný s postupem při plnění prázdného 

expertního systému fakty a pravidly. 

Vytvořil jsem tedy základ expertního systému v prostředí CLIPS. Tento prázdný 

expertní systém, vyuţívající dopředné řetězení, poskytuje prostředí pro tvorbu vlastních 

pravidlově orientovaných expertních systémů. Bázi faktů zde tvoří údaje o automatických 

zařízeních v budově instalovaných. Údaje získané ze sítě senzorů tvoří jednu část báze 

faktů, pro základ expertního systému. Jako senzor je označen kaţdý prvek v budově, který 

můţe systému poskytovat údaje o situaci v budově. To znamená, ţe nemusí jít pouze o 

specializované senzory, například na detekci teploty, ale informace o stavu budovy 

poskytují i prvky jako jsou dveře, či okna. Tyto senzory potom vytvářejí celkový obraz o 

podmínkách panujících v místnostech. 

Druhou sadou faktů pro bázi jsou údaje získané z instalovaných aktivních prvků. Do 

této kategorie jsou zařazeny všechny instalovaná zařízení, jejichţ ovládáním je moţné 

podmínky v budově nebo místnosti aktivně ovlivňovat. Proto jsou zde zařazeny nejen 

specializované prvky, jako je například stabilní hasicí zařízení, ale i dveře nebo svítidla. 

Jejich aktivace pozmění situaci v místnosti či v budově coţ se promítne do údajů získaných 

ze senzorové sítě. 
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 Systém pravidel tyto zařízení ovládající je vytvořen ve tvaru diagramu činností 

jazyka UML a do prostředí systému CLIPS je tedy převoditelný. V této podobě znázorňují 

proces jakým vyuţít fakta získané ze senzorové sítě. Jednotlivé diagramy činností a jejich 

části jsou sestaveny na základě informací o daných mimořádných událostech. 

Pro jednoduchý případ pokusu o vloupání, je vytvořen příklad pravidel vyloţitelných 

do systému CLIPS vytvořený podle UML diagramu činnosti. 

Hlavní cíle se tedy podařilo naplnit, i kdyţ uvedený výčet mimořádných událostí a 

postupů řešení není jistě konečný. Proto se druhá část práce více zaměřuje na tvorbu 

expertního systému, který by tyto scénáře sám ovládal, ale hlavně jej lze snadno doplnit 

scénáři dalšími v podobě dalších pravidel. 

Vyuţití expertního systému k řešení mimořádné události v budovách by podle 

Dvořáka [5] mělo splňovat dvě podmínky, aby mělo smysl. Tedy by se mělo jednat o 

problém sloţitý rozsahem nebo neurčitostí vztahů, pro nějţ neexistuje exaktní metoda 

řešení nebo není moţné získat z ní řešení v poţadované době. A efekty získané aplikací 

systému by měly převyšovat vynaloţené náklady. 

Druhá podmínka je názoru splněna. Expertní systém jednou vytvořený by mohl být 

poţit v jakékoliv budově osazené poţadovanou technologií v podstatě bez jakýchkoliv 

dalších investicí. 

Splnění podmínky první jiţ tak jednoznačné není. V případě řízení funkce stabilního 

hasicího zařízení nebo zařízení pro odvod kouře a tepla jsou algoritmy jejich spouštění a 

automatizace, dle mého názoru, velice dobře zpracovány poţárním inţenýrstvím. Uţití 

expertní ho systému by v tomto případě mělo být spíše podpůrné, například při nejistotě o 

místě vzniku poţáru.  

Jiná je ale situace například při plánování evakuace. Proces evakuace budovy je 

spojen s mnoha změnami podmínek během jejího průběhu. Ať uţ se jedná o změnu 

podmínek v místnosti, kdy náhle plánovaná evakuační trasa vede přes nebezpečnou oblast. 

