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Abstrakt 

Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou modulárnej štruktúry 

určenej na ovládanie inteligentnej domácnosti pomocou aplikácií pre ňu 

vytvorených. Je určená primárne pre použitie v prostredí hendikepovaných 

osôb. Program bude schopný komunikovať s reálnym hardwarom a ovládať 

rôzne prvky v domácnosti ako napríklad osvetlenie a teplota. Pri jeho návrhu 

je taktiež zohľadnená možnosť vzdialeného prístupu. 

Program poskytuje základnú triedu pre jednoduchú tvorbu aplikácií 

s jednotným vzhľadom a ovládaním vhodným pre osoby s obmedzenou 

možnosťou pohybu. Funkčnosť je overená na demonštračnom hardware 

a dvoch aplikáciách kontrolujúcich osvetlenie a teplotu v inteligentnom 

dome. 

 

Abstract 

This thesis deals with the implementation of modular structures designed 

for controlling the intelligent home as well as the applications tailored for it. 

It is designed primarily for use in the environment of handicapped 

people. The program will be able to communicate with hardware and have 

the capability of controlling various components in the house such as lighting 

and heating. The possibility of remote control devices is also under 

consideration. 

The program will feature a simple design of applications with a uniform 

look and set of controls, which will accommodate the needs of people with 

disabilities and limited range of movement. 

Functionality is verified by demonstration of the hardware and the two 

applications that control the lighting and heating in the intelligent home. 
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1. Úvod 
 

V dnešnej modernej dobe je medicína a zdravotná starostlivosť na 

vysokej úrovni, čo sa prejavuje neustálym predlžovaním strednej dĺžky života. 

Podľa údajov českého štatistického úradu z roku 2011 [1] je stredná dĺžka 

života muža, žijúceho v ČR – 74.7 roku a pre ženu, žijúcu v ČR – 80.7 roku. 

Veľká časť takýchto ľudí v pokročilom veku,  či už s čiastočne alebo plne 

obmedzenou mobilitou, taktiež trvalo postihnutí (hendikepovaní) ľudia, majú 

problémy s ovládaním svojho bytu. So starnúcou populáciou bude tento 

problém ešte vypuklejší.  

V súčastnosti existuje na trhu niekoľko výrobcov hardwarových alebo 

softwarových riešení pre ovládanie inteligentných domácností. Žial, všetky 

riešenia sú viacmenej zamerané na čo najprívetivejšie a najúhľadnejšie 

užívateľské prostredie s množstvom sofistikovaných funkcií. Pre 

hendikepovaného človeka to znamená mätúce a ťažko ovládateľné 

prostredie. Práve preto som sa zameral na vytvorenie modulárnej štruktúry 

pre aplikácie s jednotným a jednoduchým vzhľadom, pre čo najjednoduchšie 

a najprehľadnejšie ovládanie. 

S využitím jednoduchého a prehľadného softwaru vyvinutého pre 

ovládanie inteligentného bytu, by bol umožnený nielen jednoduchý prístup 

k základným ovládacím prvkom bytu pre obyvateľov z jedného miesta, no 

taktiež vzdialený prístup a kontrola správnej funkčnosti jednotlivých prvkov 

bytu. Taktiež by program prispel ku komfortnému vzdialenému dohľadu 

rodiny alebo dozorného centra nad ľudmi, ktorí majú problém postarať sa 

o seba samých.  
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2. Teoretický úvod – Inteligentná budova / Smart 

home 
 

V posledných dvoch desaťročiach technologický pokrok zaznamenal 

obrovský skok. S novými technológiami sa stretávame prakticky všade 

a dostali sa tiež do systémov budov. Zo zdroju [2] voĺne preložené : 

„Inteligentná budova môže byť vnímaná ako niečo, čo nám poskytuje 

reagujúce, efektívne a podporné prostredie, v ktorom organizácia naplní 

svoje výkonnostné ciele.“ 

S pojmom Inteligentná budova sa spája aj pojem automatizované 

systémy budov. Preklad zo zdroju [3]: „Automatizácia budov sa vyvinula 

v samostatný a významný aplikačný obor automatizačnej techniky, ktorý 

poskytuje zákaznicky orientované riešenia ako provozovateľom, tak 

užívateľom všetkých druhov budov.“  

Inými slovami, je to takmer všetko technologické vybavenie budov cez 

regulátory vo ventiloch radiátorov, klimatizácií, riadenie osvetlenia alebo 

zabezpečovacie systémy ako alarm a kamerový systém. V inteligentných 

budovách dokážu všetky tieto jednotlivé prvky spolu komunikovať v takej 

miere, aby poskytli obyvateľovi pohodlie, bezpečnosť a jednoduchý prístup 

ku všetkým kontrolným systémom.  

 

 Základné rozdelenie 
 

Preklad zo zdroja [4]: „Inteligentný dom v najširšiom možnom zmysle 

slova je budova vybavená počítačovou a komunikačnou technikou, ktorá 

predvída a reaguje na potreby obyvateľov s cieľom zvýšiť komfort, pohodlie, 

znížiť spotrebu energií, poskytnúť im bezpečie a zábavu pomocou riadenia 

všetkých technológií v dome a ich interakciami s vonkajším svetom.“ No 

pohľad na inteligentnú budovu sa líši z definície na definíciu. Za inteligentnú 

budovu môžeme považovať už aj budovu, ktorá má čo i len reguláciu teploty, 

osvetlenia, alebo budovu, ktorá využíva dostupné prostriedky na zníženie 

energetickej náročnosti, poprípade úplne energeticky nezávislú budovu, 

ktorá je schopná vytvoriť dostatok energie na svoje vlastné fungovanie. 
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Základné rozdelenie prístupu k pojmu Inteligentných budov preberieme 

zo zdroju [5] : 

 

1. Performance – based 

Podľa EIBG (European Intelligent Building Group) je budova vytvorená na 

to, aby poskytla používateľovi najúčinnejšie prostredie, a zároveň využíva 

a spravuje zdroje efektívne a minimalizuje náklady na beh hardwaru a celej 

budovy. 

2. Services – based 

Z tohto pohľadu pozeráme viac na množstvo služieb a kvalitu služieb, 

ktoré nám dokáže daná budova poskytnúť. Príklad nám dáva JIBI (Japan 

Intelligent Building Institute), podľa ktorého sú najdôležitejšie nasledujúce 4 

body: 

 slúžiť ako miesto pre prijímanie a vysielanie informácií, 

ktoré podporuje ich efektívnu správu; 

 zabezpečuje spokojnosť a pohodlie ľudí v nej pracujúcich; 

 racionalizuje správu budovy k poskytnutiu atraktívnejších 

administratívnych služieb za nižšiu cenu; 

 rýchla, flexibilná a ekonomická odpoveď voči meniacemu sa 

sociologickému prostrediu, rozmanitým a komplexným 

pracovným požiadavkam a aktívnym obchodným stratégiam. 

3. System – based 

Tato definícia definuje  inteligentnú budovu ako budovu poskytujúcu 

automatizáciu budovy, komunikácie a pracovných priestorov. 

