
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra informatiky 

 

 

 

 

 

 

Uživatelské rozhraní pro inteligentní dům 
 

User interface for intelligent house 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012            Bc. Michal Šnajdar 



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poděkování 

 

 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu této diplomové práce panu 
Ing. Michalu Jahelkovi, Ph.D. za rady a připomínky při vývoji navrhovaného softwaru a 
tvorbě této diplomové práce.  
Dále bych rád poděkoval především svým rodičům i všem ostatním, kteří mě po celou dobu 
studia a při tvorbě této práce morálně podporovali a poskytovali mi dostatečné zázemí. 
  
Nemalé poděkování patří také mému kamarádovi, spolužákovi Bc. Miroslavu Zpěvákovi, 
který mi byl morální i odbornou oporou při tvorbě této práce. 

 



 

  

Abstrakt 
 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a zrealizovat uživatelské rozhraní pro inteligentní 
dům (dále iDům). Toto uživatelské rozhraní je jeden z mnoha funkčních bloků, které jsou 
propojeny a tvoří komplexní koncept celého inteligentního domu. Tento koncept iDomu je 
v době psaní této diplomové práce vyvíjen na Katedře telekomunikační techniky pod vedením 
Ing. Michala Jahelky, Ph.D. a tato diplomová práce je jeho nedílná součást. 
 
Uživatelské rozhraní, jež je cílem této diplomové práce, musí z důvodu součinnosti a 
integrace s ostatními prvky vyvíjeného inteligentního domu splňovat následující kritéria. 
 

1. Rozhraní musí být ovladatelné pomocí dotykového displeje, bez nutnosti využívat 
hardwarovou klávesnici a myš. 

2. Navrhovaný software musí být schopen běžet na PC s nízkou spotřebou. Důvodem 
jsou ekonomicko-energetická kritéra kladena na celý iDum. 

3. Architektura navrženého uživatelského rozhraní musí byt navržena tak, aby se dala v 
budoucnu snadno rozšiřovat o další ovládané prvky domu. 

4. Software musí  být kompatibilně integrován s již navrženým řešením, aby zajistil 
žádanou funkcionalitu. 

5. Uživatelské rozhraní musí být přístupné jak lokálně v rámci domu, tak prostřednictvím 
internetu z libovolné lokality. 

6. Řešení musí být dostupné prostřednictvím internetových prohlížečů nezávisle na 
platformě operačního systému. Dále musí být optimalizováno pro mobilní zařízení. 

7. Navržené řešení musí být dostatečné zabezpečeno proti útokům. 
 
 

Klíčová slova 
Inteligentní dům, světla, spotřebiče, stmívače, teploměry, topení, zabezpečení, uživatelské 
rozhraní, webová aplikace, integrační rozhraní, webové služby, internet, centrální řízení 
domácnosti, domácí server, Linux, C ++, PHP, HTML, XML, SOAP.  



 

Abstract 
 

Diploma thesis is focused on design and realization of user interface for the intelligent house 
(iHouse). This interface is one of many functional blocks that are interconnected and form 
complex concept of the whole iHouse. The concept of the iHouse is developed by 
telecommunication technology department and is supervised by Ing. Michal Jahelka, Ph.D. 
This diploma thesis is its inseparable part. 
 
The objective of this diploma thesis is the user interface which must comply with the 
following criteria due to cooperation and integration with other parts of the developed iHouse. 
 

1. The interface has to be operable by touchscreen display without the necessary to using 
keyboard or mouse.    

2. The designed software has to be able to run on PC with low power consumption 
because the economic-energetic criteria are required for whole iHouse.   

3.  The architecture of the designed user interface must be made in that way that can easy 
expand to other controlled parts of the house in future.  

4. The software has to be compatibly integrated with already designed solution in order 
to ensure required functionality. 

5. The interface has to be accessible both locally from the house and by internet access 
from arbitrary location. 

6. The solution has to be available through internet browsers independently on operation 
system. Further, it must be optimized for mobile devices.  

7. The designed solution has to be sufficiently protected against attacks. 
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1 Úvod 
 Inteligentní budovy jsou vědní obor, který se v posledních letech stále více dostává do popředí 
a je mu věnována značná pozornost. Tento obor si klade za cíl konstruovat a stavět takové budovy, 
které budou vytvářet mnohem větší komfort pro své obyvatele než doposud. K dosažení vyššího 
komfortu využívá moderní stavební konstrukce, technické prostředky, řídící systémy včetně napojení 
dalších služeb a managementu. Kromě vyššího komfortu je také neopomenutelným důvodem realizace 
inteligentních budov snížení nákladů na provoz a také zajištění vyšší bezpečnosti obyvatel. Pro 
inteligentní budovy se také někdy používají názvy inteligentní domácnosti, inteligentní domy, digitální 
či chytré domy. 
 
Klíčovým prvkem celého inteligentního domu je centrální počítačový systém, někdy také nazývaný 
domácí server, který je připojen na centrální infrastrukturu celé budovy. Na tuto infrastrukturu jsou 
napojeny již konkrétní zařízení inteligentního domu. Příkladem takových zařízení mohou být světla, 
topení, zabezpečovací čidla atd. Tyto zařízení dokáží prostřednictvím vytvořené infrastruktury 
komunikovat s centrálním systémem i mezi sebou. Centrální systém je schopen jednotlivé inteligentní 
zařízení centrálně spravovat, vyhodnocovat jejich informace a řídit. To vede k optimalizaci domu pro 
provoz a tím docílení mnohem větších energetických a následně ekonomických úspor než běžné 
budovy. Důsledkem toho je i snížení vlivu na životní prostředí. 
 
V současné době jsou inteligentní budovy konstruovány a provozovány především pro komerční 
a rozsáhlé stavby, pro které má inteligentní řízení značný přínos i při vysokých pořizovacích 
nákladech. Právě pořizovací a provozní náklady jsou hlavním důvodem, proč inteligentní řízení dosud 
nevstoupilo i do sektoru rodinných domů a zatím se nestalo běžným standardem. Existují různé 
technologické platformy, na kterých je možné inteligentní domácnost vybudovat. Ty levnější z nich 
jsou funkčně omezené, naopak ty kvalitativně dostačující jsou zase finančně náročné na pořízení 
i provoz. Z tohoto důvodu se takový inteligentní vypínač světla stává značně nerentabilní pro běžnou 
domácnost. 
 
Právě z výše popsaných důvodů vznikl na Katedře telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechniky 
a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava projekt, který má navrhnout 
technologickou platformu inteligentního domu plně kompenzující uvedené nedostatky. Hlavním 
kritériem tohoto projektu je nízká cena pořizovacích koncových zařízení a zavedení dalších 
efektivních přenosových protokolů a hardwarových prvků tak, aby se tyto inteligentní technologie 
staly dostupné pro širokou škálu běžných domácností. 
 
Tato diplomová práce je jedním z mnoha funkčních prvků celého projektu inteligentního domu. Jejím 
cílem je navrhnout a zrealizovat uživatelské rozhraní, pomocí kterého budou moci obyvatelé 
inteligentní domácnosti ovládat a spravovat jednotlivé inteligentní zařízení. Uživatelské rozhraní musí 
být napojeno na centrální systém se kterým musí kooperovat. Pro větší komfort musí být zajištěna 
dostupnost tohoto uživatelského ovládání i přes internet. Neopomenutelným kritériem musí být 
bezpečnost takového řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologické řešení, které vstupuje 
a ovlivňuje životy a soukromí obyvatel, je nutno navrhované řešení dostatečně zabezpečit. Aby bylo 
uchráněno vůči potencionálnímu útočníkovi. 
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V době psaní této diplomové práce nebyl projekt inteligentního domu ještě ukončen. Některé funkční 
bloky celého inteligentního domu byly vyvíjeny paralelně s touto prací, jiné již byly ukončeny, 
u dalších byl zase znát široký rozvoj. Z tohoto důvodu tato práce dynamicky reaguje a využívá 
dostupné informace o projektu v době jejího vzniku. Na pozdní rozvoj již není schopna v rámci 
definovaného zadání této diplomové práce reagovat. Nicméně v závěru této práce je uvedena kapitola 
popisující rozšíření tohoto navrženého uživatelského rozhraní. 
 

1.1 Struktura dokumentu 

 V první části dokumentu se seznámíme s architekturou inteligentního domu, který vzniká na 
Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU v Ostravě. Tato kapitola by měla poskytnout informace 
v rozsahu nezbytném pro pochopení navazujícího návrhu  uživatelského rozhraní. Míra detailu této 
kapitoly je zaměřena pro potřeby této diplomové práce. V případě zájmu o hlubší pochopení 
inteligentního domu, nebo dohledání dalších informací, které jsou již nad rámec této práce a mimo 
řešenou doménu je nutno využít oficiální dokumentaci iDomu [1]. 
 
V kapitole č.3 si představíme konceptuální návrh uživatelského rozhraní. Tato kapitola slouží jako 
vysokoúrovňový pohled na architekturu navrhovaného řešení. Kapitola se snaží být oprostěna od 
technologických specifik. Ty jsou použity spíše výjimečně z důvodu lepšího pochopení problematiky. 
Celý popis architektury v této kapitole je pouze na analytické úrovni, kde jsou jednotlivé prvky 
architektury popisovány jako logické celky s definovanými vlastnostmi a chováním. Na této 
analytické úrovni jsme schopni jednoduše chápat důvody a příčiny, proč navrhované řešení se ubírá 
právě tímto směrem. Kapitola obsahuje i slepé cesty. Tj. navrhovaná řešení, která v průběhu práce 
byla zvolena, ale s odstupem času se ukázala jako nevhodná. Důvody proč tomu tak bylo jsou v této 
kapitole popsány taktéž. 
 
Kapitola č.4 navazuje na kapitolu č. 3 tak, že navržený konceptuální analytický model je v této 
kapitole zpracován do větší míry detailu.  Tuto vyšší míru detailu představuje zavedení technologii do 
analytického modelu převzatého z předešlé kapitoly. Kapitola sama o sobě tvoří technologický model 
cíleného řešení - popisuje a definuje technologie na již je uživatelské rozhraní postaveno. Technologie 
definovány v této kapitole byly použity i při realizaci prototypu.  
 