Nebo o situaci kdy evakuované osoby nedodrţují pokyny při evakuaci. Reakce na 

neplánované podmínky by měla být co nejrychlejší, coţ pevně stanovené algoritmy 

nedokáţou zabezpečit. V tomto případě je tedy splněna i podmínka první jelikoţ se jedná o 

problém sloţitý neurčitostí vztahů a navíc je třeba ho řešit v omezené době. Myslím tedy, 

ţe uţití expertního systému je v tomto případě na místě. 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Definice šablon pro senzory 

 

(deftemplate Budova 

 (slot Adresa (type STRING)) 

 (slot CP (type NUMBER)) 

 (slot PSC (type NUMBER)) 

) 

(deftemplate Podlazi 

 (slot ID (type NUMBER)) 

) 

(deftemplate Mistnost 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Nazev (type STRING)) 

 (slot Specialni_informace (type STRING)) 

) 

(deftemplate Svitidla 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zapnuto (type NUMBER) (range 0 1)) 

) 

(deftemplate Svetelne_senzory 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Uroven_osvetleni (type NUMBER)) 

) 

(deftemplate Okno 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Sirka (type NUMBER)) 

 (slot Vyska (type NUMBER)) 

 (slot Zavreno (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Rozbito (type NUMBER) (range 0 1)) 

) 

(deftemplate Dvere 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Sirka (type NUMBER)) 

 (slot Kam (type STRING)) 

 (slot Pozarni_odolnost_DP (type NUMBER)) 

 (slot Cas_odolnosti (type NUMBER)) 

 (slot Zavreno (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Zamceno (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Umisteni (type STRING)) 

) 
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(deftemplate Inteligentni_podlaha 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zaznamenany_pohyb (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Rychlost_pohybu (type NUMBER)) 

 (slot Smer_pohybu (type STRING)) 

 (slot Rozmery (type NUMBER)) 

  

) 

(deftemplate Teplotni_cidlo 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Teplota (type NUMBER))  

) 

(deftemplate Detektor_plynu 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Plyn (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Typ_plynu (type STRING)) 

 (slot Koncentrace (type NUMBER)) 

) 

(deftemplate Pozarni_hlasic 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Teplo (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Kour (type NUMBER) (range 0 1)) 

 (slot Spaliny (type NUMBER) (range 0 1)) 

)  
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Příloha 2: Plnění šablon senzorů fakty 

 

program Plneni_senzory_a_fakta; 

 

{$APPTYPE CONSOLE} 

 

uses 

  SysUtils; 

 

var 

  podlazi, mistnost, svit, ss, tc, okna, dvere, pocet, S, V, ps: 

integer; 

  ANOP, ANOM, ANOS, ANOSS, ANOO, ANOD, ANODI, ANOC, ANOPL, nazev, 

si, ON, Z, R, SHZ: string; 

  soubor, F_podlazi, F_mistnost, F_svitidla, F_svetsenz, F_okna, 

F_dvere: TextFile; 

  F_podlaha, F_tepcid, F_detplyn, F_pozhlas, A_Inf_displej, A_SHZ, 

A_ZOKT: TextFile; 

 

begin 

  AssignFile (soubor, 'Fakta_senzory.txt'); 

  rewrite (soubor); 

  AssignFile (F_podlazi, 'F_podlazi.txt'); 

  rewrite (F_podlazi); 

  AssignFile (F_mistnost, 'F_mistnost.txt'); 

  rewrite (F_mistnost); 

  AssignFile (F_svitidla, 'F_svitidla.txt'); 

  rewrite (F_svitidla); 

  AssignFile (F_svetsenz, 'F_svetsenz.txt'); 

  rewrite (F_svetsenz); 

  AssignFile (F_okna, 'F_okna.txt'); 

  rewrite (F_okna); 

  AssignFile (F_dvere, 'F_dvere.txt'); 

  rewrite (F_dvere); 

  AssignFile (F_podlaha, 'F_podlaha.txt'); 

  rewrite (F_podlaha); 