 

 História a vývoj inteligentných budov v posledných 

desaťročiach 
 

Veľmi často sa pre popis inteligentných budov používa taktiež vývojová 

pyramída, ktorá ma päť stupňov. Každý stupeň popisuje vývoj a mieru 

integrácie, ktorá bola dosiahnutá v histórii stavania inteligentných budov. 

Pyramída (Obrázok 1) bola vytvorená skupinou European Intelligent 

Building Group (EIBG). 
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Úroveň 1 – (1985-1990) – Dedikované systémy – každý systém sa venuje 

1 funkcii 

Úroveň 2 – (1985-1990) – Multifunkčné systémy – vyššia miera integrácie 

Úroveň 3 – (1990-1995) – Integrované systémy 

Úroveň 4 – (od 1995) – Budovy s integrovaným počítačovým riadením 

Úroveň 5 – (od 2005) – Inteligentné organizačné siete – inteligentné 

mestá, zóny 

 

 Existujúce riešenia pre ovládanie inteligentného 

bytu 
 

V tejto podkapitole bližšie popíšem niektoré existujúce programy, ktoré 

sa nachádzajú v súčasnosti na trhu (apríl 2013). Zameriam sa hlavne na 

možnosti ovládania programu hendikepovanou osobou, respektíve osobou 

s čiastočne, alebo úplne obmedzenou možnosťou pohybu, prehľadnosť 

a jednoduchosť ovládania grafického užívateľského prostredia a taktiež 

možnosť vzdialenej kontroly a správy programu. Veľmi dôležitým prvkom je 
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rôznorodosť ovládačov s ktorými je možné daný program ovládať. Hodnotiť 

budem teda aj možnosť a jednoduchosť ovládania programov s ponúkanými 

ovládačmi pri ich nasadení v prostredí hendikepovaných ľudí. 

 

 Existujúce komerčne dostupné systémy 
 

InHome od spoločnosti InSight Home 

Všetky informácie a obrázok 2 o InHome sú zo zdroju [6]. 

InHome je komplexný systém na ovládanie, správu a ochranu 

inteligentného domu a jeho okolia. Systém je založený na ovládacích 

prvkoch americkej spoločnosti AMX.          

Ponúka radu možností pre ochranu domu ako je zabezpečovacie 

zariadenie proti vniknutiu neželanej osoby alebo simuláciu prítomnosti ľudí 

v prázdnom dome. Taktiež má zabudovaný kamerový systém, ku ktorému sa 

dá pristúpiť nielen zo všetkých ovládacích prvkov v dome, ale taktiež cez 

internet a tým pádom sa dá skontrolovať pohodlie a zdravotný stav 

obyvateľa a v prípade nutnosti zavolať rýchlu zdravotnú službu.  

Ako ovládače pre kontrolu a ovládanie prostredia systém používa 

dotykové panely umiestnené v každej miestnosti. Taktiež je možné ovládať 

ho praktickými ovládačmi, ktoré dodáva americká spoločnosť AMX. 

Celý software a grafické užívateľské prostredie je prispôsobené na 

využívanie dotyku, čo je vhodné pre využitie v dozorných centrách, nie však 

moc použiteľné, pokiaľ má  hendikepovaná osoba problémy s pohybmi – 

respektíve so zdvíhaním rúk. Užívateľské prostredie je graficky úhľadne 

spravené, avšad zbytočne mätúce. Napríklad svetlá sa dajú zapínať/vypínať 

pomocou tlačítka alebo posuvníku, ktorého jediným identifikátorom je 

pomenovanie. Pri viacerých prepínačoch rovnakého typu to potom vyžaduje 

rôzne dlhé a komplikované názvy a pri väčších počtoch sa prostredie stáva 

príliš neprehľadným a nepríkladným.  
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Obrázok 2 Príklad GUI systému InHome 

 

InHome je moderný systém navrhnutý pre intuitívne a jednoduché 

ovládanie inteligentného domu zdravými osobami. Myslím, že jeho využitie 

v prostredí hendikepovaných osôb je výrazne obmedzené nevhodným 

grafickým užívateľským prostredím (čo sa týka ovládania) a možnosťou plnej 

kontroly systému každou používanou osobou. 

Výhody:  

 Široké spektrum prvkov, ktoré systém dokáže ovládať 

 Jednoduchý vzdialený prístup 

 Uhladenosť a funkčnosť systému ako celku 

Nevýhody: 

 Na ovládanie náročné prostredie 

 Nedostupný jednoduchý ovládač s pár základnými tlačítkami 

 Nemožnosť tvorby vlastných aplikácií 
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Produkty pre kontrolu okolia spoločnosti Savant 

Všetky informácie a obrázok 3 o systéme Savant sú zo zdroju [7]. 

Spoločnosť Savant ponúka systém komplexnej kontroly celého domu od 

kontroly osvetlenia, teploty až po ovládanie multimediálnych zariadení 

a kontrolu spotreby. Všetko je následne integrované do užívateľského 

prostredia, ktoré je ovládané primárne elektronickými zariadeniami 

spoločnosti Apple (tablet iPad, iPhone) a aplikáciami pre ne vyrobenými. 

Taktiež ponúka možnosť kontroly systému diaľkovými ovládačmi.  

 

Obrázok 3. Príklad GUI systému SAVANT 

Všetky ovládače a aplikácie pre ovládanie sú očividne navrhnuté pre 

zdravé osoby, ktoré sa v nich dokážu rýchlo zorientovať, efektívne a intuitívne 

ich používať. Avšak snaha čo najefektívnejšie využiť priestor a ponúknuť 

užívateľovi čo najviac informácií naraz neprispieva k prehľadnosti 

a hendikepovanej osobe by to výrazne skomplikovalo používanie.  

Grafické užívateľské prostredie je navrhnuté veľmi prehľadne. Jednotlivé 

ovládacie prvky sú prehľadne rozdelené do skupín (aplikácií), ktoré su 

viditeľné počas akejkoľvek fázy používania softwaru. Problémom by opäť 

mohlo byť nepríkladné rozloženie ovládacích prvkov. 
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Výhody : 

 Prehľadné a vždy dostupné zobrazenie jednotlivých aplikácií 

ovládajúcich okolie 

 Široké spektrum ovládačov pre ovládanie 

 

Nevýhody: 

 Pre ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu končatín zložité 

a ťažko ovládateľné prostredie 

 

Demonštračný program pre ovládanie domácnosti cez webové 

rozhranie spoločnosti Teco a.s.  

Všetky informácie a obrázok 4 o programe spoločnosti Teco sú zo zdroju 

[8]. 

Česká spoločnosť Teco a.s. sa zaoberá  výrobou a vývojom 

programovacích logických obvodov. Teco sa prevažne venuje vývoju 

hardwaru a inteligentných inštalácií, ktoré sú nerozlučnou súčasťou 

inteligentnej domácnosti. Na webovej stránke som našiel taktiež jednoduchý 

program na ovládanie domácnosti cez webové rozhranie. 

