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Abstrakt 

Táto bakalárska práca opisuje otvorený software OpenHAB a jeho komunikačné rozhranie. Konkrétne 

sa zameriava na zbieranie a analýzu dát zo systému OpenHAB. OpenHAB sám o sebe neposkytuje 

rozhranie, ktoré by dokázalo zbierať dáta z viacerých inštancií naraz. Preto táto bakalárska práca rieši 

implementáciu centrálneho úložiska dát a stým späté riešenie mechanizmu zabezpečeného prenosu dát 

z OpenHAB inštalácie na centrálny server. Ďalej tvorba serverovej komponenty, ktorá slúži na 

vizualizáciu dát. Dá sa predpokladať, že po vyhodnotení údajov z viacerých počtov domácnosti sa ukážu 

typické vzory chovania, ktoré sa dajú ďalej použiť na automatizáciu a plánovanie.  

Pre prácu a otestovania všetkých komponent budem potrebovať fyzické inštalácie OpenHAB 

na viacerých zariadeniach.  
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Abstract 

This bachelor thesis describes open software OpenHAB and its communication interface. It is 

specifically aimed at collecting and analysing data from the system OpenHAB. OpenHAB on its own 

does not offer interface, which could collect data from several instances all at once. For that reason, 

bachelor thesis solves implementation of central data storage and solution of mechanism connected with, 

which  ensures that data are transferring from OpenHAB installation to central server. Next it solves 

creation of server composition, which serves for visualisation of data. The assumption is that after data 

evaluation from several households, there will be typical pattern of behaviour, which can be further used 

for automatisation and planning. 

 For work and testing all of the components I will need physical installation of OpenHAB on 

several devices. 
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Úvod 

OpenHAB je otvorený software, ktorý slúži ku riadeniu inteligentných domov a domácností. Pre 

OpenHAB neexistuje riešenie, ktoré by dokázalo zbierať dáta z viacero inštalácií OpenHAB. Existujú 

riešenia ktoré dokážu zbierať dáta, ale ani jeden nie je priamo pre OpenHAB. Preto som musel upraviť 

existujúce produkty, aby podporovali a dokázali zbierať dáta z viacero inštalácií OpenHAB.  

Prvá kapitola prináša pohľad na základný popis otvoreného systému OpenHAB, jeho 

komunikačných rozhraní a ďalšie úvodné informácie, ktoré sú dôležité ku pochopeniu základných 

prvkov samostatného systému. Ďalej popisuje dve základne cesty ako zbierať dáta z OpenHAB. Ďalšia 

kapitola je zameraná na bezpečnosť samostatného prenosu dát medzi OpenHAB a centrálnym serverom. 

Keďže inštalácie OpenHAB budú na rôznych miestach a je  potrebné zabezpečiť dáta počas prenosu na 

centrálny server, tieto dáta môžu byť povahou citlivé. Kapitola nám prinesie pohľad aké možnosti sa 

dajú využiť na zabezpečenie prenášaných dát.  Tretia kapitola sa venuje centrálnemu úložisku dát. 

Keďže neexistuje žiadna služba, ktorá je priamo určená na ukladanie dát z OpenHAB. Musím upraviť 

existujúce riešenie. Vysvetlím funkcionalitu Time series databáz, ich vlastnosti a výhody oproti iným 

typom databáz. Spomedzi veľkého množstva Time series databáz si vyberiem jednu, ktorá bude 

implementovaná na centrálny server a bude určená na ukladanie dát. V štvrtej kapitole prinášam pohľad 

na serverovú komponentu slúžiacu na vizualizáciu dát. Prináša informácie a vlastnosti existujúcich 

monitorovacích systémov, ktoré sa najviac hodia na monitorovanie OpenHAB a ich jednoduché 

porovnanie. V piatej kapitole sa dozvieme o samostatnom riešení, aké služby boli na riešenie použité. 

Na ich samotnú konfiguráciu a nasadenie do riešenia, aby bolo možný zabezpečený zber dát z viacerých 

domácností a tak získať typický vzor chovania, ktorý môžeme použiť pre plánovanie a automatizáciu. 

Predposledná kapitola sa venuje testovaniu navrhnutého riešeniu. Jeho reálneho nasadenia a testovania 

po určitý čas a vyskúšanie či dané riešenie spĺňa požadované požiadavky. Ďalej sa venuje analýze 

nazbieraných dát pomocou základnej deskriptívnej štatistiky, softvérom na to určeným. Posledná 

kapitola prináša zhrnutie ako som postupoval pri konfigurácií, dosiahnutých výsledkov, dosiahnuté 

ciele, plány do budúcnosti a možnosti nasadenia môjho riešenia v reálnom svete. 
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1. Popis systému OpenHAB a jeho komunikačných rozhraní. 

Táto kapitola prináša pohľad na základný popis otvoreného systému OpenHAB, jeho komunikačných 

rozhraní a ďalšie úvodné informácie, ktoré sú dôležité ku pochopeniu základných prvkov samostatného 

systému. Kompletný popis OpenHAB by bol moc rozsiahly, mňa hlavne zaujíma komunikačné 

rozhranie, to ako dáta získavať. Preot okrem základného popisu, popisujem REST API a v prípade, že 

by užívateľ nechcel ísť skrz REST API približujem možnosť vytvoriť si vlastný plugin. 

1.1 Základný popis systému OpenHAB 

OpenHAB je voľný software, ktorý spája rôzne domáce automatizačné systémy a technológie do 

jedného riešenia. Sám o sebe neposkytuje priame služby na ovládanie jednotlivých prvkov IoT (internet 

veci), ale vytvára prostredie v podobe webového rozhrania, ktoré slúži na ich ovládanie. OpenHAB v 

skratke slúži na ovládanie a riadenie inteligentných domácností. 

Základne informácie: 

• Môže bežať na akomkoľvek zariadení, na ktorom môže byť spustený JVM. 

• Umožňuje integrovať veľké množstvo rôznych domácich automatizačných technológií 

do jedného. 

• Disponuje webovým rozhraním a aplikáciou pre Android a iOS. 

• Je to plne otvorený systém. 

• OpenHAB ma veľkú komunitu fanúšikov, ktorý vyvíjajú rôzne pluginy. 

• Je ľahko rozšíriteľný pre integráciu s novými systémami a zariadeniami. 

• Poskytuje rozhranie API pre zapracovanie iných systémov. 

OpenHAB je veľmi flexibilný a prispôsobiteľný systém, avšak treba venovať nejaký čas na 

pochopenie a nastavenie pre svoje potreby . Je to veľmi stabilný software1 , umožňuje hlasovú interakciu 

a po prvotnom nastavení už netreba skoro nič robiť. Zapĺňa medzeru, kde síce existuje veľa 

automatizačných riešení a veľa prvkov IoT. Tieto prvky sa dajú používať samostatne a  výrobca definuje 

inštaláciu a konfiguráciu pre ich základne použitie, ale OpenHAB dokáže tieto systémy spojiť do 

jedného celku a ovládať ich cez jedno jednoduché rozhranie. Je to systém systémov, pretože veľa 

subsystémov je nastavených a nakonfigurovaných nezávisle na OpenHAB [1]. 

1.2 Koncept systému OpenHAB 

Jadro koncepcie OpenHAB je item (položka). Item je stavebný prvok systému. OpenHAB sa nestará, či 

položka (napríklad hodnota teploty) súvisí s fyzickým zariadením alebo s nejakým virtuálnym zdrojom 

ako je  webová služba alebo výsledok výpočtu. Všetky funkcie ponúkané OpenHAB používajú item ako 

abstrakciu. Vďaka tomu je ľahké vymieňať jednu technológiu za inú, v prípade nejakej zmeny pravidiel 

a používateľského rozhrania. Ďalšou výhodou OpenHAB je modulárna konštrukcia. Je pomerne 

jednoduché pridávať nové funkcie, integrácia z iným systémov pomocou binding (väzby). Je možné 

tieto funkcie pridávať a odoberať za behu systému. 

                                                      
1 Počítačový program. 
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Things (veci) sú entity, ktoré môžu byť fyzicky pridané do systému a môžu poskytnúť mnoho 

funkcií naraz. Things nemusia byť zariadenia, môžu predstavovať webové služby alebo iný zdroj 

informácií a funkčnosti. Zabezpečenie funkcie  things funguje prostredníctvom sady kanálov. Kanály 

sú pasívne a môžem ich považovať za deklaráciu Things a to čo môžu ponúknuť. Záleží na 

individuálnom nastavení, ktoré kanály sú aktívne využívané prostredníctvom položiek items. 

Previazanie medzi vecami (Things) a položkami (Items) sú linky. Linky sú asociácia medzi jedným 

kanálom veci a jednou položkou. Kanály môžeme prepojiť s niekoľkými položkami a položky môžu 

byť spojené s viac kanálmi. Viac sa môžete dočítať na [2].  