  AssignFile (F_tepcid, 'F_tepcid.txt'); 

  rewrite (F_tepcid); 

  AssignFile (F_detplyn, 'F_detplyn.txt'); 

  rewrite (F_detplyn); 

  AssignFile (F_pozhlas, 'F_pozhlas.txt'); 

  rewrite (F_pozhlas); 

  AssignFile (A_Inf_displej, 'A_Inf_displej.txt'); 

  rewrite (A_Inf_displej); 

  AssignFile (A_SHZ, 'A_SHZ.txt'); 

  rewrite (A_SHZ); 
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  AssignFile (A_ZOKT, 'A_ZOKT.txt'); 

  rewrite (A_ZOKT); 

  podlazi := 0; 

  mistnost := 9; 

  writeln (F_podlazi,'(deffacts Fakta-podlazi '); 

  writeln (F_mistnost,'(deffacts Fakta-mistnost '); 

  writeln (F_svitidla,'(deffacts Fakta-svitidla '); 

  writeln (F_svetsenz,'(deffacts Fakta-svetelne_senzory '); 

  writeln (F_okna,'(deffacts Fakta-okna '); 

  writeln (F_dvere,'(deffacts Fakta-dvere '); 

  writeln (F_podlaha,'(deffacts Fakta-podlaha '); 

  writeln (F_tepcid,'(deffacts Fakta-teplotni_cidla '); 

  writeln (F_detplyn,'(deffacts Fakta-detektory_plynu '); 

  writeln (F_pozhlas,'(deffacts Fakta-pozarni_hlasic '); 

  writeln (A_Inf_displej,'(deffacts Fakta-Informacni_displeje '); 

  writeln (A_SHZ,'(deffacts Fakta-Hasici_zarizeni '); 

  writeln (A_ZOKT,'(deffacts Fakta-ZOKT'); 

  repeat 

  if ANOP = 'a' then begin 

    writeln ('Instalovano ZOKT? (a/n)'); 

    readln (SHZ); 

    if SHZ = 'a' then 

    write (A_ZOKT,'(ZOKT (ID ',podlazi,'0098)(Zapnuto 0))'); 

    write (F_podlazi, '(Podlazi (ID ',podlazi,'))'); 

    repeat                                                                        

{mistnost} 

    writeln ('Pridat mistnost? (a/n)'); 

    readln (ANOM); 

    if ANOM = 'a' then begin 

        mistnost := mistnost + 1; 

        writeln ('Nazev mistnosti?'); 

        readln (nazev); 

        writeln ('Specialni informace?'); 

        readln (si); 

        if mistnost < 10 then 

        writeln (soubor, podlazi,'0',mistnost,' ',nazev,' ',si) 

        else 

        writeln (soubor, podlazi,mistnost,' ',nazev,' ',si); 

        write (F_mistnost,'(Mistnost (ID ',podlazi,mistnost,')'); 

        write (F_mistnost,'(Nazev "',nazev,'")(Specialni_informace 

"',si,'"))'); 

        writeln ('Instalovano SHZ? (a/n)'); 

        readln (SHZ); 

        if SHZ = 'a' then 

        write (A_SHZ,'(SHZ (ID ',podlazi,mistnost,'89)(Zapnuto 

0))'); 
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          svit := -1; 

          repeat 

            writeln ('Pridat svitidla? (a/n)'); 

            readln (ANOS); 

            if ANOS = 'a' then begin 

            svit := svit + 1; 

            writeln ('Je svetlo zapnuto? (a/n)'); 

            readln (ON); 

            if ON = 'a' then 

              writeln (soubor, podlazi, mistnost:2,'1', svit,' 1') 

              else 

              writeln (soubor, podlazi, mistnost:2,'1', svit,' 0'); 

            if ON = 'a' then 

              write (F_svitidla, '(Svitidla (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'1', svit,')(Zapnuto 1))') 