V dalším části dokumentu, kapitole č. 5, je popsána metodika vývoje softwaru, která byla zvolena pro 
realizaci této práce. Dále kapitola udává přehledové tabulky a diagramy pro lepší orientaci ve 
zdrojových kódech, jež jsou přílohou této diplomové práce. 
 
Kapitola č. 6 detailně popisuje internetové komunikační rozhraní, které bylo vybudováno v rámci 
vývoje tohoto uživatelského rozhraní a je klíčové pro případný další rozvoj. 
 
V následující kapitole č.7 jsou popsány specifika, která vznikla při realizaci tohoto řešení a musela být 
vyřešena. Specifika většinou pokrývají nedostatky, které jsou na straně inteligentního domu a bylo 
nutné zajistit jistou nápravu, aby bylo dosaženo definovaného cíle a zajištěna kompatibilita s již 
hotovým řešením. 
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Kapitola č.8 popisuje bezpečnostní opatření, která bylo nutno do navrhovaného řešení implementovat, 
aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k inteligentnímu domu ze strany potencionálního 
útočníka.  
 
V kapitole č.9 jsou popsány postupy jak navržené řešení uživatelského rozhraní rozšířit o další nová 
inteligentní zařízení . Předpokladem je, že rozvoj inteligentních domů bude dále pokračovat a že 
budou přibývat další nová zařízení, která bude nutno ovládat prostřednictvím tohoto uživatelského 
rozhraní. Tato kapitola demonstruje postupy jak výše zmíněného rozšíření dosáhnout z pohledu 
logického i technologického. 
 
Závěrečná kapitola shrnuje a zhodnocuje výsledky této diplomové práce. Snaží se porovnat počáteční 
definované cíle a reálně dosažené cíle. Současně popisuje i další směry a možnosti potencionálního 
rozvoje, kterými by se tato diplomová práce mohla dále rozvíjet. 
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2 Inteligentní dům 
Cílem této kapitoly je nastínit základní informace o konceptu inteligentního domu, který je 

v době psaní této práce vyvíjen na Katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské v Ostravě.  
 
Jak již bylo zmíněno, tato diplomová práce navazuje na již běžící projekt a musí s ním kooperovat,  
proto je vhodné, aby čtenář získal alespoň základní představu o architektuře  navrhovaného 
inteligentního domu. Jedině tak bude schopen vnímat důvody a příčiny související s postupy a návrhy 
popsané v této diplomové práci, respektive jeho řešení. 
 
Z důvodu, že návrh a realizace celého inteligentního domu je stále neukončen, naopak probíhá vývoj 
paralelně s touto prací budou informace uvedeny v této kapitole a realizace řešení vztažena na 
dokumentaci a stav dostupný v době psaní této práce. 
 

2.1 Architektura systému iDum 

Jak již bylo zmíněno, celý projekt inteligentního domu je tvořen spousty dílčích prvků, které mezi 
sebou komunikují. Pro potřeby návrhu uživatelského rozhraní je klíčovým prvkem systém iDum. 
Tento systém je nainstalován na centrálním řídícím počítači a je stěžejním bodem pro přístup 
a ovládání všech zařízení v domě. V obecné rovině se o tomto systému naprogramovaném v jazyce C 
dá prohlásit, že se jedná o nízkoúrovňový ovladač (z anglické terminologie driver), za kterým se 
skrývají již všechna hardwarová inteligentní zařízení a komunikační linky.  
 

 
Obrázek  1 Architektura systémové části iDum[1] 

 
Obrázek  1 demonstruje architekturu systémové části iDum provozovanou na centrálním počítači 
uvedenou v [1]. Na obrázku jsou vidět hranice, počítače a také periferní komponenty. Sběrnice jako 
taková je napojena na modifikovaný konfigurátor (iDum řizení), který je připojen k PC 
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prostřednictvím sériové linky. RAM paměť je připojena prostřednictvím USB a slouží k ukládání 
proměnných systému iDum. Toto řešení je navrhnuto kvůli obnově dat v případě zatuhnutí a restartu 
systému. 
 
Uvnitř počítače je klíčový prvek hlavní program iDum, který přijímá zprávy od koncových 
inteligentních zařízení a vyhodnocuje je. Tento program je dále napojen na časové akce, což je sada 
souborů ve kterých jsou uloženy naplánované úlohy. Takovou naplánovanou úlohou může být 
například zapnutí topení na konkrétní teplotu v konkrétní den. Hlavní program iDům tyto akce 
vyhodnocuje a zabezpečí jejich provedení. 
 
Vyhledávací tabulka, kterou můžeme také vidět na obrázku slouží jako rozcestník na spustitelné 
scripty nebo binární soubory. Scripty a binární soubory jsou klíčové prvky využívané při řízení. Pod 
každým tímto souborem je jasně nadefinována posloupnost kroků, jež zajistí provedení dané operace 
se zařízením. Spustitelný soubor i script mají taktéž přistup k vnější paměti RAM, která je tvořena 
jako samostatný soubor na USB disku. [1] 
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3  Konceptuální model uživatelského rozhraní 
 V této kapitole se seznámíme s již konkrétním návrhem uživatelského rozhraní, který byl 
v průběhu vývoje této diplomové práce nalezen jako vhodné řešení pro zajištění vytyčených cílů. 
Současně jsou doplněny i poznatky z nevhodných řešení a důvody, proč tyto řešení nebyly zahrnuty do 
konečného návrhu.  
 
Kapitola popisuje návrh uživatelského rozhraní od globální architektury až po rozpad na dílčí 
komponenty návrhu řešení. Obsah této kapitoly má sloužit jako konceptuální někdy též nazývaný 
analytický model, tudíž by měl být plně oproštěn od konkrétních technologií. Zavedení konkrétních 
technologií je doplněno až v technologickém modelu – kapitole následující. Tento model slouží pouze 
pro popsání obecné představy o funkčních prvcích celého systému. 
 

3.1 Globální architektura uživatelského rozhraní 

 Globální architektura uživatelského rozhraní musela být navržena tak, aby byla dostatečně 
robusní, zajišťovala definované cíle a hlavně byla dostatečně otevřená vůči novým potencionálním 
změnám a rozšířením, které v budoucnu jistě budou přicházet. 
 
V rámci této diplomové práce je požadavek pouze na návrh uživatelského rozhraní dostupného přes 
internetový prohlížeč. Omezíme-li se pouze na tento požadavek, pak jsme schopni velice rychle 
a snadno navrhnout a implementovat webové řešení, které splní tento požadavek, nicméně uzavřeme si 
cestu pro potencionální rozvoj jiných platforem.  
 
Například v současné době se dostávají do popředí mobilní zařízení jako jsou chytré telefony nebo 
tablety. Představa, že uživatel ovládá svůj inteligentní dům pomocí těchto mobilních zařízení je velmi 
lákavá. Je pravda, že tyto zařízení mají také internetový prohlížeč a jsou schopny načíst vhodně 
optimalizovanou internetovou  stránku. Tudíž by ovládání inteligentního domu neměl být problém ani 
prostřednictvím těchto mobilních zařízení. Nicméně technologie internetových stránek má jistá 
převážně uživatelská omezení. Právě tyto omezení jsou odstraněna pomocí mobilního operačního 
systémů a SDK (Software development kit). Tím posouvají hranice a dávají uživatelům těchto zařízení 
mnohem větší komfort a možnosti. Důsledkem je to, že denně vznikají stovky samostatných aplikací 
vyvíjených přímo pro tyto platformy mobilních telefonů a tabletů jako samostatné aplikace nebo 
alternativy již zavedených webových aplikací. Zatímco trh s osobními počítači stagnuje, tak trh 
s mobilními zařízeními a přístupem na internet je na vzestupu. To jsou důvody proč se autor této práce  
rozhodl navrhnout architekturu uživatelského rozhraní dostatečně robusní a otevřenou na to, aby byla 
v budoucnu schopna s co nejmenší pracností využít nejenom tyto mobilní platformy ale i jiné 
libovolné řešení postavené mimo internetový prohlížeč.  
 
Globální architektura, reflektující výše uvedené požadavky navrhovaného uživatelského řešení, je tedy 
tvořena několika vrstvami, které jsou integrovány nejen mezi sebou ale i na již hotové komponenty 
inteligentního domu s nimiž zajišťuje součinnost. Obrázek  2 Vrstvová architektura uživatelského 
rozhraní znázorňuje rozložení těchto vrstev včetně vrstvy inteligentního domu.  
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• Modrá vrstrava iDům pokrývá veškeré hardwarové zařízení, infrastrukturu, centrální system. 
Dále zde spadají komunikační linky, protokoly, nízkoúrovňové softwarové komponenty, které 
zajišťují chod inteligentního domu. Tato vrstva není součástí návrhu uživatelského rozhraní. 
Je zde uvedena pouze z důvodu celistvosti a také proto, že poskytuje vstupy a výstupy 
koncových inteligentních zařízení, na které je nutno se připojit. 

 

• Zelená vrstva iDůmRozhraní je komunikační mezičlánek mezi nízkoúrovňovým ovládáním 
koncových zařízení (iDům) a jednotným rozhraním poskytovaným pro platformově 
nezávislou prezentační vrstvu (iDumOvládání). Hlavním úkolem této vrstvy je agregovat 
a centralizovat vstupy a výstupy koncových inteligentních zařízení do jednotného 
komunikačního hrdla poskytnutého pro vrstvu iDůmOvládání. Klíčovým faktorem této vrstvy 
je právě zmiňované vstupně výstupní komunikační hrdlo, které musí být technologicky 
vyrobeno tak, aby se dalo použít pro libovolnou platformově nezávislou aplikaci. Tato vrstva  
je součástí uživatelského rozhraní a bude realizována v rámci této diplomové práce. 

 

• Oranžová vrstva iDůmOvládání je platformově nezávislá prezentační vrstva uživatelského 
rozhraní, kterou již vidí koncový obyvatel domu a může ji svými gesty ovládat. V rámci této 
diplomové práce tato vrstva představuje onu webovou aplikaci dostupnou přes internetový 
prohlížeč. Nicméně v budoucnu je možné tuto vrstvu vybudovat na libovolné jiné platformě, 
která bude schopna komunikovat s iDůmRozhraním. Například Linux, iOS, Android, 
Windows, Windows phone. Všechny tyto platformy jsou schopny pokrýt požadavky této 
vrstvy a vybudovat GUI aplikaci jednoduše kompatibilní s inteligentním domem. Tato vrstva 
je již také součástí návrhu a realizace této diplomové práce. 