 

 

 

OpenHAB mimo iné poskytuje aj ochranu všetkých údajov, ktorými OpenHAB disponuje, ako 

sú napríklad údaje zo senzorov. Užívateľ si sám môže nastaviť, kam sa dáta odosielajú a aké dáta budú 

odoslané. Okrem toho nie je nutný vzdialený prístup a všetko funguje dobre v rámci Intranetu2. 

1.3 Komunikačné rozhranie REST API 

REST API slúži na mnohé účely. Dnes už je skoro všetko vybavené jedným alebo viacerými rozhraniami 

API s cieľom spolupracovať zo všetkými zariadeniami v blízkom okolí alebo s ďalekými zariadeniami 

v sieti. REST je reprezentatívny stavový riadok, ktorý je synonymom pre XML alebo JSON cez HTTP. 

Jedna entita (server) je autorita nad aktuálnym stavom objektu. Iné subjekty môžu požiadať o aktuálny 

stav objektu.  REST API môže byť taktiež použité na integráciu systému OpenHAB s inými systémami, 

pretože umožňuje prístup na čítanie položiek, dát, aktualizáciu stavu alebo zasielanie príkazov pre 

položky. Okrem toho umožňuje prístup k sitemaps3. REST API je veľmi rýchle, takže je veľmi dobré 

na interakciu v reálnom čase, najmä z rozhraniami 3. strany. Viac sa môžete dočítať [1].  

                                                      
2 Počítačová sieť, určená pre malé skupiny používateľov. 
3 Súbor, ktorý uchováva štruktúru používateľského prostredia. 

Obrázok 1.1 Ilustrácia ako jedna vec ovláda dve položky. 
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Ďalej REST API podporuje Server-PUSH, takže môžeme reagovať na zmenu niektorých 

zdrojov. Odkazy REST môžu byť použité s rôznymi typmi média. Pri každej adrese URL nájdete 

zoznam podporovaných typov médií. Máme možnosť použiť voľby typu "? Type = xml", "? Type = 

JSON" alebo "? Type = jsonp" do URI požiadavku pre špecifický typ média [3].  

1.3.1 Zdroje položiek 

Zdroje položiek sú veľmi dôležité ku získavaní dát cez REST API. Aby bolo možné pristupovať 

k položkám, musí byť nainštalovaný REST modul. Ku všetkým položkám môžeme pristupovať 

pomocou adresy: 

http://localhost:8080/rest/items 

Po zadaní tejto adresy do adresného riadka vo webovom prehliadači sa nám vráti kolekcia 

všetkých deklarovaných a dostupných položiek, ktoré nám ponúka systém OpenHAB. Napríklad niečo 

podobné: 

 

 

Obrázok 1.2 Ukážka kódu deklarácie všetkých položiek. 

 

Ďalej ku jednotlivým položkám môžeme pristupovať pomocou adresy, ktorú vidíme na Obrázku 

1.3 na riadku číslo 2, kde namiesto „Weather_Temperature“ môžeme zadať ľubovoľný názov položky 

zo zoznamu, ktorý sme získali adresou na začiatku.  

Taktiež môžeme priamo pristupovať k stavu položky a to cez adresu, ktorú vidíme na Obrázku 

1.3 na riadku číslo 2, kde stačí za túto adresu doplniť „/state“, napríklad  „/Weather_Temperature/state“. 

V tomto prípade by vrátilo reťazec s hodnotou „3“. 
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Obrázok 1.3 Ukážka reťazca položky 

 

Podobným spôsobom je možné pomocou HTTP GET4 aktualizovať stav položky jednoducho 

cez adresný riadok webového prehliadača: 

http://localhost:8080/CMD?Tempretature_FF_Office=12.3 

Avšak treba si uvedomiť, že OpenHAB podporuje túto aktualizáciu stavu len v aktuálny čas, 

čiže aktuálna hodnota je teraz „5“. Nemôžeme aktualizovať stav položky spätne, teda položka mala 

hodnotu „5“ včera 6 hodín ráno. 

1.3.2 Sitemaps 

V prípade, že potrebujeme informácie o sitemaps. Môžeme ku všetkým deklaráciám sitemaps 

pristupovať cez adresný riadok webového prehliadača pomocou adresy: 

http://localhost:8080/rest/sitemaps  

Táto adresa nám vráti zoznam všetkých deklarovaných sitemaps vo formáte, ktorý môžeme 

vidieť na obrázku 1.4. Vymedzenie jednotlivých sitemaps je pomocou kódu, ktorý je na riadku číslo 2 

a 5. Vo vnútri je uvedený názov sitemaps a adresa pre prístup. 

 

 

Obrázok 1.4 Ukážka deklarovaných sitemaps 

 

                                                      
4 Jeden z druhov žiadosti HTTP protokolu. 
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Ďalej ku jednotlivým sitemaps môžeme pristupovať pomocou adresy, ktorú vidíme na Obrázku 

1.4 na riadku číslo 4 alebo 8. Kde môžeme namiesto „default“ a „demo“ zadať presný názov sitemaps. 

Táto adresa nám potom vráti reťazec, ktorý obsahuje jednotlivé informácie ku danej sitemaps. 

 

 

Obrázok 1.5 Ukážka sitemaps 

 

Môžeme si všimnúť, že sitemaps informácie neobsahujú iba statické informácie, ktoré poskytol 

užívateľ v súbore sitemaps, ale aj odvodené dáta ako sú ikonky, štítky a rozsah dynamických skupín, 

kde štruktúra skupiny nie je explicitne definovaná v súbore sitemaps. Ku jednotlivým stránkam môžeme 

pristupovať pridaním ID ku adrese na Obrázku 1.5, ktorá sa nachádza na riadku číslo 3, napríklad 

„/FF_bath“.  Táto stránka na vráti widgety5 na tejto stránke. 

 

 

Obrázok 1.6 Ukážka widgetu zo sitemaps 

                                                      
5 Ovládací prvok sitemaps 
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1.3.3 Server-PUSH 

OpenHAB vytvára framework6 pre Server-PUSH funkcionalitu. Touto funkcionalitou máme možnosť 

používať automatické dlhodobé dopytovanie, HTTP streaming alebo protokol WebSocket v závislosti 

na tom, čo náš klient podporuje. 

Môžete používať nasledujúce odkazy 

• Jednu položku 

• Všetky položky (rest/items) 

• Skupiny položiek 

• Stav položky 

• Jednu stránku zo Sitemaps 

 

Môžeme sa prihlásiť k týmto veciam, ale nemusíme dostávať upozornenia na väčšinu z nich. 

Napríklad pri používaní streamingu na položky (/rest/items/item_name), môžeme dostať upozornenie 

iba od jednej položky. Práca so sitemaps je taká, že dostanete upozornenie na položky, ktoré sa menia 

vo forme odpovedi widgetov. To znamená, že zo sitemaps stránky, ktorá nemá žiadne definované 

položky nebudeme dostávať žiadne upozornenia. 

1.3.4 Streaming Connections 

HTTP streaming alebo WebSocket Connections získava aktualizácie objektov zo servera OpenHAB. 

Prijaté aktualizácie môžu byť buď widget alebo objekt stránky. Ak sa nezmení štítok alebo ikona, 

budeme prijímať iba objekt widgetu (Obrázok 1.7), ale ak sa zmení štítok alebo ikona dostaneme navyše 

aj objekt stránky (Obrázok 1.8).  Viac môžeme vidieť na [3]. 

 

 

Obrázok 1.7 Prijatý objekt widgetu 

                                                      
6 Je softvérová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri programovaní. 
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Obrázok 1.8 Prijatý objekt stránky 

 

1.4  Vytváranie kostry pluginu 

V prípade, že sa rozhodneme vytvoriť si pre OpenHAB vlastný plugin najskôr sa musíme rozhodnúť, 

pre ktorý priestor budeme rozvíjať svoj plugin. Za predpokladu, že chceme prispievať do komunity, 

máme dve možnosti. Môžeme si vybrať „org.eclipse.smarthome“, ak chceme prispievať  priamo do 

projektu Eclipse Smarthome. Výhodou tohto priestoru je, že je k dispozícii väčšiemu publiku. Tento 

priestor by sme si mali vybrať v prípade, keď chceme robiť plugin aj pre iné riešenie než je OpenHAB2 

a je založené na Eclipse Smarthome. Nevýhodou je, že prispievanie do tohto priestoru je prísnejšie, 

pretože zahŕňa duševné vlastníctva. Druhov možnosťou je si vybrať „org.openhab“, ktorý je určený iba 

pre OpenHAB2 a nepodlieha takým prísnym podmienkam prispievania.  