              else 

              write (F_svitidla, '(Svitidla (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'1', svit,')(Zapnuto 0))'); 

            end; 

          until ANOS = 'n'; 

          svit := -1; 

          repeat 

            writeln ('Pridat informacni displej? (a/n)'); 

            readln (ANODI); 

            if ANODI = 'a' then begin 

            svit := svit + 1; 

            writeln ('Jaka je zobrazovana zprava?'); 

            readln (ON); 

            write (A_Inf_displej, '(Inf_displej (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'8', svit,')(Zprava "',ON,'"))'); 

            end; 

          until ANODI = 'n'; 

          ss := -1; 

          repeat 

          writeln ('Pridat svetelne senzory? (a/n)'); 

          readln (ANOSS); 

          if ANOSS = 'a' then begin 

          ss := ss + 1; 

          writeln ('Jaka je uroven osveteleni %? (0,33,66,99)'); 

          readln (pocet); 

          writeln (soubor, podlazi, mistnost:2,'2', ss,' ', pocet); 

          write (F_svetsenz, '(Svetelne_senzory (ID ', podlazi, 

mistnost:2,'2', ss,')(Uroven_osvetleni ',pocet,'))'); 

          end; 

          until ANOSS = 'n'; 

          okna := -1; 
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          repeat 

          writeln ('Pridat okno? (a/n)'); 

          readln (ANOO); 

          if ANOO = 'a' then begin 

          okna := okna + 1; 

          writeln ('Sirka okna?'); 

          readln (S); 

          writeln ('Vyska okna?'); 

          readln (V); 

          write (F_okna, '(Okno (ID ', podlazi, mistnost:2,'3', 

okna,')(Sirka ',S,')(Vyska ',V,')'); 

          writeln ('Je okno zavreno? (a/n)'); 

          readln (Z); 

          if Z = 'n' then 

            write (soubor, podlazi, mistnost:2,'3', okna,' ', S,' 

',V,' 0') 

            else 

            write (soubor, podlazi, mistnost:2,'3', okna,' ', S,' 

',V,' 1'); 

          if Z = 'n' then 

            write (F_okna,'(Zavreno 0)') 

            else 

            write (F_okna,'(Zavreno 0)'); 

          writeln ('Je okno rozbito? (a/n)'); 

          readln (R); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor,' 0') 

            else 

            write (soubor,' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_okna,'(Rozbito 0))') 

            else 

            write (F_okna,'(Rozbito 1))'); 

          end; 

          until ANOO = 'n'; 

          writeln (soubor,''); 

          dvere := -1; 

          repeat 

          writeln ('Pridat dvere? (a/n)'); 

          readln (ANOD); 

          if ANOD = 'a' then begin 

          dvere := dvere + 1; 

          write (soubor, podlazi, mistnost:2,'4',dvere); 

          writeln ('Sirka dveri?'); 

          readln (S); 

          write (soubor,' ',S); 
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          writeln ('Do ktere mistnosti dvere vedou?'); 

          readln (R); 

          write (soubor,' ',R); 

          write (F_Dvere, '(Dvere (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'4',dvere,')(Sirka ',S,')(Kam "',R,'")'); 

          writeln ('Pozarni odolnost dveri DP? (1,2,3)?'); 

          readln (S); 

          write (F_Dvere,'(Pozarni_odolnost_DP ',S,')'); 

          write (soubor,' ',S); 

          writeln ('Cas odolnosti?'); 

          readln (S); 

          write (F_Dvere,'(Cas_odolnosti ',S,')'); 

          write (soubor,' ',S); 

          writeln ('Jsou dvere zavrene? (a/n)'); 

          readln (Z); 

          if Z = 'a' then 

            write (soubor,' 1') 

            else 

            write (soubor,' 0'); 

          if Z = 'a' then 

             write (F_Dvere,'(Zavreno 1)') 

