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Seznam kratic in simbolov
AJAX: Asinchronous Javascript And XML (asinhroni Javascript in XML)
API: Application Programming Interface (programski vmesnik aplikacije)
CSS: Cascading Style Sheet (kaskadna slogovna predloga)
DOM: Document Object Model (objektni model dokumenta)
EER: Enhanced Entity Relationship (entitetni odnosni model)
HTML: Hypertext Markup Language (označevalni jezik hiperbesedil)
HTTP: Hypertext Transfer Protocol (protokol za prenos hiperbesedil)
KNX: Connect (poveži)
MVC: Model View Controller (model pogled nadzornik)
OSI: Open System Interconnection (osnovni referenčni model)
OS: Operacijski sistem
PHP: Hypertext Preprocessor (predprocesor hiperbesedil)
SQL: Structured Query Language (strukturirani povpraševalni jezik)
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Povzetek
Diplomsko delo govori o postopku razvoja aplikacije za oddaljen nadzor funkcij pametne hiše.
Aplikacija uporabnikom omogoča enostaven dostop do elementov pametne hiše in hitro
upravljanje preko uporabniškega vmesnika. Deluje lahko kot spletna aplikacija ali pa kot
samostojna aplikacija na pametnem telefonu ali tablici. Uporabniški vmesnik je preprost in
razumljiv uporabnikom vseh starosti in različnih stopenj izkušenosti. V nalogi je podrobneje
opisan proces razvoja, od raziskave začetne ideje, prvih skic prototipa projekta, pa do razvoja
končne aplikacije. Poudarek je na postopku priklopa IP Viewer modula na omrežje,
načrtovanju in implementaciji podatkovne baze ter razvoju uporabniškega vmesnika.
Osvetljeni so tudi različni varnostni vidiki, predlagane rešitve ter opis uporabljenih orodij in
programske opreme pri procesu razvoja.

Ključne besede: pametna hiša, KNX standard, uporabniški vmesnik, oddaljen nadzor,
upravljanje, funkcije
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Abstract
The thesis addresses the development of a smart home remote control application. It allows
users easy access to the elements of smart home and quick management through its user
interface. Working as a web or standalone application for smart phone or tablet. The user
interface is simple and easy to understand for users of all ages and experiences. Explained in
detail is the development process from research, first prototype sketches, to the final product.
It focuses on connecting the IpViewer model to the home network, planning and
implementation of the database and the development of the user interface. The thesis
highlights different security aspects and possible solutions and the description of tools and
software used in the development process.

Key words: smart home, KNX standard, user interface, remote control, management,
functions
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1 Uvod

Spletne tehnologije čedalje bolj postajajo del našega življenja. Vsakodnevno brskamo po
spletu, prejemamo elektronsko pošto, na spletu je možno opraviti tudi študijske tečaje. Že kar
nekaj časa pa se tehnološki napredek kaže tudi pri gradnji hiš, kjer govorimo o tako
imenovanih »pametnih hišah«. Nekoč smo lahko v risankah videli, kako so si ljudje
predstavljali prihodnost in dom, v katerem bi živeli. Domovi so prikazani kot popolnoma
avtomatizirani, kjer lahko s pritiskom na gumb upravljamo vse elemente, ki se nahajajo v
njem.
To pa že kar nekaj časa ni samo ideja. Pametne hiše so postale stvar realnosti in so že precej
popularne. Sedaj lahko uporabnik s pritiskom na gumb na uporabniškem vmesniku, ki se
nahaja nekje v naši pametni hiši, upravlja temperaturo, luči, zvočni sistem, žaluzije, poskrbi za
varnost in varčevanje z energijo.
Z združitvijo tehnologij pametne hiše in spletnih tehnologij bi vse funkcije našega doma lahko
vedno imeli na razpolago. Tako uporabnik ni več zaskrbljen, če je morda doma svetijo luči, saj
bi lahko preko spletne aplikacije ali pa mobilne aplikacije dostopal do nadzornega sistema
svojega doma.
Skupaj s svojim mentorjem sem obiskala podjetje Elektro Pirnat, ki se ukvarja z električnimi
inštalacijami, predvsem pa dajejo poudarek na pametne hiše. Skupaj smo razvili idejo o spletni
in mobilni aplikaciji, ki bi dostopala do nadzornega sistema modula IP Viewer, preko katere bi
se pametna hiša lahko upravljala.
Čeprav so v povezavi s KNX protokolom že imeli obstoječo mobilno aplikacijo, je za IP
viewer še ni bilo, uporabnik pa bi do naprave sicer lahko dostopal, če bi v URL vrstico vnesel
IP številko svojega IP Viewer-ja. Uporabnikom to ni bilo tako zelo všeč.
Z razvojem te aplikacije upam, da bo uporaba IP Viewer-ja dosegla nove razsežnosti. Sistem
ima delujoče ime iHome.
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2 Kaj je pametna hiša
O pametni hiši govorimo, kadar lahko naprave in funkcije našega doma upravljamo preko
računalniškega sistema. Preko tega sistema nadziramo porabo elektrike, ogrevanje, hlajenje,
upravljamo luči, senčila, medijske naprave po celem domu, prav tako lahko s simulacijo
prisotnosti poskrbimo za večjo varnost, ko nas ni doma. Vse to pa prispeva k bolj varčnemu,
varnemu in udobnemu bivanju v našem domu. Vse to lahko dosežemo z enostavnim pritiskom
na gumb na uporabniškem vmesniku ali pa preko oddaljenega dostopa z mobilno ali spletno
aplikacijo.