 

Obrázok 4. Príklad GUI systému spoločnosti Teco 
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 Výhody:  

 Jednoduché a prehľadné grafické užívateľské rozhranie, ktoré je 

ľahké na ovládanie 

 Vzdialený prístup cez web 

Nevýhody: 

 Použiteľné iba cez webové rozhranie 

 

I keď je tento program iba demoverziou i tak sa svojou jednoduchosťou 

najviac približuje mojim predstavám o tom, ako by mal vyzerať program na 

ovládanie domácnosti vhodný pre použitie v prostredí starých, alebo 

hendikepovaných osôb. Čo by ešte bolo potrebné trochu vylepšiť je 

presnejšie a názornejšie zobrazenie konkrétnych ovládacích prvkov. 

Napríklad zobraziť svetlá na mapke miestnosti. 

 

Spoločnosti zaoberajúce sa hardwarovými riešeniami 

Ďalej tu máme spoločnosti, ktoré sa prevažne zaoberajú hardwarovými 

riešeniami pre ovládanie inteligentnej domácnosti. Príkladom takejto 

spoločnosti je napr. ABB. ABB je švajčiarska spoločnosť založená v roku 1988. 

Zaoberá sa automatizačnou a výkonnostnou technikou. ABB navrhuje 

a vyrába inteligentné inštalačné systémy podľa štandartu KNX pre ovládanie 

všetkých typov inteligentných budov. 
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3. Ciele práce 
 

V mojej práci sa budem zaoberať nasledujúcimi bodmi: 

 Preštudovanie dostupných projektov pre ovládanie a zobrazenie 

stavu v inteligentnom byte. Niektoré z nich vyberiem a bližšie 

popíšem. 

 Zhodnotenie ich výhod a nevýhod pri nasadení 

v prostredí hendikepovaných ludí z hľadiska prehľadnosti 

grafického užívateľského prostredia a jednoduchosti ovládania 

kontrolných prvkov. 

 Návrh modulárnej štruktúry pre aplikácie určené na ovládanie 

okolitého prostredia s jednotným vzhľadom a ovládaním pre 

všetky aplikácie. Aplikácie by maly byť čo najjednoduchšie na 

tvorbu a používanie.  

 Demonštrácia vhodnosti riešenia na dvoch jednoduchých 

aplikáciach s použitím demonštračného hardwaru.  

 

V mojej práci sa nebudem zaoberať: 

 návrhom či realizáciou hardwarového riešenia pre demonštráciu 

a ovládanie programu. Pre demonštráciu bude použítý dostupný 

komerčne predávaný hardware – programovací logický obvod 

spoločnosti Papouch,  

 vytváraním ovládaču (driveru) pre hardware, ktorá je závislá od 

použitého hardwarového riešenia,  

 bezpečnosťou a bezpečnou komunikáciou medzi hardwarovou 

a softwarovou časťou programu. 
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4. Výber potrebných komponentov 
 

 Voľba programovacieho prostredia a jazyku 
 

Snáď jedným z najdôležitejších krokov pri vytváraní programu je vybrať si 

správne komponenty. Výberu programovacieho jazyka som venoval 

špeciálnu pozornosť, pretože výber správneho programovacieho jazyka 

môže veľa vecí umožniť, či zjednodušiť avšak iné zase dokáže výrazne 

obmedziť či skomplikovať. Pri výbere jazyka som mal skúsenosti 

s programovacím jazykom Java a C/C++. Nakoľko vedúci mojej bakalárskej 

práce Ing. Petr Novák, Phd. sa zaoberá vývojom aplikácií vo vývojovom 

prostredí .NET a programovaciom jazyku C#, rozhodol som sa zobrať do 

úvahy aj tento jazyk. 

 

4.1.1 Programovací jazyk C/C++ 

Programovací jazyk C bol vytvorený v roku 1972 Dennisom Ritchiem a aj 

v dnešnej dobe je jedným z najpopulárnejších programovacích jazykov 

vôbec. C je imperatívny (procedurálny) jazyk, ktorý poskytuje nízko-úrovňové 

operácie. Je vhodný na prácu s hardwarom nakoľko kód, v ňom napísaný 

dokáže byť skompilovaný do strojového kódu.  

C++ vznikol v roku 1983 pridaním objektového programovania (tried) k 

jazyku C. Neskôr boli postupne pridávané ďalšie funkcie až vznikol jeden 

z najpoužívanejších programovacích jazykov vôbec. 

Hlavné výhody: 

 Silná typová kontrola (C++) 

 Možnosť priamého prekladu do strojového kódu 

 Je kompilovaný jazyk – z tohto dôvodu sú programy podstatne 

rýchlejšie ako programy interpretovaných jazykov. 

Hlavné nevýhody: 

 Je jazykom nižšiej úrovne (iba C) 

 Základný jazyk C neumožňuje napríklad generické 

programovanie, preťažovanie funkcií. Tento problém je vyriešený 

v C++ ktoré ponúka i niektoré ďalšie možnosti. 
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 Zložité (časovo/pracne) programovanie veľkých programov (v 

porovnaní napr. s C# alebo Java ) 

 

4.1.2 Programovací jazyk Java 

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk vyššiej úrovne. Zakladá 

sa na programovaní nezávislom od používaného operačného systému. Tým 

pádom kód napísaný v Jave vieme spustiť na akomkoľvek operačnom 

systéme, ktorý má nainštalovanú podporu vo forme Java Virtual Machine. 

Java bola vyvinutá v roku 1991 vo firme Sun Microsystems. 

Hlavné výhody: 

 Veľmi jednoduchý a prehľadný jazyk nezávislý na platforme 

 Automatická správa pamäte (garbadge collector) 

 Program vyššej úrovne – objektovo orientovaný 

Hlavné nevýhody: 

 Programy sú vo väčšine prípadov podstatne pomalšie ako 

programy napísané v jazyku C/C++ a taktiež potrebujú viac 

pamäte 

4.1.3 Programovací jazyk C# 

C# je jednoduchý a výkonný programovací jazyk vyššiej úrovne vyvinutý 

spoločnosťou Microsoft. Je určený pre vývoj aplikácií pre platformu .NET. 

Vznikol ako kombinácia možností programovacieho jazyka C++ 

a jednoduchosti pogramovacieho jazyka Java. Súčasťou vývojového 

prostredia Visual Studio je taktiež grafický jazyk XAML, v ktorom sa dá 

jednoducho a efektívne programovať grafika (GUI), ktorá sa dá jednoducho 

spojiť s C# kódom. 

Hlavné výhody: 

 Veľmi jednoduchý  

 Silná typová kontrola, robustnosť, produktivita, odolnosť 

 Jednoduché programovanie grafiky (XAML) 

 Rôzne funkcie skracujúce a zprehľadňujúce kód (napr. LINQ 

príkazy) 
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Hlavné nevýhody: 

 V niektorých prípadoch stále pomalší ako napr. C++  

 Vytvorený pôvodne pre platformu Windows (no existuje už aj .NET 

pre Android, Apple aj Linux) 

 

4.1.4 Zvolené programovacie prostredie a jazyk 

Jazyk C/C++ som musel vylúčiť už hneď na začiatku z dôvodu jeho nízkej 

úrovne a hlavne pracnosti pri tvorbe grafického rozhrania a taktiež silnej 

závislosti zkompilovaného kódu na cieľovej platforme. 