             else 

             write (F_Dvere,'(Zavreno 0)'); 

          writeln ('Jsou dvere zamcene? (a/n)'); 

          readln (Z); 

          if Z = 'a' then 

            write (soubor,' 1') 

            else 

            write (soubor,' 0'); 

          if Z = 'a' then 

             write (F_Dvere,'(Zamceno 1)') 

             else 

             write (F_Dvere,'(Zamceno 0)'); 

          writeln ('Kterym smerem dvere vedou? (S,Z,V,J)'); 

          readln (Z); 

          write (F_Dvere,'(Umisteni "',Z,'"))'); 

          write (soubor,' ',Z); 

          end; 

          until ANOD = 'n'; 

          writeln (soubor,''); 

          Writeln ('Zadej udaje z podlahy. Je zaznamenany pohyb? 

(a/n)'); 

          readln (R); 

          write (soubor, podlazi, mistnost:2,'50'); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor,' 0') 
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            else 

            write (soubor,' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_podlaha, '(Inteligentni_podlaha (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'50',')(Zaznamenany_pohyb 0)') 

            else 

            write (F_podlaha, '(Inteligentni_podlaha (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'50',')(Zaznamenany_pohyb 1)'); 

          writeln ('Jaka je rychlost pohybu?'); 

          readln (S); 

          write (F_Podlaha,'(Rychost_pohybu ',S,')'); 

          write (soubor,' ',S); 

          writeln ('Jaky je smer pohybu? (S,Z,V,J)'); 

          readln (R); 

          write (F_Podlaha,'(Smer_pohybu "',R,'")'); 

          write (soubor,' ',R); 

          writeln ('Zadej rozmery podlahy (m2)'); 

          readln (S); 

          write (F_Podlaha,'(Rozmery ',S,'))'); 

          write (soubor,' ',S); 

          writeln (soubor,''); 

          tc := -1; 

          repeat 

          writeln ('Pridat teplotni cidlo? (a/n)'); 

          readln (ANOC); 

          if ANOC = 'a' then begin 

            tc := tc + 1; 

            writeln ('Jakou hodnotu cidlo udava?'); 

            readln (S); 

            write (F_tepcid, '(Teplotni_cidlo (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'6',tc,')(Teplota ',S,'))'); 

            write (soubor, podlazi, mistnost:2,'6',tc,' ',S); 

          end; 

          until ANOC = 'n'; 

          writeln (soubor,''); 

          ps := -1; 

          repeat 

          writeln ('Pridat detektor plynu? (a/n)'); 

          readln (ANOPL); 

          if ANOPL = 'a' then begin 

          ps := ps + 1; 

          writeln ('Je detekovan plyn? (a/n)'); 

          readln (R); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor, podlazi, mistnost:2,'7',ps,' 0') 

            else 
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            write (soubor, podlazi, mistnost:2,'7',ps,' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_detplyn, '(Detektor_plynu (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'7',ps,')(Plyn 0)') 

            else 

            write (F_detplyn, '(Detektor_plynu (ID ',podlazi, 

mistnost:2,'7',ps,')(Plyn 1)'); 

          writeln ('O jaky plyn jde?'); 

          readln (R); 

          write (F_detplyn, '(Typ_plynu "',R,'")'); 

          write (soubor,' ',R); 

          writeln ('Jaka je koncetrace plynu %?'); 

          readln (S); 

          write (F_detplyn, '(Koncentrace ',S,'))'); 

          write (soubor,' ',S); 

          end; 

          until ANOPL = 'n'; 

          writeln (soubor,''); 

          writeln ('Zadej udaje pozarniho hlasice. Spusteni alarmu 

pro teplo? (a/n)'); 

          readln (R); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor, podlazi,'00','99',' 0') 

            else 

            write (soubor, podlazi,'00','99',' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_pozhlas, '(Pozarni_hlasic (ID ', 

podlazi,'00','99',')(Teplo 0)') 