 

iDům 

iDůmRozhraní 

iDůmOvládání 

Obrázek  2 Vrstvová architektura uživatelského rozhraní 
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Obrovská výhoda takto navržené architektury spočívá v tom, že je schopna reagovat na budoucí vývoj 
platforem. Přijde-li na trh nějaké nové převratné zařízení, které bude poskytovat programátorům 
dostatečnou podporu pro vývoj softwaru třetích stran (např. Smart TV1 nebo Google glasses2), pak 
stačí jenom naprogramovat tuto prezentační vrstvu pro toto zařízení a velmi jednoduše jsme docílili 
toho, že obyvatelé mohou svůj inteligentní dům ovládat pomocí právě této chytré televize nebo brýlí 
s rozšířenou realitou. Navíc programátor této prezentační vrstvy nemusí vůbec znát specifika a vnitřní 
procesy inteligentního domu. Je ušetřen spoustě znalostí a nízkoúrovňového programování. Jednoduše 
mu stačí se napojit na iDumRozhraní a čerpat poskytované služby, které jsou zde připraveny. 
 
Představíme-li si jednotlivé vrstvy jako samostatné funkční komponenty a podíváme-li se na ně 
z pohledu propojení budou jejich integrační vazby vypadat následovně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1 Chytrá televize s připojením na internet, která má vlastní operační systém a kromě příjmu kontinuálního 

vysílání poskytuje komplexní domácí multimediální centrum včetně přístupu do internetové videopůjčovny a 

přehrávání multimediálního obsahu z internetu. 
2 Speciální brýle s operačním systémem vyvíjené společností Google, které mají za cíl poskytnout člověku 

rozšířenou realitu. Ta má být zajištěna pomocí promítání obsahu na oční sítnici. Brýle mají být plnohodnotnou 

náhradou současných mobilních telefonů včetně přístupu na internet nebo GPS navigace. 

iDům 

iDůmRozhraní 

iDůmOvládání 

   

 

RAM Soubory Roury 

Komplexní 

rozhraní 

Obrázek  3 Komunikační propojení jednotlivých komponent 

uživatelského rozhraní 
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Inteligentní dům poskytuje pro řízení koncových inteligentních zařízení následující prostředky: 
 

• Softwarové roury, které slouží k předávání scriptů zajišťující provedení nějaké akce na 
zařízení (např. rozsvícení světla, zhasnutí světla). Roura slouží jako fronta příkazů, na jejích 
konec naše komponenta přidává nové požadavky. Na straně iDomu běží software (driver), 
který tyto požadavky odebírá z čela fronty, vyhodnocuje a distribuuje do konkrétních 
hardwarových zařízení. 

 

• Konfigurační, logovací a plánovací soubory, ve kterých jsou uloženy informace o všech 
dostupných zařízeních uvnitř inteligentního domu. 

 

• RAM mapovací soubor. Jedná se o hexadecimální soubor, do kterého jsou mapovány všechny 
zařízení v iDomu a ukládají do něj svůj aktuální stav. Jedná se o simulaci paměti s přímým 
přístupem, která je sdílena. Z důvodu sdílení je nutno nad tímto RAM souborem řídit přístup 
pomocí zámků. Tudíž je nutno implementovat na straně uživatelského rozhraní takový 
mechanismus, který bude zapojen do tohoto řízení, přebírání a předávání zámků. Současně 
musí být uživatelské rozhraní dostatečně efektivní, aby blokovalo přístup do sdílené paměti 
pouze na nezbytnou dobu. Jakákoliv režie navíc znamená zpomalení reakcí inteligentního 
domu. 

 
Shrneme-li uvedené poznatky dospějeme k tomu, že aby uživatelské rozhraní bylo schopno ovládat 
koncová zařízení musí vybudovat značnou aplikační logiku. Obyčejné rozsvícení světla a zpětné 
zjištění zda toto světlo opravdu bylo rozsvíceno sebou přináší vybudování určitého procesu 
(posloupnosti kroků), které musí nastat, aby tento jednoduchý úkon byl proveden. Současně tento 
proces musí být schopen čerpat a dodávat informace prostřednictvím různých kanálů (roury, soubory, 
RAM). 
 
Navržená architektura uživatelského rozhraní stanovuje, že všechny tyto mechanismy pro napojení na 
inteligentní dům budou vybudovány v komponentě iDůmRozhraní, která bude úzce spjata 
s komponentou iDům. Dále se předpokládá, že komponenta iDůmRozhraní bude všechny tyto vnitřní 
mechanismy agregovat do podoby komplexních služeb, jež budou poskytnuty na vnějším rozhraní pro 
komponentu iDůmOvládání. Pod pojmem komplexní služba si lze představit aplikační rozhraní 
(funkci), které obdrží na vstupu minimum informací nutných k ovládání zařízení a provede komplexní 
mechanismus nutný k tomu, aby dané zařízení tyto pokyny opravdu provedlo. 
 
Tato práce dále předpokládá, že instancí prezentační komponenty iDůmOvládání může být více 
a mohou komunikovat s iDůmRozhraní paralelně. Technologický model musí tento požadavek 
reflektovat. Stejně tak musí být zajištěno, aby vnější rozhraní komponenty iDůmRozhraní bylo 
dostupné přes internet. Jinými slovy prezentační vrstva iDůmOvládání nemusí být umístěna na 
totožném stroji jako ostatní komponenty. Tím bude zajištěna podpora pro již zmiňované mobilní 
zařízení s přístupem na internet, kdy prezentační vrstva může běžet jako mobilní aplikace přímo 
v mobilním zařízení a přistupovat k inteligetnímu domu prostřednictvím internetu. 
 
 



10 

 

3.2 Realizace iDůmRozhraní pomocí databázového mezi-uložiště 

 Tato podkapitola popisuje počáteční směr, kterým se tato diplomová práce vydala, ale 
z důvodu nedostatků popsaných níže bylo toto řešení zavrženo a nahrazeno jiným. 
 
Počáteční představa byla taková, že komponenta iDůmRozhraní, která byla definována v předchozí 
kapitole bude realizována prostřednictvím databázového mezi-uložiště. Byl nasazen SŘBD (Systém 
řízení báze dat) který měl tvořit integrační rozhraní mezi inteligentním domem a prezentační vrstvou 
iDůmOvládání. 
 
V databázovém uložišti byly vytvořeny datové struktury, které kompletně podchycovaly strukturální 
požadavky inteligentního domu a byly naprogramovány synchronizační vlákna, která zajišťovala 
přenesení aktuálního stavu z inteligentního domu do této databáze a následně změny v této databázi do 
inteligentního domu. Představa byla taková, že komponenta iDůmOvládání bude na základě 
požadavků uživatele přistupovat k SŘBD a provádět vkládání/čtení informací do/z databázových 
tabulek. Tím bylo zajištěno, že pouhým čtením nebo zápisem do těchto databázových tabulek 
docházelo k ovládání inteligentního domu. Paralelní zpracování více instancí iDůmOvládání nebo 
přístup přes internet také nebyl problém. 
 
Nicméně bylo zjištěno, že toto řešení je značně neefektivní a způsobuje velkou reakční dobu. Důvod je 
ten, že synchronizační vlákna prováděla synchronizaci a porovnání stavů v pravidelných intervalech, 
i když zrovna nikdo nebyl k uživatelskému rozhraní přihlášen. To způsobovalo zbytečné blokování 
přístupu do RAM sdíleného mapovacího souboru a nemožnost využívat ho ostatními zařízeními. 
Navíc k tomu, aby byla databáze synchronizována musela být RAM kompletně čtena a porovnávána 
vůči této databázi. To přinášelo značnou režii a opětovné zbytečné blokování sdílené RAM 
i v případě, že k žádným změnám nedošlo. Dalším nedostatkem tohoto řešení bylo, že reakční doba 
mezi stisknutím ovládacího prvku uživatelem a fyzickou změnou stavu zařízení byla neadekvátně 
dlouhá. Všechny tyto nedostatky vedly k tomu, že i když bylo toto řešení již z velké části 
naprogramováno, muselo být zavrženo a pro realizaci této práce musela být zvolena jiná alternativa. 
 

3.3 Realizace iDůmRozhraní pomocí RPC 

 Jako vhodná alternativa k předchozímu neúspěšnému řešení bylo zvoleno vzdálené volání 
procedur. Jedná se o techniku, která umožňuje vykonávat vzdálenou proceduru, dostupnou mimo 
program, který ji využívá. V anglické terminologii se pro tento typ procedur používá název remote 
procedure call, zkráceně RPC. 
 
Návrh předpokládá, že komponenta iDůmRozhraní bude sestavena pomocí několika RPC, které budou 
dostupné prostřednictvím IP protokolu pro volající program, v našem případě komponentu 
iDůmOvládání. 
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Vzdálené procedury mají jasně definován vstup, výstup a chování. V návrhu této diplomové práce 
musí RPC pracovat v režimu request/response, neboli dotaz/odpověď, tudíž dokud nejsou vyzvány 
k tomu, aby vykonaly definované akce, jsou neaktivní. Tím je odstraněn jeden z nedostatků 
předchozího řešení – zbytečný přístup k inteligentnímu domu, i když to není potřeba. 
 
Pokud komponenta prezentační vrstvy iDůmOvládání chce volat RPC, postupuje následovně: 

1. Naváže spojení s iDůmRozhraním 
2. Zavolá vzdálenou proceduru a předá ji definované vstupní parametry 
3. Počká, až procedura vykoná svou činnost 
4. Převezme výstupní parametry z procedury 
5. Ukončí spojení s iDůmRozhraním 

 
Současně pomocí této techniky vzdálených procedur lze jednoduše zajistit, aby každá procedura 
přistupovala pouze k zařízením, které má obsluhovat. Tudíž není nutné kompletně číst celý RAM 
mapovací soubor, ale se znalostí konkrétních adres lze přistupovat přímo k požadovaným zařízením. 
Tím je eliminována doba nutná k uzamčení RAM a odstraněn další nedostatek, který byl detekován 
v předchozím řešení. 
 