V prípade, že sa rozhodneme vytvoriť plugin pre systém OpenHAB2, treba ísť do zložky 

„openhab2-addons/addons/binding“ a tam spustiť skript „create_openhab_binding_skeleton.sh“, ktorý 

je súčasťou zložky. Tento skript potreba spustiť s jedným parametrom, ktorý bude obsahovať váš názov 

pluginu v CamelCase7 formáte. Po vyzvaní treba zadať svoje meno ako autora pluginu a stlačiť na 

klávesnici „Y“ pre dokončenie kostry pluginu. 

Ak sa však rozhodneme prispieť svojim pluginom do Eclipse Smarthome, treba ísť do zložky 

smarthome/tools/archetypeand, spustiť mvn8 a nainštalovať. Po tejto inštalácií treba navštíviť zložku 

smarthome/extensions/binding a spustiť skript „create_esh_binding_skeleton.sh“ s jedným parametrom, 

ktorý obsahuje názov pluginu v CamelCase formáte. Po vyzvaní treba zadať autora pluginu a stlačiť na 

klávesnici „Y“ pre dokončenie kostry pluginu. Viac o vytváraní pluginu pre tieto systémy nájdeme tu 

[4]. 

 

 

                                                      
7 Je spôsob písaní viacslovných fráz, kde jednotlivé slova nie sú oddelené medzerou, ale každé z nich   

začína veľkým písmenom.  
8 Je nástroj pre správu, riadenie a automatizácie spustenia aplikácií. 
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Obrázok 1.9 Ukážka pluginu 

 

Na obrázku 1.9 môžeme vidieť ukážku môjho pluginu, ktorý mal za úlohu generovať hodnoty 

do systému OpenHAB, ktoré by bolo možné zaznamenávať monitorovacím systémom. Plugin dedí 

z triedy „BaseThingHandler“ v ktorej sú implementované najnutnejšej časti a interface aby sa plugin 

dokázal napojiť (Riadok číslo 1, Obrázok 1.9). Ďalej použijeme konštruktor, v našom prípade nerobíme 

nič, pretože dedíme a voláme konštruktor predka (Riadok číslo 3, Obrázok 1.9).  Potom nastane prvotné 

nastavenie Things (Riadok číslo 6, Obrázok 1.9). Ďalej je inicializácia pluginu (Riadok číslo 13), kde 

nastáva aktualizácia Things (Riadok číslo 14) a spustenie automatického aktualizovania (Riadok číslo 

14). Ďalšia časť pluginu je funkcia „getRandom“ ktorá nám generuje dáta (Riadok číslo 17). Nastáva 

spustenie vlákna (Riadok číslo 30), následná aktualizácia Thing a volanie funkcie „getRandom“ pre 

vygenerovanie hodnoty (Riadok číslo 33). Môžeme taktiež nastaviť periódu opakovania (Riadok číslo 

36). 
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2. Návrh a implementácia mechanizmu zabezpečeného prenosu 

dát z OpenHAB inštalácií na centrálny server. 

Táto kapitola je zameraná na bezpečnosť samostatného prenosu dát medzi OpenHAB a centrálnym 

serverom. Keďže inštalácie OpenHAB budú na rôznych miestach a je  potrebné zabezpečiť dát pri 

prenose, ktoré môžu byť svojou povahou citlivé. Toto zabezpečenie máme možnosť riešiť buď pomocou 

SSL nad HTTP, teda nejaký aplikačný protokol alebo môžeme ísť v rámci ISO OSI vrstvy nižšie a to 

na 3. a 4. vrstvu a použiť OpenVPN.   

2.1 HTTPS 

Je to protokol, ktorý umožňuje zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti. Bol vyvinutý pre 

poskytovanie overenej a šifrovanej komunikácie. HTTPS šifruje prenos dať protokolom SSL alebo TSL 

a tým zaisťuje dostatočnú ochranu pred odpočúvaním komunikácie a pred útokom „Man in the middle“. 

HTTPS je používaný hlavne v komunikácií medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. 

Zaisťuje autentizáciu, dôvernosť prenášaných dát a ich integritu. Pre HTTPS komunikáciu sa štandardne 

používa TCP/IP port 443. Zraniteľným miestom HTTPS je závislosť na vysokej bezpečnosti digitálne 

podpísaných certifikátoch. Bez podpísaného certifikátu je tento protokol zraniteľný útokom „Man in the 

middle“. Viac na [5]. 

2.1.1 Funkcionalita HTTPS 

Bezpečnosť komunikácie zaručuje protokol SSL alebo novší TSL. Pomocou asymetrickej kryptografie 

je overená identita webového sever, možno overovať aj u klienta. Potom nastane dohoda na kľúči 

symetrického šifrovania komunikácie. Tento kľuč je buď vybraný klientom alebo dohodnutý pomocou 

„Diffieho-Hellmanovej“ výmeny kľúča pre dosiahnutie dopredanej bezpečnosti [6].  

Pre SSL a TLS je dôležitá infraštruktúra verejného kľúča a X.509 certifikátu, vďaka ním 

prebieha autentizácia. Po úspešnom overení je dôležitá dôvera v odoslaný certifikát, ktorý najčastejšie 

sprostredkováva niektorá z certifikačných autorít, ich certifikáty sú v úložisku dôveryhodných 

certifikátov operačného systému alebo prehliadača. Väčšina certifikačných autorít vystavuje certifikáty 

na komerčnej báze, ako napríklad Symancet, Verisign, Thawte a iné. Existujú aj autority, ktoré 

vystavujú certifikáty aj bezplatne, ako napríklad Lets Encrypt, StartSSL a iné. Ak sa certifikát nedokáže 

overiť automaticky, je možnosť na užívateľovi  pokračovať ďalej bez overenia alebo overenie vykonať 

manuálne. 

Výhody: 

• Overenie identity. 

• Dôverné prenášanie dát. 

• Integrita obsahu. 

• Blokovanie celého webu. 

• Zvýhodnenie vo vyhľadávači. 
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Nevýhody: 

• Pokles výkonu u staršieho PC. 

• Potreba certifikátu a jeho obnovovanie. 

• Zložitejšia konfigurácia webového servera. 

• Možné komplikácie pri starších webových prehliadačov. 

 

2.2  OpenVPN 

Je voľne dostupný software spolu zo zdrojovým kódom, ktorý dokáže vytvoriť šifrovaný VPN tunel 

medzi hostiteľskými stanicami. Využíva architektúru klient – server a je schopný zaistiť priame spojenie 

medzi počítačom za NAT a to bez potreby NAT konfigurácie [7].  

2.2.1 Funkcionalita OpenVPN 

Je často nazývaný VPN na báze SLL, pretože na zabezpečenie pripojenia používa SLL/ TSL protokol. 

Taktiež používa HMAC v kombinácií s algoritmom „digest“ (alebo hashing) na zabezpečenie integrity 

dodaných paketov. OpenVPN overuje spojenie pomocou zdieľaného kľúča, digitálneho certifikátu alebo 

užívateľského mena a hesla. Využívaním zdieľaného kľúča a certifikátu je účinný spôsob, ktorý 

poskytuje veľa funkcií. Overovanie pomocou mena je nová metóda zabezpečenia, ktorá sa dá použiť aj 

bez nutnosti podpisu certifikátu.  Tieto služby nie sú typicky ponúkané inými sieťami VPN založenými 

na protokole SLL. Knihovňu OpenSLL používa pre šifrovanie dát, riadiacich kanálov a pre šifrovanie a 

autentizáciu s možnosťou využívania všetkých šifrovacích algoritmov, ktoré sú v knižnici OpenSLL. 

Inou možnosťou zabezpečenia dát je použitie HMAC Firewall. Nie je založený na webových 

protokoloch, chýba kompatibilita s IPsec alebo s inými implementáciami VPN. Veľmi často sa 

OpenVPN používa hráčmi počítačových hier ako spôsob ochrany hrania cez internet. OpenVPN používa 

virtuálny sieťový adaptér ako rozhranie medzi softvérom OpenVPN a užívateľským prostredím 

operačného systému. OpenVPN je k dispozícii pre rôzne operačné systémy, ako napríklad Solaris, 

Windows, Linux, OpenBSD, Adnroid a iOS. Disponuje s viacerými bezpečnostnými funkciami. Skladá 

sa z binárnej aplikácie pre klienta a server, konfiguračný súbor a jeden alebo viac súborov s kľúčmi, v 

závislosti na použitej metóde overovania. OpenVPN disponuje s otvoreným zdrojovým kódom, čo robí 

OpenVPN bezpečnejším softvérom ako bežné VPN s uzavretým kódom, pretože kód je priebežne 

kontrolovaný rôznymi ľuďmi. 

Používa port 1194. Komunikuje štandardne pomocou protokolu UDP, dá sa však použiť aj 

protokol TCP. Umožňuje komunikáciu cez väčšinu proxy serverov, pomocou protokolu HTTP. 