2.1 Princip delovanja pametne hiše
Klasična inštalacija deluje po principu elektro omara – stikalo – luč. Pri KNX modelu pa sta
informacijski del in močnostni del ločena. Informacijski del deluje po principu elektro omara
– stikalo. Močnostni del pa elektro omara – luč[1].

Slika 1: Primerjava klasične inštalacije s pametno inštalacijo[1]

Ker sta sloja neodvisna, stikala pa je možno programirati, lahko katerokoli stikalo, povezano v
sistem, prižiga katerokoli luč. KNX stikalo namreč samo pošlje v elektro omaro informacijo,
katero stikalo za katero napravo je bilo aktivirano in KNX aktuator v elektro omari to navodilo
izvede. Sistem nima osrednjega računalnika, saj ima vsak element svoj spomin, s tem se
zanesljivost sistema poveča. Še ena dodatna prednost takšnih inštalacij, v primerjavi s
klasičnimi, pa je tudi v napeljavi sami, saj se za pametno napeljavo porabi približno 50%
kabla manj.
6

2.2 KNX standard
KNX kratica, ki pomeni “Connect” predstavlja svetovni standard za nadzor pametnih hiš, ki
deluje po OSI modelu. Napeljava v pametni hiši je narejena tako, da KNX stikalo komunicira
samo z elektroomaro in ne direktno z lučjo, kar pomeni, da lahko eno stikalo upravlja vse luči
v hiši. To pa je mogoče zaradi KNX standarda, zaradi katerega morajo vse naprave in senzorji
med seboj komunicirati v istem jeziku in po istih protokolih. Zelo velika prednost tega
standarda je, da lahko kupimo različne naprave od različnih proizvajalcev in bodo še vedno
znale med seboj komunicirati po KNX standardu[2].

Vse to pa pomeni, da tudi vse spremembe, ki jih bodo pametne napeljave doživele v
prihodnosti, ostajajo del standarda in ni skrbi, da zaradi napredka naprave ne bi bile zmožne
komunicirati med seboj. Prav tako lahko kadarkoli spremenimo potrebe pametne hiše, ob tem
pa ne potrebujemo nove napeljave, temveč le na novo konfiguriramo že obstoječe naprave v
hiši.

2.3 IP Viewer
IP Viewer je naprava, ki omogoča opazovanje in nadzor vseh naprav znotraj KNX sistema
preko spletnega strežnika. Vmesnik omogoča ogled stanja KNX naprav, kot tudi nadzor
celotnega KNX sistema preko HTTP protokola z našega računalnika. Naprava omogoča tudi
upravljanje kar 40 različnih vnaprej pripravljenih funkcij. Običajno se namešča v omarico za
varovalke na DIN letev.
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Slika 2: Modul z dodano varovalko in vtičnico