Zvolením vhodné technologie nebude ani problém poskytovat tyto RPC prostřednictvím internetu. 
Paralelní přístup více instancí iDůmOvládání není pro RPC také žádný problém. 
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4 Technologický model uživatelského rozhraní 
 Tato kapitola přebírá konceptuální návrh z kapitoly č. 3 a popisuje, jaké technologie byly 
použity, aby byl tento konceptuální model naplněn z pohledu architektury, vlastností i definovaného 
chování. Jinými slovy účelem této kapitoly je vzít konceptuální model a rozpracovat ho až do detailu 
zvolených technologických možností. 
 
Z konceptuálního modelu vyplývá, že pro úspěšnou realizaci uživatelského rozhraní je nutno vyrobit 
následující rozsah prací: 

• komponentu iDůmOvládání 
o integrační vazby na komponentu iDůmRozhraní 

• komponentu iDůmRozhraní 
o integrační vazby na komponentu iDům  

 
Dále je nutno reflektovat požadavky na nízkoenergetický (omezený výkon) hardware, který byl zvolen 
pro zajištění chodu centrálního řízení inteligentního domu. Předpokládaná konfigurace, na které musí 
navržený systém běžet je následující: 
 

• ALIX system board s CPU o frekvenci 433MHz nebo 500MHz 

• Linux ZenWalk 6.2 nebo vyšší 

• Systém bez HDD, místo něj použita Compact Flash paměť 

• RAM 256MB 

• /tmp přesměrován do RAM 

• dotykový displey - rozlišení 1024x768 
 

4.1 Komponenta iDůmRozhraní 

 V rámci technologického modelu této diplomové práce bylo zvoleno, že nejvhodnější 
technologií, pomocí které bude tato komponenta vyrobena je programovací jazyk C/C++. Důvodem 
této volby jsou skutečnosti, že tato komponenta musí úzce spolupracovat a komponentou iDům, která 
je již hotová a poskytuje jisté nízkoúrovňové rozhraní pro obsluhu zařízení. Dále musí tato 
komponenta v rámci napojení na iDům implementovat principy nízkoúrovňových zámků a přístupu 
k RAM mapovacímu souboru. Toho lze nejefektivněji a nespolehlivěji dosáhnout právě pomocí této 
technologie. Navíc systém musí běžet na Linuxovém prostředí a tento programovací jazyk je nativním 
jazykem těchto distribucí. 
 
Z konceptuálního modelu dále vyplývá, že komponenta iDůmRozhraní musí na svém vnějším rozhraní 
poskytovat vzdálené procedury (RPC) určené pro instance komponenty iDůmOvládání. Tyto vzdálené 
procedury budou realizovány prostřednictvím technologie webových služeb (web services). Jedná se 
o technologii, která umožňuje zprostředkovávat komunikaci a předávat data mezi dvěma systémy. Ke 
komunikaci využívá TCP/IP protocol a je realizována jako nádstavba HTTP protokolu. K popisu 
přenášených dat využívá XML v kombinaci s XSD. Více o této technologii je uvedeno v kapitole 
č. 4.4 Integrační technologie. 
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Budeme-li dále v tomto textu hovořit o komponentě iDůmRozhraní s využitím technologie webových 
služeb zavedeme pro toto řešení nové označení iDůmWS. Komponenta iDůmRozhraní je obecná 
komponenta, kterou je možno implementovat různými způsoby. Zatímco iDůmWS je již konkrétní 
technologická implementace komponenty iDůmRozhraní. Pod názvem iDůmWS byla vyrobena 
konkrétní webová služba a její zdrojové kódy lze pod tímto názvem taktéž nalézt v příloze tohoto 
dokumentu. 
 

4.2 Komponenta iDůmOvládání 

 Tato komponenta plní funkci prezentační vrstvy, tj koncové vrstvy kterou uživatel vidí a 
pracuje s ní. Prezentační vrstva v rámci zadání této diplomové práce musí být vytvořena jako webová 
aplikace dostupná přes internetový prohlížeč. Tuto webovou aplikaci lze vyrobit pomocí různých 
technologických prostředků například Java, ASP.NET, Flash, Silverlight, aj. Nicméně všechny tyto 
technologie s ohledem na provoz využívají nějaký běhový framework nebo jinou alternativu 
podpůrného prostředí. Z důvodu, že zadání této diplomové práce předpokládá umístění této 
komponenty přímo do domácího serveru, který řídí celý inteligentní dům, jsme limitování jeho 
hardwarovým a platformovým omezením. Právě z tohoto důvodu bylo zvoleno, že prezentační 
komponenta iDůmOvládání bude vyrobena pomocí dynamicky generovaného HTML kódu. Tento kód 
je prezentovatelný běžnými internetovými prohlížeči jako standardní internetová stránka. 
K dynamickému generování HTML stránek bude využit interpretovací jazyk PHP doplněný o 
rozšíření nuSOAP, které umožní vzdálené volání a konzumování webových služeb (RPC) dostupných 
na iDůmWS. Z důvodu vyššího komfortu uživatelského ovládání byla navíc přidána ještě technologie 
JavaScriptu, která umožňuje udělat dané prezentační prvky mnohem více flexibilní a dynamičtější. 
Více o těchto technologiích pojednává kapitola č. 4.6 iDumWebApp technologie. 
 
Stejně jako v předchozí podkapitole i zde bude zaveden nový termín iDůmWebApp, pod kterým 
budeme označovat konkrétní vyrobené řešení obecné komponenty iDůmOvládání postavené jako 
webová aplikace. Pod tímto názvem jsou v příloze tohoto dokumentu taktéž označeny zdrojové kódy.  
 

4.3 Technologické schéma 

 Technologické schéma vyobrazené na obrázku č. 4 zobrazuje globální pohled na 
technologický model, který byl popsán ve výše uvedených kapitolách.  V obrázku je pro názornost 
zachycena i návaznost na inteligentní dům. Současně jsou tam doplněny klíčové technologie (Linux, 
Apache) nutné pro běh inteligentního domu i uživatelského rozhraní. 
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4.4 Integrační technologie 

 Tato kapitola popisuje technologie, které byly použity při realizaci komunikace mezi iDůmWS 
a iDůmWebApp. 
 

4.4.1 Webové služby 

 Webové služby (Web services) - technologie umožňující integraci aplikací z různých 
platforem a jejich ovládání přes webové rozhraní. Velký přínos mohou představovat zejména pro 
firmy, kde jsou často jednotlivé programy napsány v různých programovacích jazycích a jejich 
propojení není vždy ideální nebo vůbec možné.[3] 
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iDůmWS 
<<iDůmRozhraní>> 

C/C++, gSOAP, WebServices 

iDůmWebApp 
<<iDůmOvládání>> 

PHP, HTML, nuSOAP, JavaScript, Ajax 

 SOAP, WSDL, 
XML, XSD 

iDům 

   RAM Soubory Roury 

Obrázek  4 Technologické schéma 
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4.4.2 WSDL 

 WSDL (Web Services Description Language) - jazyk, který je založený na XML, popisuje 
funkce webové služby, jak se tyto funkce dají zavolat, jaké mají parametry a jaké mají výstupy. Vznikl 
sloučením tří jazyků firem IBM, Microsoft a Ariba.[4] 
 

4.4.3 XML 

 XML (Extensible Markup Language) - rozšiřitelný obecný značkovací jazyk, který vyvinulo 
a standardizovalo konsorcium W3C zjednodušením staršího jazyka SGML. Je považován za nástupce 
dnes používaného jazyka HTML, kde jeho hlavní výhodou je to, že programátor stránek může využít 
vlastní tagy, kterými dokáže mnohem přesněji popsat prezentované informace.[5] 
 

4.4.4 XSD 

 XSD (XML Schema Definition) - je XML schéma, které má za úkol popsat strukturu XML 
dokumentu, kontrolovat správnost dat, pracovat s databázemi a provádět konverze dat mezi různými 
datovými typy. 
 

4.4.5 SOAP 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) - je protokol používaný pro komunikaci mezi 
webovými službami pomocí XML zpráv po síti přes HTTP. Nejčastěji je využíván jako náhradní 
prostředek pro vzdálené volání procedur.[6] 
 

4.4.6 Apache 

 Apache HTTP Server - softwarový webový server s otevřeným kódem pro různé operační 
systémy a jiné platformy. Obsahuje množství funkcí, z nichž mnoho je implementovaných jako 
moduly pro rozšíření jádra. 
 

4.5 iDumWS technologie 

 Tato kapitola popisuje technologie, které byly použity při realizaci komunikační mezivrstvy 
iDůmWS.  
 

4.5.1 C/C++ 

 C/C++ - C++ je objektově orientovaný programovací jazyk, který vznikl rozšířením jazyka C. 
Programátor v C++ může využívat několik programovacích stylů (procedurální programování, 
objektově orientované programování a generické programování). Jazyk C je až na několik výjimek 
podmožinou C++.[7] 
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4.5.2 gSOAP toolkit 

 gSOAP toolkit - otevřený vývojový nástroj pro tvorbu aplikací pro SOAP/XML webové 
služby a obecné C/C++ XML datové vazby. Toolkit analyzuje WSDL a XML schémata a mapuje 
XML typy a SOAP komunikační protokoly pro snadno použitelné a efektivní C a C++ kódy. 
 

4.6 iDumWebApp technologie 

 Tato kapitola popisuje technologie, které byly použity při realizaci prezentační vrstvy 
iDůmWebApp. 
 

4.6.1 PHP 

 PHP - hypertextový preprocesor, který je určený k tvorbě webovýh aplikací (dynamicky 
generovaných stránek) ve formátu HTML, XHTML, VML. Jeden z nejrozšířenějších skriptovacích 
jazyků s bohatou zásobou funkcí a jednoduchým používáním. 
 

4.6.2 HTML 

 HTML (HyperText Markup Language) - jeden z jazyků pro tvorbu webových stránek, jehož 
vývoj byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů. Jako XML pochází z univerzálního značkovacího 
jazyka SGML. 
 

4.6.3 nuSOAP 

 nuSOAP - je skupina PHP tříd, které povolují vývojářům vytvořit a využívat SOAP webové 
služby. Nevyžadují žádné speciální PHP rozšíření.[6] 
 

4.6.4 JavaScript 

 JavaScript - multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk zpravidla pro webové 
stránky, kde se pomocí něj realizují různé interaktivní prvky, animace, efekty atd. Svojí syntaxí náleží 
do rodiny jazyků C/C++/Java. 
 