OpenVPN server umožňuje predať konfiguráciu siete svojim klientom (IP adresu, masku siete a pod.). 

Používa bežne sieťové protokoly (TCP a UDP) a vytvára náhradu protokolu IPsec. Program pracuje v 

užívateľskom prostredí ako bežná aplikácia a nevyžaduje tak funkcie implementované v jadre 

operačného systému v implementáciu IP stohu [8]. 

OpenVPN ponúka dva základne režimy. Ktoré bežia ako 2 alebo 3 vrstva VPN. Tak, OpenVPN 

tunely na 2 vrstve môžu prenášať ethernetové rámce, pakety IPX, všetko čo je problém pre ostatný VPN 

služby. OpenVPN má pomerne jednoduchú inštaláciu na akúkoľvek platformu. Má modulárny dizajn 

s vysokým stupňom jednoduchosti v oblasti zabezpečenia a vytvárania sieti. Žiadne iné VPN neponúka 
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rovnaké možnosti ako OpenVPN.  OpenVPN má taktiež veľmi aktívnu komunitu s veľkým množstvom 

fanúšikov [9].  

Na Obrázku 2.1 môžeme vidieť, ako funguje OpenVPN v sieti. Je jeden centrálny server kde je 

nainštalovaný OpenVPN, tento server vygeneruje certifikáty a kľúče pre svojich klientov, ktorý sa môžu 

potom naň pripojiť. 

 

Obrázok 2.1 Príklad OpenVPN siete 

 

 

Obrázok 2.2 Príklad môjho riešenia siete 
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3. Návrh a implementácia centrálneho úložiska dát. 

Táto kapitola sa venuje centrálnemu úložisku dát. Vysvetlím funkcionalitu Time series databáz, ich 

vlastnosti a výhody oproti iným typom databáz. Spomedzi veľkého množstva Time series databáz si 

vyberiem jednu, ktorá bude implementovaná na centrálny server. 

3.1 Time series databáza 

Je databázový softvér, ktorý je optimalizovaný pre prácu s dátami časových radov, polí čísiel 

indexovaných v čase. V niektorých oblastiach sú tieto časové rady nazvané profily, krivky alebo stopy.  

Časový rad cien akcií by sa dalo nazvať cenová krivka. Časový rad spotreby energie by sa dal nazvať 

ako profil zaťaženia. Protokol hodnôt teplôt v priebehu času by sa dal nazvať teplotná stopa. Môžeme 

používať v tomto systéme rôznorodé typy mien, matematické operácie, databázové transakcie a operácie 

užitočné na analyzovanie dát. 

V dnešnej dobe existuje veľa zdrojov, ktorých výstup sú dáta časových rádov, ako napríklad: 

• Dáta generované senzormi. 

• Informácie o stave a ďalšie dáta z komplexných systémov na monitorovanie. 

• V doprave (nákladné automobily, lode, vlaky, lietadla, ..), ktoré produkujú dáta 

o polohe, rýchlosti a ďalšie prevádzkové hodnoty. 

• Hovory, správy a ďalšie dáta odoslané z komunikačných zariadení. 

• Mnoho ďalších zdrojov IoT. 

3.1.1 Typické vlastnosti Time series databáz 

Time series databáze, sú navrhnuté tak, aby efektívne zhromažďovali dátové rády a čas dát s vysokými 

objemami transakcií. Tieto databáze podporujú: 

• Pre-vzorkovanie údajov: napr. hodnota snímača je uložená za sekundu a dotaz 

odovzdáva  hodnoty za minútu. Typický SQL-dotaz potrebuje skupinu s doložkou ako 

je napríklad (čas, 60), zatiaľ čo Time series stačí napríklad (1 minúta). 

• Porovnanie s predchádzajúcimi záznamami: napríklad A tabuľka obsahuje ceny akcií. 

Dotaz by bol na všetky dni, v ktorých bola cena určitých akcií zvýšená. V typickom 

SQL by sme museli otvoriť tabuľku a porovnať z predchádzajúcimi hodnotami, je to 

síce triviálne riešenie avšak nie efektívne. Time series databáze obvykle ponúkajú 

špeciálne funkcie pre požiadavky takéhoto typu. 

• Spájanie časových rádov: Spojenie dvoch alebo viacerých časových radov dohromady 

tým, že bude možno porovnať v rovnaký čas viac dát. 

3.1.2 Výhody Time series databáz 

Umožňujú podporu pre milióny zariadení z IoT v nepretržitom prúde a vykonávať analýzu v reálnom 

čase. Ďalej umožňujú, že dáta sú vždy k dispozícií aj v prípade zlyhania hardvéru. Vysoká odolnosť je 

premietnutá do menej zdrojov potrebných na správu výpadkov systému. Znižujú sa tým prevádzkové 
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náklady. Taktiež umožňuje lepšie rozhodnutia tým, že môžeme analyzovať dáta v reálnom čase 

a v prípade, že monitorujeme spotrebu energie, vieme pomocou toho upraviť spotrebu energie. 

Najznámejšie Time series databáze sú Graphite, InfluxDB, Informix TimeSeries, RRD, 

OpenTSDB.  

  

 

Obrázok 3.1 História popularity Time series databáz [21]. 

Ďalšie výhody time series databáz je, že 95% až 99% operácií sú zapísané. Tieto zápisy sú 

takmer vždy sekvenčne spojené a takmer vždy dorazia v časovom slede. Oneskorené zápisy sú veľmi 

zriedkavé, väčšinou sú dáta zapísané v priebehu niekoľkých sekúnd, v najhoršom prípade v priebehu 

minút. Taktiež sa nemusíme báť o samovoľne odstránenie dát. Dáta môžeme ukladať v rôznych 

rozlíšeniach a môžeme uchovávať dáta v hrubšom rozlíšení. Ďalšie informácie na [13]. 

3.2 RRD databáza 

Pre svoju implementáciu a zváženie všetkých vlastností, som si vybral RRD databázu, pretože ju 

považujem za najlepšie riešenie pre mnou riešený problém 

Je to systém, ktorý umožňuje ukladať dáta účinným a systematickým spôsobom. Umožňuje 

analyzovať dáta, ktoré zhromažďuje zo všetkých typov dátových zdrojov. Analýza dát v RRD je 

založená na vytváraní grafických znázornení hodnôt zozbieraných v priebehu definovaného obdobia, 

doby. Odkazuje na Round Robin Database nástroj. Round Robin je technika, ktorá pracuje s pevným 

množstvom dát a ukazuje aktuálny prvok. Ukladanie dát pomocou tejto metódy si môžeme predstaviť 

ako kruh s niekoľkými bodkami, ktoré sú na hrane. Tieto bodky určujú kde môžu byť dáta uložené. To 

znamená, že kruh nemá ani začiatok a ani koniec, preto proces použije na ukladanie. Keď vyčerpá 

dostupné miesta na uloženie, tak začne zapisovať na staré umiestnenia. Týmto spôsobom dátový súbor 

nerastie do veľkosti a preto nevyžaduje skoro žiadnu údržbu. 

Jediné, čo potrebujeme je senzor pre meranie dát a ten musí byť schopný odosielať tieto dáta do 

RRD. RRD potom umožňuje vytvoriť databázu, ukladanie dát a vytváranie grafov vo formáte PNG pre 

zobrazenie na webových prehliadačoch. Tieto PNG obrázky sú závislé na zhromaždených dátach 

a dokážu vytvoriť prehľad o priemernom využití, napríklad siete [14] 
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3.2.1 Ako funguje RRD databáza 

Pri sledovaní stavu systému, je vhodné mať k dispozícií v konštantnom časovom intervale dáta. 

Bohužiaľ, nemusíme byť vždy schopný načítať dáta presne v čase, kedy ich potrebujeme. Preto RRD 

umožňuje aktualizovať súbory denníka kedy potrebujeme. RRD dokáže automaticky aktualizovať dáta 

zo zdroja v poslednom časovom úseku (intervale), zapísať ich do denníka a hodnota je potom uložená. 

Funkcia konsolidácie dát. Môžeme zaprotokolovať dáta v intervale 1 minúty, ale môže nás 

zaujímať vývoj údajov za posledný rok. Dalo by sa to tak, že jednoducho by sme ukladali dáta v 1 

minútových intervaloch po celý rok. Nevýhoda je, že by to zaberalo väčšie miesto na disku, analýza 

týchto dát a tvorba grafu pokrývajúci celý rok by bolo veľmi zložité. RRD ponúka riešenie tohto 

problému prostredníctvom konsolidácie dát. Pri RRD môžeme definovať, pri ktorom intervale by malo 

dôjsť ku konsolidácií dát a akú funkciu konsolidovať (priemer, minimum, maximum, posledný). 

Môžeme definovať ľubovoľný počet rôznych konsolidačných funkcií v rámci jednej RRD. Všetky budú 

udržiavané v reálnom čase, keď sú dáta načítane do RRD. 