S jazykom Java som mal toho času 2 ročné skúsenosti. Naučil som sa s 

ním pracovať pomerne jednoducho a rýchlo. Avšak po bližšom preskúmaní 

jazyku C# som zistil, že naučiť sa v ňom programovať bude veľmi rýchle, 

nakoľko je veľmi podobný Jave. Veľké pozitívum C# bolo taktiež vývojové 

prostredie Visual Studio (použitej vo verzii Express), možnosť využitia XAML 

jazyku pre programovanie grafickej časti programu a taktiež množstvo 

skratiek na zprehľadnenie a skrátenie kódu. 

Po podrobnejšiej evaluácií som sa rozhodol použiť ako vývojovú 

platformu .NET a ako programovací jazyk C#, nakoľko vie pokúknuť väčšinu 

funkcií čo Java a navyše je prehľadnejší, jednoduchší a rýchlejší.  

Ako výuková kniha mi poslúžila Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework 

[9] a knižnica spoločnosti Microsoft o produktoch .NET a C# [10]. 
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5.  Návrh riešenia 
 

 Stanovenie niektorých dôležitých pojmov 
 

 Hardwarova komponenta – skutočná reálná snímacia / riadiaca jednotka 

umiestnená v dome, ktorá prevádza a vykonáva požiadavky užívateľa v 

reálnom svete 

 Driver – softwarova komponenta zaisťujúca prevod logických povelov do 

/ z hardwarového zariadenia 

 Framework – základna a hlavná časť systému pre ovládanie domácnosti 

ktorá poskytuje komunikáciu medzi hardwarovou komponentou a 

aplikáciami 

 Aplikácia – komponenta ktorá je súčasťou frameworku a tvári sa ako 

aplikácia včlenená do frameworku (nejde o samostatnú aplikáciu) 

 Signál – komunikačný prvok, ktorý nesie všetky údaje potrebné 

k identifikácií hardwarového výstupu na ktorý je viazaný.  

 

 Princip vzdialeného prístupu 
   

Vzdialeným prístupom v tomto prípade rozumieme prístup ku častiam 

frameworku cez internetové komunikačné protokoly ako napr. TCP/IP. 

 Na možnosť vzdialeného prístupu trebalo myslieť už pri návrhu štruktúry 

frameworku. Na vzdialenom počítači bude funkčná aplikácia, ktorá bude 

žiadať o zmeny hardwaru rovnako ako lokálna, ale cez internetových 

protokoloch. Najväčším problémom bolo udržať rovnaký stav na všetkých 

komponentoch frameworku – hardware, lokálnych aplikáciách a aplikáciach 

pristupujúcich k frameworku vzdialene.  Tento problém sa vyriešil štruktúrou 

akou funguje celý framework. Jednotlivé aplikácie nemenia svoj stav, no iba 

žiadajú o zmenu stavu do hardwaru. Hardware pri zmene stavu vysiela 

oznámenie o zmene, ktoré obdržia ako lokálne tak i vzdialené aplikácie. Tým 

pádom je zaistené, že jednotlivé aplikácie nebudú mať rozdielny stav na 

rovnakej  komponente. 
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 Návrh štruktúry Frameworku 
 

Návrh štruktúry Frameworku na Obrázku 5 : 

 

Obrázok 5  Základná štruktúra Frameworku 

HW Ovladač tlačítkový 
ovládač / Myš / Dotyk 

 

Ľubovoľný hardware 
 

FRAMEWORK 

Interface pre komunikáciu s hardwarom 

Interface pre komunikáciu s aplikáciami 

Bázová trieda pre aplikácie 

Aplikácia 1 Aplikácia 2 
...  Aplikácia X 

Driver Driver 
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Mojou úlohou je navrhnúť modulárnu štruktúru (ďalej len „framework“), 

ktorý bude schopný komunikovať s ľubovoľnou hardwarovou komponentou 

(pri pochopiteľnej zmene ovládača hardwaru), za účelom ovládania 

inteligentného bytu. Program bude schopný spravovať ľubovoľný počet 

aplikácií, špeciálne preň navrhnutých. S pomocou aplikácií bude možné 

kontrolovať základné komponenty bytu ako je napr. jeho osvetlenie, teplota 

(či už pomocou vykurovaciej jednotky alebo okien), ale i multimediálne prvky 

ako televízia a rádio. Program je určený primárne hendikepovaným osobám. 

To znamená, že daná osoba má napríklad zhoršenú možnosť pohybu. No to 

môže znamenať ako obmedzenú možnosť chôdze tak i obmedzenosť 

pohybu ruky. To všetko treba brať do úvahy pri návrhu ako grafického 

užívateľského rozhrania tak i jeho ovládania. Taktiež musí byt zaistený 

jednotný a jednoduchý vzhľad všetkých aplikácií. To zahŕňa využitie 

grafických prvkov, ktoré su jednoduché a univerzálne na ovládanie. Štruktúra 

celého programu musí byť navrhnutá tak, aby bola nezávislá na použitom 

hardware a tak aby aplikácie mohli komunikovať a pristupovať iba k 

potrebným komponentom frameworku. To znamená, že bude potrebné 

navrhnúť jednotný komunikačný kanál (interface), ktorý bude zabezpečovať 

že každá použitá aplikácia bude implementovať potrebné metódy potrebné 

pre komunikáciu s frameworkom. Implementovanie interfacu bude 

základnou podmienkou pre možnosť pripojenia aplikácie k programu. Taktiež 

je potrebné zabezpečiť, aby aplikácie neboli schopné v žiadnom prípade 

komunikovať priamo s hardwarom (kvôli nezávislosti). Všetku prebiehajúcu 

komunikáciu zabezpečuje a kontroluje iba framework. 

Pri návrhu je potrebné zohľadniť taktiež možnosť vzdialeného prístupu 

k ovládaniu frameworku. To je potrebné kvôli nutnosti dohľadu nad 

obyvateľmi bytu.  Konkrétnej implementácií vzdialeného prístupu sa v tejto 

práci zaoberať nebudem, avšad názorne popíšem, ako by sa takýto vzdialený 

prístup dal jednoducho do štruktúry programu pridať. 

Ďalej je potrebné navrhnúť aspoň 2 aplikácie demonštrujúce funkčnosť 

frameworku. Prvou aplikáciou bude aplikácie pre kontrolu a ovládanie 

osvetlenia inteligentného bytu, a druhou na ovládanie a kontrolu teploty 

jednotlivých miestností v byte. 

Pre zabezpečenie jednotného vzhľadu rôznych aplikácií bude potrebné 

vytvoriť taktiež štandardizovanú triedu, ktorá sa bude starať o vykreslovanie 

grafického uživaťeľského rozhrania. V tejto triede by mali byť definované 

všetky rôzne kontrolné prvky, ktoré bude možné využiť vo vytvorených 

aplikáciach. Aplikácie budú môcť využiť iba šablóny kontrolérov navrhnutých 
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v tejto triede. Jedina ovplyvniteľná  vec bude obsah popisok respektíve 

obrázok v tlačítku a pochopiteľne nadväznosť na akciu.  

Framework bude vytvárať a spravovať taktiež všetky prichádzajúce 

a odchádzajúce signály. Každý signál bude mať priamu identifikáciu typu, čo 

zabezpečí, že framework bude pracovať iba s dátami ktoré pozná. 