4.6.5 Ajax 

 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - technologie pro vývoj interaktivních webových 
aplikací měnících obsahy stránek bez nutného znovunačtení. Mají uživatelsky přívětivé prostředí, ale 
vyžadují použití moderních webových prohlížečů.[9] 
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5 Objektově orientovaný model uživatelského rozhraní 
 Při vývoji obou softwarových komponent iDůmWS i iDůmWebApp byla použita metodika 
objektově orientovaného programování. Tento moderní způsob vývoje softwaru nám dává velmi silný 
nástroj, jak přenést požadavky reálného světa do softwarové podoby. V ideálním případě jedna ku 
jedné. Tím se tento software stává značně přehledný, udržitelný a schopný reagovat na změny. 
Abstrakce, zapouzdření, delegování, dědičnost a polymorfismus jsou další značné výhody tohoto 
přístupu programování, které nám umožňují vyrábět systém modulární a snadno rozšířitelný. Více 
informací o objektově orientovaném modelování lze nalézt v knize [8]. 
 
 

5.1 Objektový model komponenty iDůmWS 

 Obrázek  5 Diagram tříd komponenty iDumWS zobrazuje objektově orientovaný návrh této 
komponenty. Tabulka níže pak popisuje význam jednotlivých tříd a odkaz do zdrojových kódů, kde 
jsou tyto třídy deklarovány. 

 
Obrázek  5 Diagram tříd komponenty iDumWS 

 
 

Název třídy Soubor s deklarací Popis 

iDumConnector iDumConnector.h Třída zajišťující napojení na inteligentní dům. 

iDumController iDumController.h Třída spravující kolekci všech načtených zařízení. 

iDumWSService soapiDumWSService.h Proxy třída zajišťující webovou službu a její metody. 

Control Control.h Obecná třída definující společné vlastnosti a chování 
všech zařízení. 

SvetloControl SvetloControl.h Třída definující vlastnosti a chování světel. 

SpotrebicControl SpotrebicControl.h Třída definující vlastnosti a chování spotřebičů. 

StmivacControl StmivacControl.h Třída definující vlastnosti a chování stmívačů. 

TeplomerControl TeplomerControl.h Třída definující vlastnosti a chování teploměrů. 
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TopeniControl TopeniControl.h Třída definující vlastnosti a chování topení. 

ZabezpeceniControl ZabezpeceniControl.h Třída definující vlastnosti a chování zabezpečovacích 
prvků. 

 
 

5.2 Objektový model komponenty iDůmWebApp 

 Obrázek  6 Diagram tříd komponenty iDumWebApp zobrazuje objektově orientovaný návrh 
této komponenty. Tabulka níže pak popisuje význam jednotlivých tříd a odkaz do zdrojových kódů, 
kde jsou tyto třídy deklarovány. 
 

 
Obrázek  6 Diagram tříd komponenty iDumWebApp 

 
Název třídy Soubor s deklarací Popis 

Area Area.php Třída zajišťující kreslící plátno s aktuálním 
půdorysem podlaží. 

iDumWSConnector iDumWSConnector.php Třída zajišťující volání webové služby dostupné na 
iDumWS. 

Control Control.php Obecná třída definující společné vlastnosti a 
chování všech zařízení. 

SvetloControl SvetloControl.php Třída definující vlastnosti a chování světel. 

SpotrebicControl SpotrebicControl.php Třída definující vlastnosti a chování spotřebičů. 

StmivacControl StmivacControl.php Třída definující vlastnosti a chování stmívačů. 

TeplomerControl TeplomerControl.php Třída definující vlastnosti a chování teploměrů. 

TopeniControl TopeniControl.php Třída definující vlastnosti a chování topení. 

ZabezpeceniControl ZabezpeceniControl.php Třída definující vlastnosti a chování 
zabezpečovacích prvků. 
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6 Definice webové služby poskytované na vnějším 
rozhraní iDůmWS 

 Jak již z návrhu  víme, komponenta iDůmWS má na svém vnějším rozhraní poskytovat 
vzdálené procedury pomocí technologie webových služeb. Tyto procedury využívá prezentační vrstva 
iDůmWebApp, která prostřednictvím nich řídí zařízení v inteligentním domě. 
 
Tato kapitola si dává za cíl seznámit čtenáře se všemi metodami webové služby, které byly pro tyto 
účely analyzovány a určeny k implementaci. U každé metody je uveden následující rozsah informací: 

• Název 

• Popis chování metody 

• Vstupní parametry, pokud  se jedná o komplexní strukturu, tak pouze parametry nejnižší 
úrovně 

• Výstupní parametry, pokud se jedná o komplexní strukturu, tak pouze parametry nejnižší 
úrovně 

• Struktura SOAP dotazu, který je předán na vstup volané vzdálené procedury 

• Struktura SOAP odpovědi, která je předána na výstupy volané vzdálené procedury 
 
Komplexní datové struktury, datové typy a definice povinnosti vstupních a výstupních parametrů jsou 
popsány pomocí XSD schématu umístěného v souboru ns.xsd. Tento soubor se nachází mezi 
zdrojovými kódy v příloze tohoto dokumentu. Naprogramovaná komponenta iDůmWS využívá toto 
schéma k validaci vstupních a výstupních parametrů. 
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Název Auth 

Popis Tato webová metoda provede autentizaci uživatele vůči centrálnímu řídícímu počítači 

inteligentního domu.3 

Login Uživatelské jméno uživatele. Vstupní parametry 

Password Heslo uživatele. 

Verify Příznak (true/false) zda uživatel byl autentizován, či nikoliv. Výstupní parametry 

CurrentTime Aktuální datum a čas na serveru. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:Auth> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
  </ns:Auth> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:AuthResponse> 

   <authInfo> 
    <verify>false</verify> 

    <currentTime></currentTime> 
   </authInfo> 

  </ns:AuthResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

                                                      
3 Více informací o autentizaci uživatelů poskytuje kapitola č. 8 Bezpečnostní prvky navrženého uživatelského 

rozhraní. 
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Název GetSpotrebiceControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie spotřebič, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele. 

Password Heslo uživatele. 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Výstupní parametry 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetSpotrebiceControl> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <area></area> 

  </ns:GetSpotrebiceControl> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetSpotrebiceControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetSpotrebiceControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetStmivaceControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie stmívač, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Výstupní parametry 

Brightness Aktální intenzita osvětlení uvedena v procentech. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetStmivaceControl> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <area></area> 
  </ns:GetStmivaceControl> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetStmivaceControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

     <brightness>0</brightness> 
    </controlDetail> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
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     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

     <brightness>0</brightness> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetStmivaceControlResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetSvetlaControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie světlo, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Výstupní parametry 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetSvetlaControl> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <area></area> 
  </ns:GetSvetlaControl> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetSvetlaControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetSvetlaControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetTeplomeryControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie teploměr, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Temperature Aktuální naměřená teplota udávaná ve stupních celsia. 

Výstupní parametry 

History Historické údaje měření. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetTeplomeryControl> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <area></area> 

  </ns:GetTeplomeryControl> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetTeplomeryControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <temperature>0.0</temperature> 

     <history></history> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetTeplomeryControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetTopeniControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie topení, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Temperature Aktuální teplota ve stupních celsia, která je na topení nastavena, a 
kterou topení udržuje.  

Tolerance Aktuální tolerance, která je na topení nastavena a se kterou zařízení 
pracuje. 

Výstupní parametry 

History Historické údaje topení. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetTopeniControl> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <area></area> 

  </ns:GetTopeniControl> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetTopeniControlResponse> 

   <controlList> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <temperature>0.0</temperature> 
     <tolerance>0.0</tolerance> 

     <history></history> 
    </controlDetail> 
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    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <temperature>0.0</temperature> 

     <tolerance>0.0</tolerance> 
     <history></history> 

    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetTopeniControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetZabezpeceniControl 

Popis Tato webová metoda poskytne kolekci všech zařízení kategorie zabezpečení, které jsou aktuálně 

dostupné v inteligentním domě. U každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální 
stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Area Identifikátor podlaží. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Disable Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zakázáno nebo povoleno. 

Výstupní parametry 

Type Typ zabezpečovacího prvku. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetZabezpeceniControl> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <area></area> 

  </ns:GetZabezpeceniControl> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetZabezpeceniControlResponse> 

   <controlList> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <powerOn>false</powerOn> 
     <disable>false</disable> 

     <type></type> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetZabezpeceniControlResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetSpotrebiceControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie spotřebič, které je vyhledáno 

pomocí jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Výstupní parametry 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetSpotrebiceControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
  </ns:GetSpotrebiceControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetSpotrebiceControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

    </controlDetail> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <powerOn>false</powerOn> 
    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetSpotrebiceControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetStmivaceControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie stmívač, které je vyhledáno pomocí 

jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Výstupní parametry 

Brightness Aktální intenzita osvětlení uvedena v procentech. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetStmivaceControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
  </ns:GetStmivaceControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetStmivaceControlResponse> 

   <controlList> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <powerOn>false</powerOn> 
     <brightness>0</brightness> 

    </controlDetail> 
    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
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     <powerOn>false</powerOn> 
     <brightness>0</brightness> 

    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetStmivaceControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetSvetlaControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie světlo, které je vyhledáno pomocí 

jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Výstupní parametry 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetSvetlaControlByCode> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <code></code> 

  </ns:GetSvetlaControlByCode> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetSvetlaControlResponse> 

   <controlList> 
   <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <powerOn>false</powerOn> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetSvetlaControlResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetTeplomeryControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie teploměr, které je vyhledáno pomocí 

jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Temperature Aktuální naměřená teplota udávaná ve stupních celsia. 

Výstupní parametry 

History Historické údaje měření. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetTeplomeryControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
  </ns:GetTeplomeryControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetTeplomeryControlResponse> 

   <controlList> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <temperature>0.0</temperature> 
     <history></history> 

    </controlDetail> 
    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
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     <temperature>0.0</temperature> 
     <history></history> 

    </controlDetail> 
   </controlList> 

  </ns:GetTeplomeryControlResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetTopeniControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie topení, které je vyhledáno pomocí 

jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

Temperature Aktuální hodnota ve stupních celsia, která je na topení nastavena, a 

kterou topení udržuje.  