Funkcia archívov. Hodnoty dát rovnakého nastavenia konsolidácie sú ukladané do Round Robin 

Archives. Jedná sa o veľmi účinný spôsob pre ukladanie dát na určitú dobu. Funguje to nasledovne, ak 

chcem uložiť napríklad 1000 hodnôt v 5 minútovom intervale, bude v RRD pridelený priestor pre 1000 

dátových hodnôt a hlavičky. V hlavičke bude uložený ukazovateľ, ktorá hodnota bola uložená 

naposledy. Tým sa obmedzuje história na posledných 1000 hodnôt. Môžeme definovať viacej archívov 

v rámci jednej RRD. Týmto môžeme ukladať záznamy za posledné dva mesiace v nižšom rozlíšení. 

Používanie archívov zaručuje, že RRD nerastie v priebehu času, a že staré dáta sú automaticky 

vymazané. Pomocou funkcie konsolidácie môžeme stále dáta uchovávať po veľmi dlhú dobu 

a umožňujú nám uložiť presne ten typ informácií, ktoré nás skutočne zaujíma.  

Riešenie neznámych dát. Dáta sa ukladajú v konštantnom intervale. Niekedy sa môže stať, že 

nie sú žiadne nové dáta k dispozícií, ktoré majú byť zapísané do RRD. Zber dát nemusí byť možný z 

nejakého dôvodu. RRD môže zvládnuť tieto situácie a preto ukladá tieto dáta ako „neznáme“ hodnoty 

do databázy. Tieto „neznáme“ hodnoty sú podporované  všetkými funkciami RRD nástrojov.  

Grafy RRD umožňujú vytvárať zostavy v číselnej aj grafickej podobe na základe dát uložených 

v jednej alebo niekoľkých RRD. Funkcia grafov je plne konfigurovateľná. Veľkosť, farba a veľkosť 

grafu je možno voľne definovať [15]. 

 

 

Obrázok 3.2 Ukážka grafu teploty. 
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4. Vytvorenie serverovej komponenty umožňujúcej základnú 

vizualizáciu dát a ich jednoduchú analýzu 

V tejto kapitole prinášam pohľad na serverovú komponentu slúžiacu na vizualizáciu dát a monitorovanie 

systému. Prináša pohľad na existujúce služby, ktoré sa najviac hodia na monitorovanie OpenHAB. 

Informujem o ich základných vlastnostiach. 

4.1 Munin 

Munin je monitorovací nástroj, je to vlastne skupina nástrojov, ktorá nám umožňuje sledovať počítače, 

aplikácie a zariadenia v sieťovom prostredí. Informácie, ktoré zbiera pri sledovaní, si ukladá 

a reprezentuje ich pomocou grafov skrz jeho webové rozhranie. Munin funguje na plug and play 

funkcionalite. Už po nainštalovaní monitorovacieho systému dokáže Munin zbierať základné dáta 

z vášho zariadenia. Pomocou Munin môžeme ľahko a jednoducho monitorovať výkonnosť našich 

počítačov, sietí, aplikácií, meranie počasia a čokoľvek čo nás napadne. Umožňuje ľahko určiť „čo sa 

dneska líši“ pokiaľ sa vyskytne problém, ako napríklad s výkonom počítača. Munin vlastne pozostáva 

z troch hlavných komponentov. 

• Munin master – serverový komponent. 

• Munin node – klientsky komponent. 

• Munin plugin – program ktorý zhromažďuje dáta. 

Master sa typicky pripojuje ku všetkým užívateľkám nodes každých 5 minút a žiada ich o 

aktualizáciu stavu. Node sa potom pozrie na svoje nakonfigurované pluginy a zavolá ich, aby vytvorili 

požadované informácie o ich stave. Napríklad pluginy môžu vrátiť množstvo voľnej pamäte, ktorá je 

k dispozícii v systéme alebo teplotu z nejakého senzora. Node potom posiela tieto dáta späť na Master, 

ktorý tieto dáta zobrazí ako grafy. Tieto grafy sú vytvorené tak, že zobrazujú informácie za posledných 

24 hodín, týždeň, mesiac atď. O tvorbu grafov sa stará spustený skript z cronu9. 

Munin je ľahko rozšíriteľný. Keď nakonfigurujeme plugin na sledovanie niečoho, tak Munin 

začne automaticky kresliť grafy. Munin má pomerne veľkú základňu fanúšikov, preto niekedy pre naše 

potreby si nemusíme vytvárať vlastný plugin ale nájdeme ho na internete. Ak ho však nenájdeme, 

napísať plugin pre Munin je pomerne jednoduché a môže byť napísaný v ľubovoľnom jazyku. 

Munin je veľmi výkonný nástroj, ktorý môžeme použiť pri ladení alebo hľadaní komplexných 

problémov. Dokáže monitorovať viacero serverov naraz. Munin vďaka svojim grafov môže pomôcť pri 

hľadaní problému. Taktiež je dobrý pomocník pri plánovaní, napríklad ak vidíme že každý deň sa nám 

disk naplní o 1%, môžeme predvídať že v priebehu troch mesiacoch by sme mohli mať problém 

z miestom na disku. Mimo to je flexibilný a ľahko nastaviteľný, pre administrátora je veľmi jednoduché 

nastaviť si vlastný riadiaci panel svojej siete a riešiť akékoľvek problémy, ktoré môžu vzniknúť 

v každodennom živote. Môže sledovať čokoľvek, od webových požiadaviek, fronty pošty a štatistiky 

siete až po teplotu, zaťaženie procesora, používanie kanvice a všetko medzi tým [10]. 

                                                      
9 Stará sa o spúšťanie nejakého príkazu v určitý čas.  
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4.2 Nagios 

Nagios je program, ktorý slúži na monitorovanie počítačov a služieb, aby zabezpečil správne fungovanie 

systémov, aplikácií a služieb.  Jeho hlavný účel je informovať administrátora o problémoch alebo 

výpadkoch ešte skôr, ako to pocítia používatelia. Je určený na beh v OS Linux. Posiela notifikácie 

pomocou emailov alebo SMS. Aktuálny stav a historické záznamy sú dostupné cez webové rozhranie. 

Nagios ma pomerne veľkú základňu vývojárov pluginov [11]. Má výkonné API, ktoré umožňuje 

sledovanie interných a vlastných služieb a systémov. Ponúka centralizovaný prehľad na celú sledovanú 

infraštruktúru. Umožňuje reštartovanie neúspešných aplikácií a služieb. Umožňuje taktiež plánovanie. 

Obsahuje historické správy o upozorneniach a výpadkoch. Aktívna komunita poskytuje bezplatnú 

podporu. Stovky doplnkov vyvinutých v komunite umožňuje rozšíriť základné funkcie systému Nagios. 

Je to otvorený softvér s voľným zdrojovým kódom[12]. 

 

 

Obrázok 4.1 Užívateľke prostredie Nagios 

 

4.3  Nagios alebo Munin 

Hlavnou výhodou Munin oproti Nagios je, že Munin má v základnej inštalácií RRD databázu, ktorá 

zachováva históriu dát v databáze. Naproti tomu Nagios, ktorý je hlavne stavaný na monitorovania 

výpadkov alebo porúch, tak takýmito funkciami  v základnej inštalácií nedisponuje a možnosť ukladania 

dát by sa musela riešiť pluginom a externou databázou. Munin mi ako pre nováčika prišiel prehľadnejší 

a na inštaláciu oveľa ľahší ako Nagios. Užívateľské prostredie obidvoch programov je prehľadné a 

jednoduché na správu. Písanie nových pluginov je pomerne jednoduché pre oba systémy. Ďalšou 

výhodou Munin sú menšie systémové požiadavky oproti Nagios. 
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5. Vlastná implementácia jednotlivých častí riešenia 

V predchádzajúcich kapitolách sme si predstavili jednotlivé prvky môjho riešenia, ktoré súvisia 

s prenosom a zberom dát z OpenHAB inštalácií, ich zabezpečenia. Ďalej v kapitole opíšem svoje 

riešenie, ako som postupoval pri implementácií a aké služby mnou spomínané som si vybral pre svoje 

riešenie. 

5.1 Vytvorenie virtuálnych počítačoch. 

Prvý problém, ktorý som potreboval vyriešiť bolo, že som potreboval prostredie, kde by som si 

jednotlivé služby, systémy mohol vyskúšať a otestovať. Toto prostredie by malo byť čo 

najkompaktnejšie a pomerne jednoduché na správu. Na túto tvorbu som použil program Oracle VM 

VirtualBox. Tento program slúži na vyváranie virtuálnych serverov a počítačov. 