            else 

            write (F_pozhlas, '(Pozarni_hlasic (ID ', 

podlazi,'00','99',')(Teplo 1)'); 

          writeln ('Alarm z duvodu koure? (a/n)'); 

          readln (R); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor,' 0') 

            else 

            write (soubor,' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_pozhlas, '(Kour 0)') 

            else 

            write (F_pozhlas, '(Kour 1)'); 

          writeln ('Alarm z duvodu spalin? (a/n)'); 

          readln (R); 

          if R = 'n' then 

            write (soubor,' 0') 

            else 
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            write (soubor,' 1'); 

          if R = 'n' then 

            write (F_pozhlas, '(Spaliny 0))') 

            else 

            write (F_pozhlas, '(Spaliny 1))'); 

          end; 

      until ANOM = 'n'; 

  end; 

  podlazi := podlazi + 1; 

  writeln (podlazi); 

  writeln ('Pridat podlazi? (a/n)'); 

  readln (ANOP); 

  until ANOP = 'n'; 

  write (F_podlazi, ')'); 

  write (F_mistnost, ')'); 

  write (F_svitidla, ')'); 

  write (F_svetsenz, ')'); 

  write (F_okna, ')'); 

  write (F_dvere, ')'); 

  write (F_podlaha, ')'); 

  write (F_tepcid, ')'); 

  write (F_detplyn, ')'); 

  write (F_pozhlas, ')'); 

  write (A_Inf_displej, ')'); 

  write (A_SHZ, ')'); 

  write (A_ZOKT, ')'); 

  close (soubor); 

  close (F_podlazi); 

  close (F_mistnost); 

  close (F_svitidla); 

  close (F_svetsenz); 

  close (F_okna); 

  close (F_dvere); 

  close (F_podlaha); 

  close (F_tepcid); 

  close (F_detplyn); 

  close (F_pozhlas); 

  close (A_Inf_displej); 

  close (A_SHZ); 

  close (A_ZOKT); 

end.  
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Příloha 3: Definice šablon pro aktivní prvky 

 

(deftemplate Inf_displej 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zprava (type STRING)) 

) 

(deftemplate SHZ 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zapnuto (type NUMBER) (range 0 1)) 

) 

(deftemplate ZOKT 

 (slot ID (type NUMBER)) 

 (slot Zapnuto (type NUMBER) (range 0 1)) 

) 
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Příloha 4: Pravidla – Vloupání 

 

(deffacts Loupez 

 (vloupani 0) 

 (vloupani2 0) 

 (Dpohyb 0) 

 (Dpohyb2 0) 

) 

(defrule KontrolaVloupani 

   ?f <- (vloupani 0) 

   (Okno (Rozbito ?Rozbito) (ID ?IDO)) 

   (test (eq 1 ?Rozbito)) 

   => 

   (assert (VIDOM ?IDO)) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 1)) 

) 

(defrule MAIN::KontrolaVloupani2 

   ?f <- (vloupani2 0) 

   (Dvere (Zavreno ?Zavreno) (Zamceno ?Zamceno) (ID ?IDO)) 

   (test (eq 0 ?Zavreno)) 

   (test (eq 1 ?Zamceno)) 

   => 

   (assert (VIDDM ?IDO)) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani2 1)) 

) 

(defrule MAIN::UrciMistnost 

   ?f <- (vloupani 1) 

   (VIDOM ?VID) 

   (Mistnost (ID ?ID) (Nazev ?Nazev)) 

   (test (eq (div ?VID 100) ?ID)) 

   => 

   (printout t crlf "V mistnosti " ?Nazev " bylo rozbito okno") 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 2)) 

   (assert (MDO ?Nazev)) 

) 

(defrule MAIN::UrciMistnost2 

   ?f <- (vloupani2 1) 

   (VIDDM ?VID) 

   (Mistnost (ID ?ID) (Nazev ?Nazev)) 