Jednoznačná identifikácia taktiež zabezpečí jednoduché pridávanie ďalších 

možných komunikačných signálov.  

Aplikácie by mali byť schopné s podporou frameworku ovládať svetlá, 

vykurovanie miestností, klimatizáciu, ovládanie okien, obraz z kamery pri 

vchode. Software by mal obsahovať taktiež možnosť pripomienkovača, ktorý 

v prostredí hendikepovaných ľudí ktorí potrebujú brať lieky pravidelne, určite 

nájde uplatnenie. 

Štruktúra Frameworku musí byť navrhnutá tak, aby aplikácie iba vysielali 

požiadavky na hardwarovu zmenu, no neboli schopné svoj stav sami zmeniť. 

Stav bude zmenený až po príchode zmeny z hardwaru. Aby bola umožnená 

komunikácia Hardware <-> Framework <-> Aplikácie bude potrebné 

implementovať rozhrania (interface), ktoré umožnia komunikáciu medzi 

týmito komponentami.  
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6. Popis riešenia štruktúry Frameworku 
 

V tejto kapitole sa budem venovať už konkrétnej štruktúre konečného 

návrhu. Podrobne popíšem jednotlivé triedy a ich nutnosť či potrebu pre 

funkčnosť projektu. Taktiež popíšem i ostatné implementačné možnosti,  

ktoré sa naskytli ako alternatíva k použitým. 

 

 

 

Obrázok 6  Schéma tried a ich prepojenie (komunikácia) 

 

 

 

Devices 

HomeDriverBase 

HomeAppBase 

Všeobecný HW 

ApplicationBase DrawingServices 

JoystickControl GUI - XAML ConfigClasses 

Aplikácia  Aplikácia  Aplikácia  
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 Grafické užívateľské rozhranie 
 

Grafické užívateľské prostredie Frameworku bez otvorenej aplikácie: 

 
Obrázok 7  Hlavné okno Frameworku 

Celé grafické užívateľské rozhranie (ďalej len „GUI“) je rozdelené na dve 

hlavné časti, ktoré vidíme na Obrázku 7. 

1. Kontrolná časť Frameworku – Panel aplikácií + navigačné klávesy 

V tejto časti sa nachádzajú navigačné klávesy pre pohyb medzi 

aplikáciami, zoznam aplikácií a tlačítko Back. Taktiež je tu možnosť 

prirobiť záložku pre ovládanie z dozorového centra. Dozorové 

centrum by malo právomoc ovládať celý systém kompletne 

a užívateľovi by mohlo byť zakázané používanie niektorých 

aplikácií v závislosti na jeho zdravotnom stave. 

2. Aplikačná časť Frameworku – Hlavné aplikačné okno 

Okno pre vykreslenie a zobrazenie aplikácie. 

 

 Panel aplikácií 

 Hlavné aplikačné okno 

 Aplikácia 



 20   
  

 Trieda HomeDriverBase 
 

Táto trieda obsahuje IHomeDriver interface pre komunikáciu 

s hardwarom. Implementácia tohto interfacu je povinná, nakoľko bez neho 

by nebola možná komunikácia medzi hardwarom a Frameworkom. Povinná 

je implementácia niekoľkých metód, ktoré zabezpečujú či už úvodnú 

komunikáciu pre spustenie a obsluhu ovládača, tak i prvky pre zobrazenie 

a testovanie chodu: 

 DataGrid PortsInfo { set; } a ListBox LogOut { set; } – kvôli 

testovaciemu zobrazeniu 

 void Init() – inicializácia ovládača 

 void Start() – spustenie ovládača 

 void Stop() - zastavenie ovládača 

 void Show() – zobrazenie a aktualizácia dát z ovládača 

 List<HomePortBase> GetAllPorts() – vyzdvihnutie všetkých 

portov poskytované ovládačom 

Taktiež obsahuje metódy pre zmenu na niektorom porte, či už v niektorej 

z aplikácií alebo v reálnom svete. Tieto metódy sú následne volané pomocou 

delegátov pri zmenách portov v závislosti na smere zmeny (z ovládača alebo 

z aplikácie). Posielajú sa zmenené porty, ktoré sa následne poskytujú 

aplikáciam požadujúcim informáciu o zmene na danom porte. 

Trieda zavádza hlavný komunikačný prvok „port“ ináč signál (ďalej „reálny 

port“). Hardware poskytuje rôzne reálne porty, ktoré sa dajú ovládať. Na 

každý reálny port sa naviaže signál, ktorý je potom poskytnutý frameworku 

aby bola umožnená komunikácia. Hlavná spoločná trieda pre reálne porty 

HomePortBase obsahuje identifikačné prvky ako symbolické meno, 

užívateľské meno...  

Pre potreby ovládania svetiel a vykurovania by postačil typ „switch“ – 

tlačítko s 2 stavmi – on/off , typ percentage s hodnotou 0-100% a typ 

number pre ľubovoľnú hodnotu. Avšak štruktúra je navrhnutá tak, aby sa 

nový typ kontroleru dal veľmi jednoducho pridať. To je dosiahnuté použitím 

generickej metódy pre pridanie nového typu kontroleru. Každý port 

obsahuje dve premenné : ValueDrv a ValueApp.     
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public class HomePortGenerBase<T> : HomePortBase where T : struct 

    { 
        public HomePortGenerBase() { } 
 

//hodnota 'Portu' 
        protected T tValue = default(T);  
 

  //vlastnost pre citanie / zmeny portu z 'Driver'  
        public virtual T ValueDrv { get; set; } 

 //vlastnost pre citanie / zmeny portu z 'App' 
        public virtual T ValueApp { get; set; } 

} 

 

Následne stačí určiť typ hodnoty daného kontroléru a pridať mu odkaz 

na metódu, ktorá generuje udalosť o zmene do „Driveru“ a aplikácie. 

Dve premenné potrebujeme z toho dôvodu, že pri zmene hodnoty 

z hardwaru sa zmena predá Frameworku, ktorý následne zmenu predá 

aplikáciam a hardwarova zmena sa prejavuje okamžite, ale pri zmene 

hodnoty z aplikácie sa vysiela požiadavok na zmenu do hardwaru, pričom 

hodnota v aplikácii sa nemení. Pokiaľ požiadavok spôsobí zmenu v hardware, 

tak sa pokračuje zmenou ValueDrv takou istou cestou, ako keby bola 

zmena vyvolaná hardwarom. Tým pádom zmena každej hodnoty vyvoláva  

inú  metódu. 

 

 Hlavná štruktúra : Trieda Devices 
 

Táto trieda predstavuje najdôležitejšiu a hlavnú časť Frameworku, ktorý 

zabezpečuje komunikáciu aplikácií s hardwarom. 

Trieda Devices vytvorí nový druh portov FrmCfgPort  

(FrameworkConfigurationPort ďalej len „konfuguračný port“) pomocou 

konfiguračnej triedy ConfigClasses, ktorá zároveň uchováva všetky 

existujúce konfuguračné porty. Tieto porty slúžia pre nakonfigurovanie 

reálnych portov pre potreby Frameworku. Jednoznačné prepojenie 

s reálnymi portami poskytovanými hardwarom a určených hardwarovým 

ovládačom zabezpečuje unikátne symbolické meno NameSmb. Taktiež 

pridáva nové meno NameUser, ktoré slúži ako porozumiteľný a užívateľsky 
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prístupný názov (zväčša určený podľa kontroléru ktorý ovláda) a príslušnosť 

ku skupine (Group1 ďalej len skupina) NameGroup.  