Tolerance Aktuální tolerance, která je na topení nastavena a se kterou zařízení 

pracuje. 

Výstupní parametry 

History Historické hodnoty topení. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetTopeniControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
  </ns:GetTopeniControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetTopeniControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <temperature>0.0</temperature> 

     <tolerance>0.0</tolerance> 
     <history></history> 
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    </controlDetail> 
    <controlDetail> 

     <code></code> 
     <name></name> 

     <temperature>0.0</temperature> 
     <tolerance>0.0</tolerance> 

     <history></history> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetTopeniControlResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název GetZabezpeceniControlByCode 

Popis Tato webová metoda poskytne konkrétní zařízení kategorie zabezpečení, které je vyhledáno 

pomocí jednoznačného identifikátoru předaného na vstupu. V případě, že tento jednoznačný 
identifikátor není na vstupu zadán, pak poskytne opět kolekci všech zařízení této kategorie. U 

každého zařízení jsou předány popisné informace a aktuální stav. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Vstupní parametry 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

Name Název zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zapnuto nebo vypnuto. 

Disable Příznak (true/false) zda zařízení je aktuálně zakázáno nebo povoleno. 

Výstupní parametry 

Type Typ zabezpečovacího prvku. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:GetZabezpeceniControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
  </ns:GetZabezpeceniControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:GetZabezpeceniControlResponse> 
   <controlList> 

    <controlDetail> 
     <code></code> 

     <name></name> 
     <powerOn>false</powerOn> 

     <disable>false</disable> 
     <type></type> 

    </controlDetail> 
    <controlDetail> 
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     <code></code> 
     <name></name> 

     <powerOn>false</powerOn> 
     <disable>false</disable> 

     <type></type> 
    </controlDetail> 

   </controlList> 
  </ns:GetZabezpeceniControlResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název SetSpotrebiceControlByCode 

Popis Tato webová metoda nastaví zařízení kategorie spotřebič do stavu zapnuto nebo vypnuto. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

PowerOn Příznak (true/false) zda má být zařízení zapnuto nebo vypnuto. 

ClearTimeStamp Příznak (true/false) zda má být vynulováno časování. 

Vstupní parametry 

TimeStamp Datum a čas, kdy má dojít k časovanému vypnutí nebo zapnutí. 

Výstupní parametry Result Příznak (true/false) informující o tom, zda nastavení bylo úspěšně 

provedeno, či nikoliv. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:SetSpotrebiceControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
   <powerOn>false</powerOn> 

   <clearTimeStamp>false</clearTimeStamp> 
   <timeStamp></timeStamp> 

  </ns:SetSpotrebiceControlByCode> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:SetSpotrebiceControlByCodeResponse> 
   <result>false</result> 

  </ns:SetSpotrebiceControlByCodeResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název SetStmivaceControlByCode 

Popis Tato webová metoda nastaví stmívač do stavu zapnuto nebo vypnuto. Současně v případě, že má 

být zapnuto, tak nastaví i intenzitu osvětlení. Konkrétní stmívač, který má být ovládáno je zadán 
pomocí jednoznačného identifikátoru na vstupu. 

Login Uživatelské jméno uživatele. 

Password Heslo uživatele. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda má být zařízení zapnuto nebo vypnuto. 

Brightness Intenzita osvětlení v procentuálním vyjádření. 

ClearTimeStamp Příznak (true/false) zda má být vynulováno časování. 

Vstupní parametry 

TimeStamp Datum a čas, kdy má dojít k časovanému vypnutí nebo zapnutí. 

Výstupní parametry Result Příznak (true/false) informující o tom, zda nastavení bylo úspěšně 

provedeno, či nikoliv. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:SetStmivaceControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
   <powerOn>false</powerOn> 

   <clearTimeStamp>false</clearTimeStamp> 
   <timeStamp></timeStamp> 

   <brightness>0</brightness> 
  </ns:SetStmivaceControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:SetStmivaceControlByCodeResponse> 
   <result>false</result> 

  </ns:SetStmivaceControlByCodeResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název SetSvetlaControlByCode 

Popis Tato webová metoda nastaví světlo do stavu zapnuto nebo vypnuto. Konkrétní světlo, které má 

být ovládáno je zadáno pomocí jednoznačného identifikátoru na vstupu. 

Login Uživatelské jméno uživatele. 

Password Heslo uživatele. 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení. 

PowerOn Příznak (true/false) zda má být zařízení zapnuto nebo vypnuto. 

ClearTimeStamp Příznak (true/false) zda má být vynulováno časování. 

Vstupní parametry 

TimeStamp Datum a čas, kdy má dojít k časovanému vypnutí nebo zapnutí. 

Výstupní parametry Result Příznak (true/false) informující o tom, zda nastavení bylo úspěšně 
provedeno, či nikoliv. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:SetSvetlaControlByCode> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <code></code> 

   <powerOn>false</powerOn> 
   <clearTimeStamp>false</clearTimeStamp> 

   <timeStamp></timeStamp> 
  </ns:SetSvetlaControlByCode> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:SetSvetlaControlByCodeResponse> 

   <result>false</result> 
  </ns:SetSvetlaControlByCodeResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název SetTopeniControlByCode 

Popis Tato webová metoda nastaví topení do stavu zapnuto nebo vypnuto. Současně v případě, že má 

být zapnuto, tak nastaví i teplotu, na kterou má topit včetně povolené tolerance. Konkrétní 
topení, které má být ovládáno je zadáno   pomocí jednoznačného identifikátoru na vstupu. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

Temperature Teplota zadaná ve °C, kterou ma topení udržovat. 

Vstupní parametry 

Tolerance Přípustná tolerance teplot, se kterou musí topení pracovat. 

Výstupní parametry Result Příznak (true/false) informující o tom, zda nastavení bylo úspěšně 
provedeno, či nikoliv. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:SetTopeniControlByCode> 

   <auth> 
    <login></login> 

    <password></password> 
   </auth> 

   <code></code> 
   <temperature>0.0</temperature> 

   <tolerance>0.0</tolerance> 
  </ns:SetTopeniControlByCode> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:SetTopeniControlByCodeResponse> 
   <result>false</result> 

  </ns:SetTopeniControlByCodeResponse> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Název SetZabezpeceniControlByCode 

Popis Tato webová metoda nastaví zabezpečení do stavu zapnuto nebo vypnuto. Konkrétní 

zabezpečovací prvek, který má být ovládán je zadá pomocí jednoznačného identifikátoru na 
vstupu. 

Login Uživatelské jméno uživatele 

Password Heslo uživatele 

Code Jednoznačný identifikátor zařízení 

PowerOn Příznak (true/false) zda má být zařízení zapnuto nebo vypnuto. 

Vstupní parametry 

Disable Příznak (true/false) zda má být zařízení zakázáno nebo povoleno. 

Výstupní parametry Result Příznak (true/false) informující o tom, zda nastavení bylo úspěšně 
provedeno, či nikoliv. 

Vstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

  <ns:SetZabezpeceniControlByCode> 
   <auth> 

    <login></login> 
    <password></password> 

   </auth> 
   <code></code> 

   <powerOn>false</powerOn> 
   <disable>false</disable> 

  </ns:SetZabezpeceniControlByCode> 
 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Výstupní SOAP <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:ns="urn:iDumWS"> 

 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <ns:SetZabezpeceniControlByCodeResponse> 

   <result>false</result> 
  </ns:SetZabezpeceniControlByCodeResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
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7 Specifika uživatelského rozhraní nutná pro zajištění 
napojení na iDům 

 Jak již bylo v průběhu tohoto dokumentu několikrát nastíněno, tato diplomová práce je 
součástí komplexního projektu inteligentního domu. Uživatelské rozhraní vytváří další funkční celek, 
který musí být integrován na ostatní celky. Toto napojení musí využívat současné možnosti nabízené 
iDomem a musí být s ním kompatibilní. 
 
Návrh uživatelského rozhraní vychází z principu objektově orientovaného programování a modulární 
architektury a předpokládá využití jistých interních mechanismů předávání informací. Nicméně 
současné možnosti napojení na inteligentní dům neposkytují v dostatečném rozsahu podporu pro tyto 
mechanismy. A proto bylo nutné doimplementovat jistá specifika, která jsou nad rámec požadavků 
zadání této práce, ale k dosažení cíle byly nezbytné. I když se obecně předpokládá, že problematika 
těchto specifik bude řešena již v jádru celého systému a ostatní napojené celky ji budou moci využívat 
a považovat za referenční. 
 

7.1 Jednoznačné identifikátory zařízení  

 Má-li navrhované uživatelské rozhraní být napojeno na již existující funkční komponentu 
iDům, musí mimo jiné disponovat informacemi o jednotlivých zařízeních v domě, která má uživatel 
ovládat. Jediným zdrojem těchto informací je v současné době sada konfiguračních souborů jejichž 
struktura a rozsah není ideální a pro potřeby uživatelského rozhraní dostatečná. Klíčovým 
nedostatkem těchto konfiguračních informací je nedostupnost jednoznačného identifikátoru každého 
zařízení. 
 
To sebou přináší nemalý problém identifikování konkrétního zařízení a párování mezi jednotlivými 
komponentami. Obzvláště v případě vytváření integračních vazeb mezi iDumWS a iDumApp a také 
vazeb iDumWS a iDum, kdy dochází k žádosti na aktuální stav zařízení nebo nastavení nového stavu 
zařízení.  
 
Podíváme-li se blíže na poskytnutá data ze systému iDum, tak strukturu dat lze popsat následovně: 

• Každý konfigurační soubor obsahuje sadu zařízení stejné kategorie a nese název dle této 
kategorie. Například všechna světla jsou uložena v souboru Svetla.ctl.  

• Ucelený číselník těchto kategorií neexistuje.  

• Každý řádek tohoto konfiguračního souboru představuje jedno inteligentní zařízení. 

• Zařízení uvnitř konfiguračního souboru jsou odděleny právě koncem řádku.  

• Jednotlivé atributy daného zařízení (řádku) jsou odděleny tabulátorem.  
 