   (test (eq (div ?VID 100) ?ID)) 

   => 

   (printout t crlf "V mistnosti " ?Nazev " byly otevreny dvere") 
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   (retract ?f) 

   (assert (vloupani2 2)) 

   (assert (MDV ?Nazev)) 

) 

(defrule MAIN::PKonrolaPohybu    

   ?f <- (vloupani 2) 

   ?f2 <- (Dpohyb 0) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?MO) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MO " byl 

zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (vloupani 3)))    

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (Dpohyb 1))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MO " 

nebyl zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (vloupani 3))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (Dpohyb 0))) 

) 

(defrule MAIN::PKonrolaPohybu2    

   ?f <- (vloupani2 2) 

   ?f2 <- (Dpohyb2 0) 

   (VIDDM ?VID) 

   (MDV ?MD) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MD " byl 

zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (vloupani2 3)))    

   (if (eq ?Pohyb 1) then (assert (Dpohyb2 1))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (printout t crlf "V mistnosti " ?MD " 

nebyl zjisten pohyb")) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (retract ?f2)) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (vloupani2 3))) 

   (if (eq ?Pohyb 0) then (assert (Dpohyb2 0))) 

) 
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(defrule MAIN::DKonrolaPohybu    

   ?f <- (vloupani 3) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?M) 

   (Dpohyb ?DPO) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (< ?DPO ?Pohyb) then (printout t crlf "V mistnosti " ?M " 

byl zjisten nový pohyb. PRAVDĚPODOBNĚ VLOUPÁNÍ!")) 

   (retract ?f) 

   (if (< ?DPO ?Pohyb) then (assert (vloupani 4)) else (assert 

(vloupani 0)))    

) 

(defrule MAIN::DKonrolaPohybu2    

   ?f <- (vloupani2 3) 

   (VIDDM ?VID) 

   (MDV ?M) 

   (Dpohyb2 ?DPD) 

   (Inteligentni_podlaha (ID ?ID) (Zaznamenany_pohyb ?Pohyb)) 

   (test (eq (div ?VID 100) (div ?ID 100))) 

   => 

   (if (< ?DPD ?Pohyb) then (printout t crlf "V mistnosti " ?M " 

byl zjisten nový pohyb. PRAVDĚPODOBNĚ VLOUPÁNÍ!")) 

   (retract ?f) 

   (if (< ?DPD ?Pohyb) then (assert (vloupani2 4)) else (assert 

(vloupani2 0)))    

) 

(defrule MAIN::Vpoplach1 

   ?f <- (vloupani 4) 

   (VIDOM ?VID) 

   (MDO ?MO) 

   (Inf_displej (ID ?IIDO)) 

   (test (eq (div ?VID 100)(div ?IIDO 100))) 

   => 

   (printout t crlf "V mistnosti "?MO" doslo k vloupani oknem 

"?VID", byly uzamceny vsechny dvere do mistnosti a zapnuta 

svetla.") 

   (printout t crlf "Informacni displeje informuji o vloupani do 

budovy, pouze displej ID "?IIDO" informuje o oznameni udalosti 

policii.") 

   (read) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani 0)) 

) 

(defrule MAIN::Vpoplach2 
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   ?f <- (vloupani2 4) 

   (VIDDM ?VID) 

   (MDV ?MD) 

   (Inf_displej (ID ?IIDD)) 

   (test (eq (div ?VID 100)(div ?IIDD 100))) 

=> 

   (printout t crlf "V mistnosti "?MD" doslo k vloupani dvermi ID 

"?VID", byly uzamceny vsechny dvere do mistnosti a zapnuta 

svetla.") 

   (printout t crlf "Informacni displeje informuji o vloupani do 

budovy, pouze displej ID "?IIDD" informuje o oznameni udalosti 

policii.") 

   (read) 

   (retract ?f) 

   (assert (vloupani2 0)) 

) 