     Príklad vytvorenia konfuguračného portu: 

 
<FrmCfgPort 

NameSmb="Vypinac1"    //symbolický názov portu 

NameGroup="multimedia"   //názov príslušnej skupiny 

NameUser="Kuchyna 2" />   //užívateľský názov portu 
 
 

Následne treba všetky reálne porty nakonfigurovať pomocou 

konfiguračných portov a registrovať vo Frameworku. To je potrebné kôli 

tomu, aby bol Framework schopný tieto reálne porty poskytovať pre 

aplikácie, ktoré ich následne môžu čítať alebo meniť ich hodnotu. Na to slúži 

metóda „RegisterPorts“, ktorá spáruje konfiguračný port a reálny port 

pomocou symbolického mena, pridá každý reálny port do príslušnej skupiny 

a poskytne mu odkaz na metódu volanú v prípade zmeny hodnoty portu 

smerom z Driveru. 

Jednotlivé skupiny vznikli kvôli lokalizácii komunikácie Frameworku 

s aplikáciami. Jednotlivé aplikácie sa registrujú ku skupinám o ktoré majú 

záujem a dostávajú iba informácie o zmenách na reálnych portov týchto 

skupín. To šetrí nielen čas a výpočetný výkon, ale aj znižuje odozvu systému 

pri zmenách hodnôt portov. Kvôli prehľadnosti je taktiež v skupinách 

implementované zoznamy, ktoré rozdeľujú porty podľa smeru ich 

komunikácie s hardwarom na porty vstupné a porty výstupné. 

 

 Trieda HomeAppBase 
 

Trieda obsahuje interface, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi 

Frameworkom a jednotlivými aplikáciami. Nakoľko aplikácie budú môcť byť 

vytvárané kýmkoľvek a následne včlenené do Frameworku, je potrebné aby 

bola štandardizovaná komunikácia medzi týmito dvoma komponentami. 

Taktiež treba zabezpečiť, aby aplikácia nemohla pristupovať samostatne ku 

hardwaru. 

 

                                                           
1  Trieda pre rozdelenie jednotlivých konfiguračný portov do skupin, podľa ich využitia 
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Interface IHomeApplication 

IHomeApplication interface musí byť povinne implementovaný každou 

aplikáciou, ktorá chce byť funkčná vo Frameworku. Umožnuje Frameworku 

inicializovať, naštartovať, zastaviť alebo schovať aplikáciu v hlavnom 

zobrazovaciom okne. Musí implementovať napríklad následujúce funkcie: 

 void Init(IFramework iFramework), void Start(), void Stop(), 

void Hide() – pre inicializáciu, naštartovanie, pozastavenie 

aplikácie, alebo schovanie aplikácie z hlavného aplikačného okna. 

 void PortChanged(HomePortBase homePortCfgBase) – metóda 

ktorá obsluhuje zmenu daného portu pri zmene do aplikácie. 

 void SizeChange(double sizeX, double sizeY) – metóda 

potrebná pre zachovanie pomeru (potlačenie deformácie) 

všetkých prvkov, ktoré aplikácia obsahuje v prípade zmeny 

veľkosti okna Frameworku.  

Interface IFramework 

Aplikácia taktiež potrebuje vyzdvihovať port zo zoznamu. Aplikácia 

pozná len uživaťeľské meno portu. Je potrebné ho vyhľadať v zozname 

a navrátiť aplikácii, ktorá chce vykonať zmeny. IFramework je interface, ktorý 

implementuje trieda devices (Framework) v ktorom je uložený list so všetkými 

portami. Cez tento interface si aplikácia vie požiadať o tento port. 

V inicializačnej metóde je tejto aplikácií predaný odkaz na Framework. 

Následne je umožnená funkcia: 

 HomePortBase GetPort(string groupName,string nameSymbolic) – 

metóda pre vyzdvihnutie portu  

 

 Trieda DrawingServices 
 

Z dôvodu potrebnej unifikácie vzhľadu aplikácií a samotného grafického 

prostredia Frameworku je potrebné vytvoriť triedu pre vykreslovanie 

grafických prvkov. Navyše táto trieda významne uľahčuje tvorbu aplikácií. 

Trieda vytvára ControlConfigurationApplication , alebo 

konfiguráciu aplikácie. Táto trieda okrem iného rieši aj to, akým spôsobom 

bude aplikácia vykresľovaná na hlavné aplikačné okno. To sa dalo spraviť 

hneď niekoľkými spôsobmi:  
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 Dá sa v jednoduchosti vytvoriť dvojrozmerné pole rovnobežníkov, 

do ktorých sa budú vkladať všetky kontroléry.  

 Môže sa vložiť kresliaca plocha „Canvas“ na ktorú sa dajú 

ľubovoľne uložiť kontroléry. V tomto prípade by bolo potrebné  

vytvoriť malú utilitu pre vytváranie aplikácií. 

Zvolil som prvé riešenie, nakoľko prvé riešenie je jednoduchšie a plne 

postačujúce pre potreby aplikácií. 

Trieda zavádza nové objekty – kontroléry, ktoré v sebe uchovávajú všetky 

potrebné veci na vykreslenie potrebnej komponenty. 

ControlBase a ControlBaseExt sú základom všetkých kontrolérov 

vytvorených v aplikáciach. Obsahujú užívateľské meno a meno skupiny, ktoré 

určuje na ktorý port sa bude kontrolér viazať. 

Následne ControlBase dedia všetky ostatné kontroléry. Pre potreby práce 

postačuje vytvoriť on/off kontrolér ControlButton, lineárny posuvník 

ControlLinear a ControlMainButton, ktorý vytvára hlavné tlačítko 

aplikácie. Ku všetkým kontrolérom sa pridáva taktiež východzia metóda 

volaná pri spustení kontroléru. Tá je virtuálna a je možné ju kedykoľvek 

aplikáciou prepísať.  

Na vytvorenie kontroléru je potrebné zadať okrem mien taktiež pozíciu 

na hlavnej mriežke vytvorenej pomocou configuračnej triedy aplikácie 

(conPosX, conPosY) a veľkosť kontroléru v tejto mriežke (conSizeX, 

conSizeY). A v prípade potreby aj obrázok, ktorý má byť zobrazený 

(PictureNameOff, PictureNameOn). 

Na hlavnú plochu aplikácie sa zobrazí požadovaný obrázok, ktorý sa 

následne prekryje mriežkou so všetkými kontrolérmi. Tým pádom sú 

ovládacie prvky uložené prehľadne nad napr. bytovým schématom, čo 

výrazne uľahčuje identifikáciu prvku, ktorý je ovládaný kontrolérom.   