Příklad definice dvou zařízení z kategorie světel je následující: 
  
 Zádveří  1. patro  400 350 2 6 *Zadveri-Svetlo.scr 

 Terasa  1. patro  250 20 2 7 *Terasa-Svetlo.scr 
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Význam jednotlivých hodnot z leva do prava je následující: 

• Název zařízeni 

• Nadzemní podlaží, na kterém se zařízení nachází 

• X souřadnice umístění zařízení na půdorysu podlaží 

• Y souřadnice umístění zařízení na půdorysu podlaží 

• Adresa RAM na kterou je mapován stav tohoto zařízení 

• Bit sloužící k maskování hodnoty zařízení na RAM adrese. 

• Název scriptu, který se má zavolat v případě změny stavu zařízení. Tento script zajistí zařazení 
požadavku na změnu do fronty požadavků. Správu této fronty zajišťuje iDum a je nasazena 
z důvodu předcházení konfliktů na zařízení v případě, že více osob využije totéž zařízení ve 
stejnou dobu ale různými prostředky. Například jedna osoba rozsvítí světlo přes uživatelské 
rozhraní, jiná zase změní stav zařízení (rozsvítí světlo) lokálně přímo v budově. 

 
Jak příklad  konfigurace jednotlivých zařízení napovídá, žádný jednoznačný identifikátor nebyl 
poskytnut. Z tohoto důvodu je potřeba využít jiné možnosti, jak takový identifikátor získat. Podíváme-
li se na poskytnutý rozsah atributů zařízení, tak by se dal jako takový identifikátor využít adresa RAM 
paměti v kombinaci s maskovacím bitem. Nicméně nikde není zajištěno, že tato adresa zůstane pro 
zařízení v čase neměnná. Další možnost jednoznačné identifikace spočívá v číslování řádků 
konfiguračního souboru, kde jednotlivá čísla řádků lze evidovat jako identifikátor. Opět se ale 
dostáváme do konfliktu. Například v případě, že dojde ke změně v konfiguračním souboru - prohození 
jednotlivých řádků. Dokumentace inteligentního domu [1] dále uvádí soubor devid.tab, který by měl 
obsahovat jisté ID zařízení, nikde ale není zachycena návaznost tohoto identifikátoru na zařízení 
definovaná v konfiguračních souborech. Možná by se dala tato návaznost získat pomocí parsování 
názvů scriptů a vyhodnocování jejich závislostí. Tento postup je ale neefektivní a chybový. 
 
Tyto příčiny vedly k sestavení specifického řešení v podobě algoritmu na generování identifikátorů. 
Obecná posloupnost kroků takového algoritmu je následující: 
 

1. Vezmi celý řádek konfiguračního souboru (jedno zařízení). 
2.  Odstraň z něj veškeré prázdné znaky. Prázdným znakem nemusí být pouze mezera, ale také 

tabulátor atd. 
3. Aplikuj na získaný řetězec algoritmus md5 a získej tak md5 digitální otisk. 
4. Tento digitální otisk použij jako jednoznačný identifikátor zařízení. 

 
Všechny komponenty uživatelského rozhraní mají tento algoritmus naimplementován a tudíž jsou 
schopny pomocí výše uvedeného  postupu a matematické funkce md5 získat totožné identifikátory 
jednotlivých zařízení. Na základě znalosti těchto identifikátorů dokáží párovat informace o zařízeních 
a dotazovat se na stav nebo provádět jejich nastavení. 
 
Vrátíme-li se zpět k našemu dvouřádkovému vzorku konfiguračního souboru a aplikujeme-li navržený 
algoritmus, získáme pro představu následující identifikátory: 

• Pro světlo s názvem Zádveří:  81b03294abf4d82eb7a77488a95b25bf 

• Pro světlo s názvem Terasa:  f719c623d2794e797d5cc820c7b8fd61 
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Algoritmus md5 (Message Digest algoritmus verze 5) je jednosměrná hash funkce, kterou vynalezl 
v roce 1991 profesor Ronald Rivest a je určena pro vytváření digitálních otisků. Jednosměrná funkce 
znamená, že dáme-li na vstup algoritmu nějaký vzorek dat (v našem případě řádek konfiguračního 
souboru bez prázdných znaků) a aplikujeme-li na tento vzorek algoritmus dojde k vytvoření na 
výstupu tzv. digitálního otisku. Z tohoto digitálního otisku již ale nelze zpětně získat vstupní vzorek – 
jednosměrnost. Nicméně algoritmus zajistí, že pro stejný vstupní vzorek vždy získáme stejný digitální 
otisk o pevné délce. Digitální otisk bývá také někdy označován jako hash nebo hashsum případně 
hashcheck. V případě algoritmu md5 má výstupní digitální otisk 128 bitovou pevnou délku. Má-li 
čtenář zájem o hlubší prostudování této hashovací matematické funkce, pak je možnost využít 
kompletní definice jež je uvedena v internetovém standardu RFC (Request for comments) 
konkrétně[2].  
 

7.2 Povinnosti atributů v konfiguračních souborech 

 Povinnosti atributů je dalším nedostatkem, kterým trpí konfigurační soubory prostřednictvím 
již poskytuje iDum informace o koncových inteligentních zařízeních. Jak již bylo řečeno každý řádek 
tohoto konfiguračního souboru představuje jedno zařízení a jednotlivé atributy tohoto zařízení jsou 
v rámci řádku oddělený tabulátorem. Nicméně dostáváme se do situace, že nikde není jasně 
definováno, které atributy jsou u zařízení povinné a které nikoliv. Navíc, některé konfigurační soubory 
evidují zařízení sice stejné kategorie (zabezpečení), ale různého typu (čidla, dveře,...). Pak se 
dostáváme do situace, že rozsah atributů může být pro různé zařízení odlišný. Což do celé 
problematiky převzetí informací z iDomu vnáší další problém. Jednoduše nevíme, zda toto konkrétní 
zařízení má méně atributů než zařízení o řádek nad ním, nebo zda rozsah atributů je totožný, ale došlo 
pouze k jeho nevyplnění (byl nepovinný). 
 
Z výše uvedených důvodů byly do uživatelského rozhraní implementovány tyto specifická pravidla: 
 

• Všechny atributy jsou povinné. 

• Pouze atribut script může být nepovinný z důvodu toho, že některé zařízení z podstaty věci 
nepotřebují řídit, ale pouze poskytovat informace o svém stavu. Tudíž script pro řízení není 
nutný. 

• Pokud řádek konfiguračního souboru obsahuje nedostatek atributů, které se očekávají, pak je 
toto zařízení odmítnuto a uživatel jej nebude moci ovládat. 

• Jedno chybně vyplněné zařízení (řádek konfiguračního souboru) nemá vliv na zajištění 
ovládání ostatních zařízení. 
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8 Bezpečnostní prvky navrženého uživatelského rozhraní 
 Inteligentní domácnost je další technologická vymoženost, která zvyšuje komfort a pohodlí 
života lidí na tomto světě. Toto navýšení komfortu je ale na druhou stranu vykoupeno jistým rizikem. 
Inteligentní dům je záležitost, která značně vstupuje a ovlivňuje osobní život lidí, kteří jej používají. 
Má přístup k jejich soukromí a domácímu zázemí. Z těchto příčin je nutno celý inteligentní dům, 
uživatelské rozhraní nevyjímaje, dostatečně zabezpečit, aby byl chráněn před zneužitím neoprávněnou 
osobou.  
 
Tato kapitola popisuje bezpečnostní prvky, které jsou navrženy a musí být nasazeny do uživatelského 
rozhraní tak, aby byl přístup k inteligentnímu domu dostatečně bezpečný, ale i nadále zůstal 
uživatelsky přívětivý. 
 

8.1 Autentizace uživatelů 

 Uživatelské rozhraní, které je navrženo v rámci této diplomové práce obsahuje autentizační 
mechanismy. Z pohledu uživatele sytému to znamená, že dříve než bude moci ovládat inteligentní 
dům prostřednictvím tohoto uživatelského rozhraní, tak musí zadat své uživatelské jméno a heslo. Na 
základě porovnání uživatelského jména a hesla s interní evidencí identit systému, je danému uživateli 
povolen přístup k ovládání inteligentního domu či nikoliv. 
 
Z pohledu softwarového návrhu samotnou autentizaci (ověření uživatele) provádí komponenta 
iDůmWS. Tato komponenta autentizuje uživatele vůči identitám operačního systému Linux. Správcem 
uživatelských účtů je tedy přímo operační systém Linux a pomocí standardních prostředků, které tento 
systém poskytuje lze přidávat nebo odebírat uživatele inteligentního domu. Více informací o správě 
uživatelských účtů v linuxových systémech lze najít v literatuře [10]. 
 
Výhody využití uživatelských účtu operačního systému jsou následující: 

• Uživatelské účty jsou uloženy přímo na centrálním prvku celého inteligentního domu 
(centrální domácí server). 

• Je pouze jediné centrální místo identit. Jednotné uživatelské účty. 

• Přístup k těmto identitám je standardizován, tudíž do budoucna bude-li jakákoliv další 
navrhovaná komponenta inteligentního domu chtít tyto identity využívat, není problém. 

• Řešení je vhodné pro identity management v případě nasazení inteligentního domu do velkých 
korporací. 

• Bezpečnost uložených identit v operačním systému je na vyšší úrovni než by poskytla běžná 
nezašifrovaná databáze nebo dokonce lokální soubor. 

 
Konfigurace uživatelského rozhraní by měla umožňovat, aby uživatelské heslo a jméno nebylo 
požadováno v případě, že se uživatel připojuje k inteligentnímu domu lokálně přímo z centrálního 
řídícího systému.  
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8.2 Zabezpečení komunikace pomocí SSL vrstvy 

Z důvodu, že uživatelské jméno a heslo je předáváno internetovým prohlížečem do komponenty 
iDumWebApp a ta jej dále předává do komponenty iDůmWS. A z důvodu, že komunikace mezi 
těmito komponentami je postavena na http protokolu, což je otevřený nezabezpečený protokol. Hrozí, 
že potencionální útočník by mohl komunikaci odchytit a získat uživatelovi přístupové údaje. Ty 
následně zneužít pro záškodnické účely. 
 