V spomínam programe som si vytvoril tri počítače, na ktoré som nainštaloval linuxovú 

distribúciu Debian, ktorý je voľne dostupný na ich stránkach10. Po nainštalovaní tohoto operačného 

systému, ktorý sa líši od klasického Windows-u, som nemalý čas strávil prečítaním tutoriálov, kde som 

pochopil základne fungovanie toho systému a to ako sním pracovať. 

5.2 Implementácia monitorovacieho systému 

Z pomedzi spomínaných monitorovacích systémov som si vybral práve Munin. Munin mi prišiel ako 

rozumné riešenie pre riešenie môjho problému, hlavne kvôli tomu, že už v základne inštalácií obsahuje 

RRD databázu a nemusím riešiť databázu zvlášť. Tak ďalším krokom v riešení problému bolo 

nainštalovať  na jeden z počítačov môj vybraný monitorovací systém Munin, ktorého úlohou bude 

monitorovať OpenHAB, ktorý bude nainštalovaný na ostatných dvoch počítačoch. 

Ako prvé treba nainštalovať web server, v tomto prípade nainštalujem Apache web server 

pomocou príkazov: 

 $ sudo apt-get update 

 $ sudo apt-get install apache2 apache2-utils 

Ďalej, aby sme zabezpečili „dynazoom“ funkcionalitu, ktorá je zodpovedná za zväčšovanie 

generovaných grafov, musíme nainštalovať túto komponentu nasledovným príkazom:  

$ sudo apt-get install libcgi-fast-perl libapache2-mod-fcgid 

Následne je na rade samostatná inštalácia monitorovacieho systému Munin. Monitorovací 

systém Munin sa taktiež nachádza v oficiálnom Debian repozitáru. Tak môžeme nainštalovať balík 

nasledovne: 

  $ sudo apt-get install munin 

 

                                                      
10 https://www.debian.org/distrib/ 

https://www.debian.org/distrib/
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Posledným krokom je základná konfigurácia Munin. Hlavný konfiguračný súbor pre Munin 

„munin.conf“ a ďalšie súbory potrebné pre správnu funkcionalitu sú umiestnené v adresáre „/etc/Munin“ 

a jeho podadresárov. V tomto kroku budem upravovať hlavný konfiguračný súbor pre Munin a 

konfiguráciu Apache „apache.conf“. Začneme otvorením hlavného konfiguračného súboru: 

$ cd /etc/munin 

$ sudo nano munin.conf 

 

 

Obrázok 5.1 Munin.conf v textovom editore 

 

V dbdir sú uložené všetky RRD súbory, ktoré obsahujú aktuálne informácie o sledovaní. 

Htmldir ukladá obrázky a súbory stránok. Logdir udržiava protokoly a rundir udržiava súbory stavov.  

V tomto súbore nájdeme prvý hostiteľky strom. Ten určuje ako získame prístup a ako sledovať 

hostiteľský počítať. 

 

 

Obrázok 5.2 Hostiteľský strom 
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Na obrázku 5.2 vidíme názov hostiteľského stromu „MuninMaster“ a zmeníme na názov, 

ktorým chceme jednoznačne identifikovať náš server. Tento názov sa zobrazí vo webovom rozhraní 

Munin. A to je všetko v tomto súbore. Môžeme zatvoriť a uložiť súbor. Po tomto sa môžeme pripojiť 

na webové rozhranie Munin zadaním adresy do adresného riadka webového prehliadača. Zobrazí sa nám 

webové rozhranie Munin, ktoré môžeme vidieť na obrázku 5.3. 

http://localhost/munin 

 

 

Obrázok 5.3 Webové rozhranie Munin 

5.3  Inštalácia OpenHab 

Na posledné dva počítače nainštalujem systém OpenHAB. Pred inštaláciou OpenHAB sa musíme 

ubezpečiť či máme minimálne verziu javy 8, pokiaľ nemáme musíme nainštalovať verziu 8 a vyššiu. 

Následne môžeme začať s inštaláciou OpenHAB pomocou príkazu: 

 $ sudo apt-get install openhab2 

Potom sa môžeme rozhodnúť či chceme používať Online alebo Offline verziu. Rozdiel medzi 

Online a Offline verziou je, že ak pri Offline verzii sa nám nainštaluje väčšina základných pluginov, čo 

zaberá väčšie miesto, pri Online verzií sa nám pluginy doinštalujú len tie, ktoré používame. 

$ sudo apt-get install openhab2-addons 

Keď sa všetko nainštaluje, stačí už len zapnúť OpenHAB a počkať 15 minút pri jeho prvom 

spustení. OpenHAB spustíme nasledovne: 

$ sudo systemctl restart openhab2.service 

$ sudo systemctl status openhab2.service 

$ sudo apt-get daemon-reload 

$ sudo apt-get enable openhab2.service 
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Pre prístup do Užívateľského prostredia OpenHAB, použijeme nasledovnú adresu zadaním do 

adresného riadku webového prehliadača..  

 http://localhost:8080 

 

 

Obrázok 5.4 OpenHab webové rozhranie 

5.4  Nasadenie a nastavenie pluginu na monitorovanie OpenHab systémom Munin 

Pre monitorovanie OpenHAB si môžeme napísať vlastný plugin. V mojom prípade som našiel pre 

monitorovanie plugin na githube  ktorý som aj použil. Tento plugin je na stránke [20]. 

 https://github.com/vetinari/munin-openhab 

Po stiahnutí som umiestnil súbor  „openhab_.pod“ do zložky „/usr/share/munin/plugins“. Potom 

som urobil odkaz pluginu, ktorý bude používať Munin. Teda napríklad ak chceme monitorovať item 

OUT_Temperature, vytvoríme plugin nasledovným príkazom: 

Ln -s /usr/share/munun/plugins/openhab_ 

/etc/munin/plugins/openhab_OUT_Temperature 

Ktorý bude potom monitorovať item OUT_Temperature. Tak isto môžeme vytvoriť na 

ktorýkoľvek item, ktorý sa nachádza v rest/items. Nasledovne musím nakonfigurovať plugin v systéme 

Munin. Túto konfiguráciu urobím v súbore „munin-node.conf“, ktorý sa nachádza v zložke 

„/etc/munin/plugin-conf.d/“. Kde pridám nasledovné: 

 

 

Obrázok 5.5 Konfigurácia pluginu 

 

http://localhost:8080/
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Na riadku číslo 1 v hranatých zátvorkách sa nachádza názov odkazu pluginu. Na riadku číslo 2 

je zadaná IP adresa servera, na ktorom beží OpenHAB. Riadok číslo 3 a 4 je nastavenie grafu. Ďalej na 

riadku číslo 5 je jednotka hodnôt a potom 6, 7 je názov grafu. Po prebehnutí intervalu sa nám na 

webovom rozhraní Munin ukáže výsledok našej konfigurácie a tým je graf.  

 

 

Obrázok 5.6 Výsledok konfigurácie pluginu 

 

5.5  Implementácia mechanizmu zabezpečeného prenosu 

Za zabezpečenie prenášaných dát som si vybral službu OpenVPN. Najskôr teda musíme nainštalovať 

OpenVPN na server, v mojom prípade na počítač, kde je nainštalovaný Munin. Po nainštalovaní si 

skopírujeme príklad konfiguračného súboru.  

apt-get update 

apt-get install openvpn easy-rsa 

gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-

files/server.conf.gz > /etc/openvpn/server.conf  

Po nakopírovaní, si otvoríme daný súbor sever.conf. V tomto súbore budeme musieť urobiť 

zmeny a to zabezpečiť server šifrovaním vyššej úrovne, nastavenie povolení a zabrániť únikom DNS 

žiadostí mimo VPN. V súbore si nájdeme časť: 

# Diffie hellman parameters. 

# Generate your own with: 

#   openssl dhparam -out dh1024.pem 1024 

# Substitute 2048 for 1024 if you are using 

# 2048 bit keys. 

dh dh1024.pem 
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Kde zmeníme dĺžku RSA11 kľúča „dh dh1024.pem“ na „dh dh2048.pem“. Ako druhé 

presmerujeme všetku návštevnosť na správnu polohu, nájdeme nasledujúcu sekciu. 

# If enabled, this directive will configure 

# all clients to redirect their default 

# network gateway through the VPN, causing 

# all IP traffic such as web browsing and 

# and DNS lookups to go through the VPN 

# (The OpenVPN server machine may need to NAT 

# or bridge the TUN/TAP interface to the internet 

# in order for this to work properly). 

;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

A tu odkomentujeme „push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"“ tak že vymažeme „;“ pred 

touto častou. Po tretie nastavíme, aby server používal OpenDNS, to obmedzí úniku DNS žiadostí mimi 

pripojenia VPN. Vyhľadáme sekciu. 