Príklad vytvorenia kontroléru - tlačítka: 

 
<ControlButton 

ConNameUser="Kuchyna 2"   //užívateľský názov portu 

ConNameGroup="light"   //názov príslušnej skupiny  

ConPosX=“6“ ConPosY=“3“   //pozícia v mriežke aplikácie 

ConSizeX=“3“ ConSizeY=“4“   //veľkosť v mriežke aplikácie 

PictureNameOn="lightOn.png"  //obrázok kontroléru (bool=true) 

PictureNameOff="lightOff.png">  //obrázok kontroléru (bool=false) 
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 Trieda ApplicationBase 
 

Pre ešte väčšie uľahčenie tvorby aplikácií som vytvoril bázovú triedu. Keď 

aplikácia podedí od tejto triedy, automaticky obsahuje už všetky potrebné 

a povinné metódy interfacov. Obsahuje virtuálne metódy na obsluhu tlačítok 

a ovládanie celej aplikácie. Všetky podstatné metódy bázovej triedy sú 

virtuálne, čiže pokiaľ aplikácia vyžaduje iné, špeciálne ovládanie tak sa 

virtuálne metódy dajú prepísať na vlastné. 

Trieda s využitím triedy DrawingServices  dokážu vykresliť celú 

aplikáciu. Jediné čo je treba zadať je konfigurácia aplikácie a kontrolérov. 

Príklad vytvorenia aplikácie bez kontrolérov a potreby zmeny voči 

bázovej triede: 

        AppControl applicationControlLvl1 = new AppControl(); 

 {  //názov obrázku ktorý bude na pozadí aplikácie  
 CCA PictureName = "Apartment.png"   

 //veľkosť mriežky aplikácie 
GridSizeX = 20 GridSizeY = 20 >  

         }  
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7. Vytvorenie príkladovej aplikácie 
 

V tejto kapitole popíšem postup ako vytvoriť funkčnú aplikáciu pre 

Framework. Aplikácia bude ovládať svetlá a vykurovanie v byte. Bude 

obsahovať 1 svetlo a 1 vykurovaciu jednotku. Na začiatok je potrebné pripraviť 

si obrázok bytového plánu vo formáte .png, obrázky zapnutej/vypnutej 

žiarovky pre názorné zobrazenie na tlačítku a obrázok na hlavné spúštacie 

tlačítko aplikácie taktiež vo formáte .png. Všetky obrázky musia byť 

v špeciálnom adresári Frameworku, aby bol ku nim zabezpečený prístup. 

V konečnej fáze by malo byť všetko načítané z XML súboru. Zatiaľ budem 

všetky kroky uvádzať v C# kóde. 

Ako prvú vec musíme vytvoriť instanciu triedy danej aplikácie. Táto 

aplikácia je natoľko jednoduchá, že postačí vytvoriť novú triedu, ktorá iba 

dedí od bázovej ApplicationBase. Nazvime ju AppConrol. 

public class AppControl : ApplicationBase 
     { public AppControl() { }  } 
 

Následné vytvorenie instancie aplikácie: 

        AppControl appControl = new AppControl(); 

 

Vytvorenie hlavného tlačítka aplikácie: 

appControl.AppMainButton = new 
DrawingServices.ControlMainButton() {  

//názov aplikácie 

AppName = "Apartman 1",     

// obrázok zobrazený na tlačítku 

PictureName = "LightingMainApp.png"  } 

Vytvorenie konfigurácie aplikácie a jej kontrolérov: 

appControl.cca = new DrawingServices.ControlConfigApp() 
{ 

// zoznam všetkých skupín o ktoré má aplikácia záujem 
groupControlers = new string[] { "light","heating" }, 

// názov obrázku na pozadí hlavnej zobrazovacej plochy 
             PictureName = "Apartment.png", 

             GridSizeX = 20, // veľkosť mriežky hlavnej plochy 

             GridSizeY = 20, // veľkosť mriežky hlavnej plochy 

// zoznam všetkých ovládacích prvkov aplikácie a ich konfigurácia 
             controlers = new List<DrawingServices.ControlBaseExt>() 
      {   
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// výber typu kontroléru – ControlButton - tlačítko 
                new DrawingServices.ControlButton(){ 

conNameUser="Kuchyna 2", // názov kontroléru 

conNameGroup = "light", // názov skupiny v ktorej sa kontrolér nachádza 

conPosX =6 ,   // súradnica X mriežky aplikácie pre umiestnenie 

conPosY =3 ,    // súradnica Y mriežky aplikácie pre umiestnenie 

conSizeX = 3,   // veľkosť kontroléru v mriežke aplikácie 

conSizeY =4 ,   // veľkosť kontroléru v mriežke aplikácie 

PictureNameOn = "lightOn.png", // názov obrázku tlačítka v zapnutom stave 

PictureNameOff = "lightOff.png"// názov obrázku tlačítka vo vypnutom stave 

}, 

// výber typu kontroléru – ControlLinear - posuvník 
                new DrawingServices.ControlLinear(){ 

conNameUser="Topeni",  // názov kontroléru 

conNameGroup="heating", // názov skupiny v ktorej sa kontrolér nachádza  

conPosX=10,    // súradnica X mriežky aplikácie pre umiestnenie 

conPosY=12,    // súradnica Y mriežky aplikácie pre umiestnenie 

conSizeX=3,    // veľkosť kontroléru v mriežke aplikácie 

conSizeY=4}   // veľkosť kontroléru v mriežke aplikácie 

 }, 
};  

 

Demonštračný hardware : Vstupno/výstupné Quido ETH  

Všetky informácie a obrázky sú zo zdroju [11]. 

Framework je vyvinutý tak, aby bol nezávislý na použitej hardwarovej 

komponente. Komunikácia prebieha medzi Frameworkom a ovládačom 

daného hardwaru pomocou interfacu. Každý ovládač hardwaru je tvorený 

špeciálne pre daný hardware a je nutné aby implementoval daný interface a 

aby bola zabezpečená komunikácia s Frameworkom. 

Vďaka univerzálnosti a nezávislosti od použitej hardwarovej komponenty 

není zapotreby zaoberať sa vývojom vlastného hardwaru. Na demonštráciu 

funkčnosti použijem teda dostupný komerčný programovací logický obvod 

spoločnosti Papouch. Tento modul je plne postačujúci na demonštráciu 

schopnosti programu vysielať v aplikáciach zmenené stavy do reálneho sveta 

a taktiež prijímanie zmien z reálneho sveta, ich správna identifikácia 

a následne vykonanie zmien v aplikáciach. 

„Quido ETH je rodina I/O modelov s digitálnymi vstupmi, výstupmi a 

teplomerom. Vstupy sú určené pre pripojenie napätia alebo kontaktu – 

rozlišujú dva stavy (0 a 1). Výstupy sú relé s prepínacím kontaktom. Teplomer 
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môže byť pripojený na káblu dĺžky až 15 metrov a je schopný merať teploty v 

rozsahu až od -55 do +125 °C. Quida se pripojujú priamo k počítačovej sieti 

LAN (Ethernetu) a idú kompletne ovládať a spravovať cez webové rozhranie.“ 

 

Obrázok 8 Základné funkcie a blokové zapojenie Quido ETH 

Vlastnosti I/O modulu: 

 Ovládanie a dohľad cez Ethernet (10/100 Ethernet) 

 Komunikačné možnosti: webové rozhranie, e-mail ... 