Z výše popsaných důvodů bylo navrženo opatření, které spočívá v zavedení šifrování komunikace. 
Popsaná komunikace bude tedy zabezpečena pomocí SSL vrstvy, která zajistí dostatečnou bezpečnost 
při přenosu dat. Tato šifrovaná vrstva bude aplikována prostřednictvím http serveru Apache. 
Administrátor musí tedy při instalaci systému správně nakonfigurovat Apache server tak, aby místo 
běžného protokolu http byl použit protokol https. 
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9 Rozšíření uživatelského rozhraní o podporu nových 
inteligentních zařízení 

  
 Vzhledem k tomu, že do budoucna se předpokládá značný rozvoj celého inteligentního domu. 
Navíc hlavním předpokladem takového rozvoje jistě bude připojování dalších nových inteligentních 
zařízeni, bude nutno rozšířit podporu pro tyto zařízení i v uživatelském rozhraní. Právě proto vznikla 
tato kapitola, která má za úkol popsat, jak tyto nové inteligentní zařízení začlenit do uživatelského 
rozhraní. 
 
Předem je nutno upozornit, že tyto postupy reflektují pouze zařízení, jejichž napojení bude provedeno 
obdobným způsobem jako je tomu doposud. Tj. s využitím RAM mapovacího souboru a scriptů. 
V opačném případě bude nutno mnohem hlubšího zásahu do zdrojových kódů. To už je ale nad rámec 
této diplomové práce, protože v současné době jiný typ napojení není znám. 
 

9.1 Logické rozšíření 

Z kapitoly 5 víme, že obě implementované vrstvy iDůmWS a iDůmWebApp jsou programovány 
pomocí objektově orientovaného programování.  To sebou přináší obrovské výhody snadné 
rozšířitelnosti oproti programování strukturovanému. Za použití dědičnosti, přetěžování, virtuálních 
metod a abstraktních tříd lze totiž velmi snadno vytvořit další funkční bloky kódu, které budou 
dostatečně autonomní, budou navazovat a využívat již hotových zdrojových kódu a zásahy do starého 
kódu budou minimální. 
 
Pro naše konkrétní případy se dá obecně říct, že při implementaci obsluhy nového zařízení stačí pouze  
podědit třídu Control a doimplementovat příslušné konstruktory, destruktor, virtuální metody 
a případné specifika. Třída Control obsahuje vlastnosti a chování společné pro všechny zařízení. 
 

9.2 Implementační rozšíření 

9.2.1 Rozšíření iDumWS 

Postup pro rozšíření webových metod v komponentě iDůmWS je následující: 
1. Vytvoříme novou třídu. Budeme-li se držet naší jmenné konvence nazveme ji NazevControl. 

Tato třída musí dědit základní třídu Control. 
2. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme konstruktor: 

 NazevControl(string &p_code, vector<string> atribute, iDumConnector * iDum)  

• p_code – jednoznačný identifikátor zařízení 

• atibute – vektor atributů získaných z konfiguračního souboru (posloupnost totožná 
jako v konfiguračním souboru) 

• iDum – ukazatel na instanci třídy iDůmConnector, která zajišťuje napojení na RAM, 
skripty 
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3. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme metodu SetDumControl. Tato metoda má 
za úkol vzít aktuální stav objektu a nastavit ho do inteligentního domu. Pod pojmem stav si lze 
představit evidované atributy jako zapnuto, vypnuto, teplota, jas. Atributy jsou u každého 
zařízení různé. 

4. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme metodu GetDumControl. Tato metoda má 
za úkol získat aktuální stav z inteligentního domu a uložit jej do instance třídy NazevControl. 

5. Do metody iDumController::LoadControls doplníme volání  konstruktoru naší nové třídy 
NazevControl.  

6. Do souboru wsDefinition.ws doplníme hlavičku nové webové metody. 
7. Aplikujeme gSOAP toolkit, který vygeneruje XSD, WSDL, proxy třídy. 
8. Do souboru main.cpp doplníme definici nové webové metody. V rámci definice již můžeme 

využívat práci s třídou NazevControl. 
9. Zkompilujeme a vystavíme na Apache server. 

 
Detailnější popis jak vytvářet webové služby (kroky 7-9) je možno nalézt v oficiální dokumentaci 
gSOAP toolkitu [11]. 
 

9.2.2 Rozšíření iDumWebApp 

Postup pro rozšíření prezentační vrstvy iDůmWebApp je následující:  
1. Ve třídě iDumWSConnector doplníme volání nově vytvořených webových služeb/metod. Pro 

volání WS je použita knihovna nuSOAP. Vhodný příklad jejího použítí prezentuje [6].  
2. Vytvoříme novou třídu. Budeme-li se držet naší jmenné konvence nazveme ji NazevControl. 

Tato třída musí dědit základní třídu Control. 
3. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme konstruktor: 

 NazevControl($code, $name, $x, $y)  

• $code – jednoznačný identifikátor zařízení 

• $name – název zařízení 

• $x – horizontální souřadnice pro zobrazení zařízení na půdorysu podlaží 

• $y – vertikální souřadnice pro zobrazení zařízení na půdorysu podlaží 
4. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme funkci downloadControl. Tato funkce 

volá webovou službu na iDumWS a stáhne z ní aktuální informace o stavu zařízení. Ty uloží 
do instance objektu. 

5. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme funkci uploadControl. Tato funkce volá 
webovou službu na iDumWS a předá ji nový stav zařízení, který se  má nastavit 
v inteligentním domě. 

6. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme funkci printOut, která zajistí vykreslení 
zařízení na plátně. 

7. Ve třídě NazevControl přetížíme a doprogramujeme funkci printWindow, která zajistí 
vykreslení grafického detailového okna. 

8. Ve třídě NazevControl naprogramujeme jakoukoliv jinou dílčí logiku, která je specifická pro 
toto zařízení. 

9. Do složky img_iDum umístíme grafické prvky potřebné pro prezentaci. 
10. Do souboru Canvas.php doplníme volání konstruktoru nové třídy NazevControl. 
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11. Do souboru index.php doplníme grafická tlačítka pro novou kategorii zařízení. 
12. Aktualizujeme soubory na Apache serveru 
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10  Závěr 
  
 V rámci této diplomové práce bylo analyzováno, navrženo, modelováno a implementováno 
uživatelské rozhraní pro inteligentní dům, který je vyvíjen na Katedře telekomunikační techniky, 
Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoké školy báňské v Ostravě. 
 
Vývoj inteligentního domu v době psaní této práce ještě není kompletně ukončen, navíc se očekává 
v budoucnu další rozvoj. Proto řešení uživatelského rozhraní bylo navrženo tak, aby vyhovovalo 
požadavkům zadání této diplomové práce a současně bylo vhodné pro další budoucí rozšíření. Postupy 
a návody, jak uživatelské rozhraní doplnit o nová zařízení a funkce jsou dle požadavků uvedeny 
v samostatné kapitole tohoto dokumentu.  
 
Pro návrh řešení byly zvoleny takové technologie, které respektovaly požadavek na nízký výkon 
centrálního řídícího počítače. Uživatelské rozhraní bylo testováno pomocí softwarových nástrojů, 
které simulovaly budoucí reálný inteligentní dům. 
 
Sytém byl navržen tak, aby byl dostatečně zabezpečen proti přístupu neoprávněné osoby a případnému 
zneužití. Mezi hlavní bezpečnostní prvky patří zavedení autentizace a šifrování komunikace pomocí 
SSL.  
 
Prezentační část uživatelského rozhraní, komponenta iDůmWebApp, byla vyrobena jako webová 
aplikace tak, jak definovalo zadání. Tato aplikace byla optimalizována a úspěšně otestována pro běžně 
dostupné internetové prohlížeče. Tím byl splněn další z požadavků zadání. Současně jednotlivé 
grafické prvky byly navrženy dostatečně velké, aby uživatelské rozhraní bylo ovladatelné i pomocí 
dotykového displeje. Navíc byla implementována softwarová klávesnice, kterou lze použít 
u dotykových displejů bez vlastní hardwarové nebo softwarové klávesnice. 
 
Dalším požadavkem zadání byla podpora uživatelského rozhraní pro mobilní telefony s přístupem na 
internet. Zadání předpokládalo, že webová aplikace bude dostupná i pro internetové prohlížeče 
mobilních telefonů. Tohoto požadavku bylo dosaženo tím, že  na návrh prezentační vrstvy byly 
aplikovány principy responsive designu. To znamená, že vzhled by měl být optimalizován dle 
velikosti a rozlišení displeje. Moderní mobilní internetové prohlížeče navíc dokážou danou 
internetovou stránku přizpůsobit a zavádí funkce přibližování a oddalování stránky na displeji pro 
snadnější orientaci. Všechny tyto prvky vedou k tomu,  že uživatel je schopen ovládat inteligentní dům 
i prostřednictvím mobilního telefonu se zabudovaným internetovým prohlížečem a připojením na 
internet. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o novodobé mobilní telefony označeny jako chytré, dle 
anglické terminologie smartphone.  
 
Z hlediska současného trendu a zvýšení komfortu uživatelů mobilních telefonů autor doporučuje 
ponechat ovládání inteligentního domu přes mobilní internetový prohlížeč spíše jako záložní variantu 
a zaměřit se na vývoj samostatných mobilních aplikací alespoň pro nejrozšířenější mobilní platformy 
Android a iOS. Uživatelé jsou na komfort, který jim poskytují tyto mobilní platformy zvyklí, a využití 
webové aplikace jej z důvodu technologického omezení a uživatelské přívětivosti nemůže dostatečně 
nahradit. 
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Současná architektura tohoto uživatelského rozhraní byla navržena tak, aby s tímto mobilním 
rozvojem počítala a zajistila pro něj mezistupeň v podobě webových služeb, kterými lze ovládat 
inteligentní dům velmi snadnou cestou. Pro programátory platformy Android nebo iOS to znamená, že 
navážou na řešení, které jim poskytla tato práce, aniž by potřebovali další hlubší znalosti 
o inteligentním domě. 
 
Webové služby, které byly navrženy v rámci tohoto uživatelského rozhraní jsou velmi vhodný a přes 
internet dostupný způsob, jak napojit jakoukoliv jinou platformu či aplikaci. Není problém, aby 
vznikla například desktopová aplikace pro MS Windows, Linux nebo Mac OS, která opět velmi 
jednoduše naváže na výsledky této diplomové práce.  
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12 Přílohy 
 
Příloha 1 – přiložené CD s následujícím obsahem: 

• Tato diplomová práce ve formátu doc 

• Tato diplomová práce ve formátu pdf 

• Zdrojové kódy komponenty iDumWS 

• Zdrojové kódy komponenty iDumWebApp 
 
 

  