# Certain Windows-specific network settings 

# can be pushed to clients, such as DNS 

# or WINS server addresses.  CAVEAT: 

# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats 

# The addresses below refer to the public 

# DNS servers provided by opendns.com. 

;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" 

;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220" 

Tu odkomentujeme „push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"“ a „push "dhcp-option DNS 

208.67.220.220" taktiež vymazaním „;“. Posledným krokom je nastavenie povolení. To nastavíme 

v sekcií. 

# You can uncomment this out on 

# non-Windows systems. 

;user nobody 

;group nogroup 

A odkomentujeme „user nobody“ a „group nogroup“. Uložíme zmeny a zavrieme súbor. Po 

tomto už stačí vytvoriť certifikáty pre server a klientov. Otvoríme si súbor. 

nano /etc/openvpn/easy-rsa/vars 

 

                                                      
11 RSA je jedným z prvých praktických kryptosystémov verejného kľúča a je široko používaný na 

bezpečný prenos dát. 
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V súbore nájdeme nasledovnú časť a vyplníme ju podľa vlastných požiadaviek. 

export KEY_COUNTRY="CZ" 

export KEY_PROVINCE=" " 

export KEY_CITY="Ostrava" 

export KEY_ORG=" " 

export KEY_EMAIL="email@example.com" 

export KEY_OU=" " 

Súbor uložíme a zavrieme. Ďalej odstránime všetky ostatné kľúče, ktoré môžu zasahovať do 

našej inštalácie. 

./clean-all 

Ďalej budeme budovať CA pomocou príkazu OpenSSL. Tento príkaz vás vyzve na potvrdenie 

premenných „Distinguished Name“, ktoré boli zadané skôr. Stlačením tlačidla ENTER potvrdíte 

existujúce hodnoty. 

./build-ca 

Stlačením klávesu ENTER prechádzate každým riadkom. Nakoniec vytvoríme kľúč pre server. 

./build-key-server server 

Znova stačí iba stláčať klávesu ENTER, na konci vyskočia dve otázky. 

Sign the certificate? [y/n] 

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n] 

Ktoré obidve potvrdíme. Tieto kroky od vytvárania klúča pre server zopakujeme a vytvoríme 

kľúče aj pre klientov. Po vytvorení kľúčov pre klientov, súbory ktoré boli vygenerované, prekopírujeme 

na klientske počítače. Jedná sa o tieto súbory „client1.crt“, „client1.key“, „client.ovpn“ a „ca.crt“. 

Posledným krokom je spustiť OpenVPN server. 

sudo systemctl start openvpn@server 

5.6  Export dát 

Export dát je veľmi dôležitý, aby sme mohli analyzovať dáta, ktoré sme nazbierali.  Máme viacero ciest 

ako exportovať dáta z RRD databáze do nami požadovaného formátu. 

5.6.1 Použitie rrddump na export dát do XML formátu 

Prvým a asi najjednoduchším spôsobom je použiť funkciu, ktorú obsahuje RRD databáza. Táto funkcia 

sa nazýva rrddump. Táto funkcia exportuje  alebo zapisuje obsah RRD databázy do ľudsky čitateľného 

formátu XML. Taktiež nám umožňuje ľahko prenášať dáta medzi rôznymi zariadeniami, manipulovať 

s nimi a vytvárať nové RRD databáze. Príkaz na využitie rrddump je nasledovný: 

rrdtool dump filename.rrd > filename.xml 
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Kde „filename.rrd“ je názov RRD databázu, ktorú chcem exportovať a „filename.xml“ je 

voliteľný názov súboru, do ktorého chcem exportovať XML dáta. Viac môžete dočítať na [16]. 

Nevýhodou tohoto spôsobu je to, že exportuje celú databázu a nemôžeme si vybrať presne 

rozmedzie exportovaných dát. 

5.6.2 Použitie rrdxport na export dát do XML formátu 

Ďalšou možnosťou je rrdxport, tento spôsob napravuje nevýhodu rrddump, a to že mi môžeme presne 

vybrať rozsah  exportovaných dát, napríklad iba v rámci jedného dňa alebo niekoľkých hodín.  Použitie 

je následovné: 

rrdtool xport [-s|--start seconds] [-e|--end seconds] [-m|--

maxrows rows] [--step value] [--json] [--enumds] [--daemon|-

d address] [DEF:vname=rrd:ds-name:CF] [CDEF:vname=rpn-

expression] [XPORT:vname[:legend]] 

Kde „-s|--start second“ je začiatočný čas exportovaných dát, v predvolenom nastavení je jeden 

deň. Ďalej „-e|--end second“ je čas kedy končia exportované dáta, „-m|--maxrows rows“ je počet 

riadkov, predvolené nastavenie je 400. O ďalších parametroch tejto funkcie sa môžete dočítať na [17]. 

5.6.3 Export XML do CSV formátu 

Ak by sme potrebovali iný formát ako je XML, môžeme použiť plugin, ktorý nám XML súbor 

prekonvertuje na CSV súbor. Je to užitočné ak potrebujeme dostať dáta, napríklad do Excelu na ich 

analyzovanie. Tento plugin môžeme nájsť tu [18]. Je to vlastne perl12 skript, ktorý konvertuje XML na 

CSV. Plugin stačí stiahnuť a cez terminál spustiť nasledovný príkaz.  

perl convert.pl testinput.xml > output.csv  

V nasledujúcom príkaze je „Testinput.xml“ názov XML súboru a „output.csv“ je voliteľný 

názov CSV súboru, do ktorého nám budú prekonvertované dáta. 

5.6.4 Export RRD do CSV formátu 

Posledným mnou spomenutým spôsobom je export dát z RRD databázy rovno do CSV súboru. Tento 

spôsob je asi najlepší, ak potrebujeme dáta iba na analýzu. Výhodou tohto spôsobu je, že nemusíme už 

robiť medzi krok kedy exportujeme RRD do XML, ale môžeme rovno RRD exportovať do CSV. Taktiež 

sa jedná o perl skript, ktorý môžeme nájsť tu [19]. Potom pomocou príkaz jednoducho urobíme export. 

rrd2csv.pl --start {epoch time} --end {epoch or negative time 

in seconds} filename.rrd > filename.csv 

Za Parametre „--start“ a „--end“ sa zadáva rozmedzie exportovaných dát. Ďalej „filename.rrd“ 

je názov RRD databáze a „filename.csv“ je voliteľný názov nášho exportovaného súboru. 

 

                                                      
12 Je to univerzálny programovací jazyk, ktorý netreba kompilovať. 
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6. Testovanie navrhnutého riešenia a jednoduchá analýza dát  

V tejto kapitole prinesiem pohľad na to, ako prebiehalo samostatné testovanie môjho riešenia a 

či spĺňa všetky požiadavky. Ďalej pomocou základne deskriptívnej štatistiky analyzujem nazbierané 

dáta.  

6.1 Testovanie riešenia 

Testovanie navrhnutého riešenia prebehlo na virtuálnych počítačoch, ktoré boli vytvorené v Oracle 

Virtual Machine. Na dvoch počítačoch bol nainštalovaný OpenHAB a na jednom bol nainštalovaný 

Munin, ktorý slúžil ako centrálny server.  Tieto počítače boli prepojené vo virtuálnej sieti a medzi nimi 

bolo vytvorený zabezpečený prenos pomocou OpenVPN. Počítač musel neustále bežať, aby Munin 

mohol zbierať dáta. Testovanie prebiehalo približne 30 dní pri neustálom chode počítačov. Počas 

testovania sa nenaskytli žiadne chyby. Munin a OpenHAB počítače bežali samostatne, bez nutnosti 

nejakého zásahu. Myslím si, že moje riešenie spĺňa podmienky a dokáže bežať bez nutnosti zásahu počas 

celej doby fungovania. Riešenie je teda sebestačne a po všetkých nastaveniach dokáže bežať samo, čo 

preukázalo aj samostatné testovanie. Systém je funkčný. 

6.2 Základná deskriptívna štatistika 

Pre analyzovanie dát, ktoré som si exportoval do prijateľného formátu som použil program R project. R 

je vlastne otvorený programovací jazyk, ktorý slúži na štatistické výpočty a vytváranie grafickej 

vizualizácie dát. Používa sa taktiež na vytváranie štatistických programov. Prvým krokom je 

nainštalovanie programu R projekct, ktorý nájdeme na ich stránkach, existuje na rôznych platformách, 

či už používame Linux, Windows alebo MAC OS. Po nainštalovaní, prvým krokom je načítať dáta, 

ktoré obsahuje náš CSV súbor nasledovne. Ja budem načítavať dva súbory, z každej inštalácie 

OpenHAB jeden. 