 4 galvanicky oddelené logické vstupy pre napätie alebo pre 

kontakt 

 4 výstupy s prepínacím kontaktom relé 

 1 teplomer 
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8.  Popis vzorovej aplikácie pre Framework 
 

 Ovládanie osvetlenia 
 

Aplikácia bude ovládať iba osvetlenie miestností v byte. Postupovať 

budeme ako pri opise príkladovej aplikácie. Pripravíme si pôdorys bytu 

a použijeme ho ako pozadie. Následne rozdelíme mriežku hlavnej aplikácie 

na napr. 20x20 hranolov (malo by stačiť). Následne do každej miestnosti 

umiestníme tlačítko reprezentujúce osvetľovací prvok. Taktiež si pripravíme 

obrázky žiaroviek a obrázok hlavného tlačítka. Použité obrázky sú z webu. 

 

Obrázok 9 Príklad aplikácie na osvetlenie 

Aplikácia bola odtestovaná na hardware Quido kde výstupy PLC 

predstavovali jednotlivé svetlá (žiarovky), ktoré sa po vyslaní požiadavku 

aplikáciou úspešne rozsvietili (nie priamo výstupy ale diody indikujúce zopnutie 

relé na výstupe) 

 Ovládanie teploty v miesnostiach 
 

Ďalšia aplikácia je určená na ovládanie teploty v miestnostiach. Na tento 

účel sa použilo tlačítko s lineárnou zmenou pre možnosť nastavenia presnej 

teploty. Tlačítka majú 2 hodnoty. Reálnu hodnotu (hodnota prečítaná 



 30   
  

z hardwarového teplomeru) a nastavenú hodnotu (požadovaná hodnota 

nastavená užívateľom pomocou aplikácie). Použité obrázky sú z webu. 

 
Obrázok 10  Príklad aplikácie na kontrolu teploty 

 Ďalšie mini - aplikácie vytvorené pre Framework 
 

Niektoré z týchto aplikácií sú už plne funkčné, niektoré potrebujú 

špeciálny hardware alebo ešte nie sú kompletne fungujúce : 

 RádioTelevízia – aplikácia na ovládanie rádia a televízie. Je 

potrebný špeciálny hardwarový infračervený ovládač, ktorý vysiela 

signály pre televíziu a rádio . 

 Music – aplikácia pre prehrávanie muziky uloženej v počítači. 

 Reminder – aplikácia fungujúca ako pripomínač. Nastaví sa 

dátum, čas pripomenutia a interval s ktorým sa má daná 

pripomienka pripomínať. V prípade spustenia pripomienky sa na 

hornej časti aplikácie objavý červený pás s obsahom pripomienky. 

 Log – aplikácia zaznamenajúca používanie a komunikáciu 

prechádzajúcu Frameworkom. 

 Balance – aplikácia zaznamenajúca dĺžku a bilanciu chodov 

jednotlivých portov (napr. čas ktorý svieti svetlo počas dňa). 
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9. Ovládanie Frameworku hendikepovanými 

osobami 
 

Jedným z najdôležitejších prvkov návrhu bolo navrhnúť jednoduché 

ovládanie vhodné pre hendikepované osoby. Ovládanie musí byť univerzálne 

nakoľko osoby môžu mať hendikep rôzneho stupňa. Od plnej možnosti 

pohybu rukami, až po nemožnosť pohybu jediným prstom. 

Navigácie vo Frameworku a aplikáciach je riešená napríklad pomocou 

hardwarového, 5 tlačítkového ovládača (obrázok 11 – pravý-horný roh), ktorý 

je pripojený ku počítaču pomocou USB zbernice. Samotný ovládač môže byť 

riešený viacerými spôsobmi. Ďalšie možné riešenie pre ovládanie sú na 

obrázku 11. 

 

Obrázok 11  Príklady hardwarových ovládačov 

Ako ďalšie príklady môžeme uviesť: jednoduchý infračervený ovládač vhodný na 

ovládanie bežnej televízie alebo rádia, detekcia pohybu (v uvedenom prípade 

ruky), joystick (napr. z invalidného vozíka). Rôzne vstupné zariadenia poskytujú 

rôzny počet ovládacích signálov, a to od max. počtu 5 až po 1. Ovládanie týchto 

aplikácií je pre tento rozsah ovládanie dostatočne prispôsobené. Ako príklady sú 

uvedené možnosti ovládania pomocou 3,2 a 1 tlačítka. 

 3 tlačítka – dopredu / dozadu / potvrdenie – prvé dve tlačítka 

prechádzajú všetky možné kontroléry a tlačítkom potvrdenie sa vykoná 

akcia príslušná danému kontroléru. 
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 2 tlačítka – dopredu / potvrdenie – rovnaké ovládanie ako s 3 tlačítkami 

akurát bez možnosti kroku dozadu. Po prejdeni všetkých kontrolérov sa 

automaticky prejde opäť na prvú.  

 1 tlačítko – potvrdenie – všetky kontroléry sa automaticky prechádzajú 

s určitým časovým intervalom (napr. 5 sekund) a tlačítkom sa vyvolávajú 

akcie tlačítok (pomalé ale možné). 

Pochopiteľne je možné ovládanie myšou, dotykom alebo klávesnicou. 
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10. Záver 
 

Cieľom práce bolo navrhnúť a vytvoriť funkčný program na ovládanie 

inteligentného bytu schopný komunikovať s ľubovoľným počtom preň 

vytvorených aplikácií a taktiež  s ľubovolným hardwarom. Funkčnosť programu 

bolo potrebné demonštrovať na 2 vytvorených aplikáciach a hardware. Pri tvorbe 

programu som zohľadňoval to, že program by mal byť ovládaný primárne 

hendikepovanými osobami a taktiež dozorovým centrom, ktoré by sa pripájalo 

cez vzdialený prístup. 

 Práca sa delila na časť návrhu a implementácie programu a časti 

vytvorenia podporných tried pre čo najjednoduchšiu tvorbu aplikácií 

s jednotným a súčastne prehľadným vzhľadom a ovládaním. Jednoduchosť 

vytvorenia konfigurácie aplikácie bola ukázaná na krátkej demo aplikácii 

v poslednej kapitole. 

 Výsledný program (framework) je schopný ovládať reálny hardware 

pomocou vytvorených aplikácií. Program má jednoduché a prehľadné grafické 

užívateľské rozhranie vhodné pre ovládanie hendikepovanou osobou, nakoľko 

sa dá ovládať i pomocou veľmi malého počtu tlačítok. V konečnom dôsledku je 

program veľmi otvorený voči novým aplikáciám, neobmedzuje užívateľa na 

používanie iba tých aplikácií, ktoré boli vopred vytvorené. Z týchto dôvodou boli 

ciele práce splnené.  

Aplikácie musia v tejto verzii programu byť uložené priamo v programe, 

kde prebieha načítanie konfigurácií aplikácií, čo funkčnosti vôbec nevadí. 

V ďalších verziách by som urobil možnosť načítania konfigurácie priamo z XML 

súboru a aplikácie by sa pridávali ako aditívne DLL knižnice. Taktiež by sa dal eště 

kompletne vytvoriť, tu iba navrhnutý vzdialený prístup s možnosťou komunikácie 

a prístupu do framerowku cez internet. 
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