 Senzor1 = read.csv("C:/Users/dfuje/Desktop/Senzor1.csv") 

Senzor2 = read.csv("C:/Users/dfuje/Desktop/Senzor2.csv") 

Pomocou predchádzajúcich príkazov, budú načítané dáta. Kde „Senzor1“ a „Senzor2“ je názov 

premennej alebo objektu, kde budú načítané dáta uložene a k dispozícií ku ďalšiemu použitiu 

v programe.  Do zátvoriek za „read.csv“ sa zadáva umiestenie súboru. Mnou použite dáta sú 

z mesačného monitorovania. Dáta samé o sebe predstavujú na prvý pohľad  neprehľadnú zmes čísiel. 

Preto si môžeme z týchto dát vytvoriť grafy pomocou príkazov. 

plot(Senzor1$X, type="l", main="Senzor1", ylab="Teplota °C") 

plot(Senzor2$X, type="l", main="Senzor2", ylab="Teplota °C") 

V príkaze je použitá funkcia „plot()“, ktorá vytvára graf. Prvým parametrom sú naše dáta, ďalej 

„type = l“ je typ grafu, „main“ je štítok grafu a „ylab“ je popis y osi. Na obrázkoch 6.1 a 6.2 môžeme 

vidieť vygenerované grafy z našich dát. 



  

37 

 

 

Obrázok 6.1 R project graf Senzor 1 

 

Obrázok 6.2 R project graf Senzor 2 

Po vytvorení grafov, už nám dáta dávajú väčší zmysel. V tomto prípade môžeme uskutočniť 

jednoduchý záver, a to že teplota počas dňa sa menila. V prípade ak by sme chceli jednoducho porovnať 

dáta zo „senzoru1“ a „senzoru2“, môžeme ich spojiť do jedného grafu. Tento graf vytvoríme takto:  

par(mar=c(5,4,4,5)+.1) 

plot(mydata$X,type="l", main="Teplota", ylab="Senzor1 Teplota 

°C", col="red") 

par(new=TRUE) 

plot(mydata1$X,,type="l",col="blue",xaxt="n",yaxt="n",xlab="",y

lab="") 

axis(4) 

mtext("Senzor2 Teplota °C",side=4,line=3) 

legend("bottomleft",col=c("red","blue"),lty=1,legend=c("Senzor1

","Senzor2")) 
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Obrázok 6.3 Spojenie grafov Senzor1 a Senzor2 

V grafe na obrázku 6.3 môžeme vidieť, keď preložíme grafy cez seba, že premenné sú nezávislé 

a žiadna kolorácia tam nevzniká. Ďalej budem spracovávať údaje zo senzoru 1 pomocou základnej 

deskriptívnej štatistiky, vďaka ktorej získam základné črty mojich dát. 

V prípade, že potrebujeme zistiť rozsah všetkých hodnôt, kde rozsah je rozdiel medzi 

maximálnou a minimálnou hodnotou. Prvým krokom je to, že zistím minimum, ktoré nám ukáže 

minimálnu a maximálnu hodnotu mojich dát. Z týchto dvoch dát potom vypočítame rozsah hodnôt. 

min(mydata$X) 

[1] 7 

 max(mydata$X) 

[1] 17 

 max(mydata$X) - min(mydata$X) 

[1] 10 

V prípade, že chceme zistiť priemernú hodnotu, teda aritmetický priemer. Potrebujeme najskôr 

získať presný počet dát, súčet všetkých hodnôt v súbore. Potom z týchto dvoch hodnôt môžeme určiť 

našu žiadanú priemernú hodnotu. 

 NROW(mydata$X) 

[1] 526 

sum(mydata$X) 

[1] 6339.95 

mean(mydata$X) 

[1] 12.05314. 
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Avšak  aritmetický priemer je moc citlivý a môže byť ovplyvnený veľmi vysokou hodnotou, 

alebo naopak veľmi nízkou hodnotou. Preto sa počíta medián, ktorý je menej citlivý na takéto hodnoty. 

Medián je stredná hodnota, vzostupne zoradených dát. 

median(mydata$X) 

[1] 11 

Môžeme si ďalej zistiť modus. Modus je modálna hodnota alebo najpravdepodobnejšia hodnota. 

Je to hodnota, ktorá sa vyskytuje najčastejšie.  

getmode(mydata$X) 

[1] 11 

Ďalšími hodnotami sú smerodajná odchýlka a štandardná chyba. Smerodajná odchýlka nám 

určuje ako široko sú rozložené hodnoty v množine. Štandardná chýba je číslo, ktoré označuje, ako moc 

sa líši získaný aritmetický priemer od strednej hodnoty množiny.  

Smerodajná odchýlka: 

 sd(mydata$X) 

[1] 2.726157 

Štandardná chyba : 

sd(mydata$X)/sqrt(length(mydata$X)) 

[1] 0.1188661 

 

Taktiež môžeme použiť funkciu „stat.desc()“ ktorá je súčasťou balíčka „pastecs“. Ktorý 

nainštalujeme príkazom (install.packages(„pastecs“)). Táto funkcia nám vytvorí tabuľku z údajmi 

základnej deskriptívne štatistiky. 

stat.desc(senzor1, basic=F) 

median     12.00 

mean       12.06 

SE.mean     0.14 

CI.mean     0.28 

var         8.44 

std.dev     2.90 

 

stat.desc(senzor2, basic=F) 

median     14.00 

mean       12.72 

SE.mean     0.17 

CI.mean     0.33 

var        12.35 

std.dev     3.51 

coef.var    0.28 
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Záver 

 

Cieľom tejto bakalárskej práca bolo zbierať a analyzovať dáta z viacerých inštalácií OpenHAB. 

Keďže neexistuje žiadna takáto služba, ktorá by bola priamo určená pre OpenHAB, tak som musel 

upraviť už existujúce služby, aby dokázali dáta z OpenHAB zbierať a ukladať. 

Predtým ako som vôbec začal riešiť zber dát, som sa musel zoznámiť s daným systémom. Preto 

som si v počítači vytvoril virtuálny počítač, na ktorom som si nainštaloval OpenHAB. Na danej 

inštalácií som si vyskúšal vytvoriť vlastnú sitemaps a neskôr aj vlastný plugin, ktorý generoval náhodné 

čísla. 

Po tom ako som sa zoznámil so systémom OpenHAB a mal som vytvorený generátor hodnôt, 

ktoré som mohol zbierať, prišla na rad implementácia úložiska. Na ukladanie dát z OpenHAB sa najviac 

hodila Time series databáza, pretože je určená na ukladanie dát indexovaných časom. Spomedzi 

existujúcich monitorovacích služieb som si vybral Munin, ktorý obsahuje RRD databázu.  

Pre zber dát z OpenHAB a monitorovanie pomocou Munin bolo nutné vytvoriť plugin. Plugin, 

ktorý dokáže zbierať dáta z OpenHAB, už vytvorený bol a preto som použil už existujúce riešenie. Po 

tom ako som začal monitorovať jeden OpenHAB som pridal ešte jeden server, aby som si overil, že 

Munin dokáže monitorovať viacero inštalácií OpenHAB. 

Pri prenose dát z OpenHAB na Munin, nastáva riešenie zabezpečenia tých dát, pretože niektoré 

dáta môžu byť svojou povahou citlivé. Pre riešenie zabezpečenia som na server kde bežal Munin 

nainštaloval OpenVPN. Po nainštalovaní a nakonfigurovaní, som ďalej musel vytvoriť kľúče pre 

klientov, teda pre inštalácie OpenHAB aby sa mohli pripojiť a bezpečne komunikovať s Munin. 

Z nazbieraných dát z viacero inštalácií OpenHAB, môžeme po vyhodnotení údajov nájsť 

typické vzory chovania, ktoré nám pomôžu pri plánovaní a automatizácií. Prínos mojej práce vidím 

hlavne vtom, že moje riešenie dokáže monitorovať viac inštalácií OpenHAB súčasne. Môžeme ho 

nasadiť do viacerých bytov, kde by sme vedeli získať po nejakom čase typické chovanie obyvateľov. 

Ktoré by nám mohlo pomôcť pri predvídaní nečakaných udalostí a mohli by sme rýchlo jednať pri 

nejakej netypickej udalostí, ako napríklad, že niekto otvoril dvere v kúpeľni a zatvoril, avšak nikto sa 

tam 10 minút už nepohol, čiže mohol odpadnúť, tak zavolať pomoc a zabezpečiť rýchlu reakciu. 
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Štruktúra príloh na CD 

 

• Munin 

o munin-openhab-master  

o munin.conf 

o munin-node 

• OpenHAB 

o org.openhab.binding.randomnumber 

• OpenVPN 

o  client.ovpn 

o  server.ovpn 

o  vars  

• RRD databáza 

o  rrd2csv 

o  OpenHAB_1.rrd 

o  OpenHAB_1.xml 

o  OpenHAB_2.rrd 

o  OpenHAB_2.xml 

o  senzor1.csv 

o  senzor2.csv 

• Bakalárska_práca_fuj0009.pdf 

• Readme.txt 

 

 

 