Pri izdelavi aplikacije za oddaljen nadzor pametne hiše je uporabljen modul IP Viewer z
napajalnikom, pretvornikom, aktuatorjem in pomožnim stikalom, posojenim in prilagojenim
pri podjetju Elektro Pirnat. Aplikacija je povezana s spletnim strežnikom IP Viewer-ja in tako
nadzira naprave v domu. Modul je zaščiten z 10A varovalko, nanj pa je priklopljena vtičnica
za enostavno ponazoritev delovanja naprav, kot na primer namizne luči.
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3 Oddaljen nadzor pametne hiše
Na trgu je več vrst uporabniških vmesnikov za upravljanje pametne hiše. Vmesnik je lahko
statični, fiksiran nekje znotraj hiše, upravljanje lahko poteka z gumbi ali pa zaslonom na dotik.
Hišo pa lahko nadziramo kar preko mobilne ali spletne aplikacije.
Pri vodenju pametnih hiš še vedno prevladuje v hišo vgrajen uporabniški vmesnik. Ta se
nahaja na steni, npr.: v dnevni sobi, in je namenjen upravljanju vseh naprav v hiši.
Počasi se začenjajo prebijati spletne in mobilne aplikacije za oddaljen nadzor, vendar so še
vedno v ozadju. Po vsej verjetnosti se marsikateremu uporabniku to še vedno zdi varnostno
tveganje.
Ogledala sem si nekaj obstoječih mobilnih aplikacij, ki omogočajo oddaljen nadzor pametne
hiše. Vse aplikacije, ki sem jih izbrala, lahko delujejo s katerokoli pametno inštalacijo, vezano
po KNX standardu. Predstavila bom nekaj aplikacij za vodenje pametnih hiš, ki so trenutno na
vrhu po priljubljenosti in dosegajo najboljše ocene uporabnikov.
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3.1 BlueHome
Mobilna aplikacija z enostavnim, za uporabnika prijaznim uporabniškim vmesnikom, v črnomodri barvi. Aplikacija je prilagojena za mobilne naprave in tablice. Uporabniku omogoča
ogled vseh naprav v prostoru in njihova stanja. Prav tako si lahko ogleda naprave v celotni hiši
po kategorijah. Tako so vsa svetila skupaj v eni kategoriji in uporabnik lahko po potrebi
ugasne vsa naenkrat. Za delovanje je potreben samo KNX IP Gateway povezan s KNX
sistemom v hiši. Naprave, ki jih želite upravljati, pa lahko dodajamo na seznam za upravljanje
v BlueHome aplikaciji[3].

Slika 3: Aplikacija BlueHome [3]
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3.2 Feller KNX
Aplikacija, ki se lahko pohvali z zelo preglednim in intuitivnim vmesnikom. Uporabnik lahko
hitro upravlja naprave po različnih sobah, po različnih funkcijah ter po priljubljenih napravah
(za ustvarjanje ambienta). Omogoča konfiguracijo 12 različnih sob z 12 funkcijami. Dostop je
omogočen petim različnim uporabnikom. Stanja naprav se lahko vnašajo ročno, lahko pa
izbiramo med že vnaprej pripravljenimi, ki omogočajo še hitrejše upravljanje. [4]

Slika 4: Aplikacija Feller KNX - meni [4]

Slika 5: Aplikacija Feller KNX upravljanje [4]
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3.3 AyControl KNX
Mobilna aplikacija, ki je primerna tudi za tablico. Nadzira lahko naprave in nastavitve za
boljši ambient, pripravljene ima tudi modele za varčevanje z energijo. Vsebuje veliko več
nastavitev za varnost doma, kot so avtomatično prižiganje luči ob določenih urah dneva in
simuliranje prisotnosti. Slaba stran aplikacije je le uporabniški vmesnik, ki deluje
prenapolnjeno in ni tako zelo pregleden. [5]

Slika 6: Aplikacija AyControl KNX [5]
[4]

Na podlagi opazovanja teh aplikacij sem določila nekaj smernic za razvoj aplikacije iHome:


intuitiven in enostaven uporabniški vmesnik;



različne kategorije pregleda naprav (po sobah, po tipu naprave, po vnaprej
pripravljenih temah);



možnost dodajanja novih funkcij in naprav preko spletne strani;



aplikacija, prilagojena različnim mobilnim napravam, in možnost inštalacije na
napravo.
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4 Uporabljena orodja in programski jeziki
Pri izdelavi moje aplikacije so skozi celoten proces razvoja uporabljana različna orodja in
programski jeziki.

4.1 Programski jeziki
AJAX je kratica za Asynchronous Javascript and XML. Je skriptni jezik, ki se na brskalniku
izvaja v ozadju, kar omogoča, da se določeni elementi spletne strani spreminjajo brez
dejanskega osveževanja spletne strani.
API Application Programming Interface ali vmesnik za razvoj aplikacij. Predstavlja skupek
funkcij, namenjenih lažjemu ustvarjanju aplikacij z dostopom do že obstoječih programov ali
funkcionalnosti na drugih sistemih in napravah. Uporabljeni so Phongap API-ji, ki so
namenjeni nadzoru funkcij mobilne naprave, brez da bi za to bilo potrebno spisati ukaze.

BOOTSTRAP je ogrodje za HTML, CSS in Javascript, ki se uporablja za razvijanje odzivnih
mobilnih strani in aplikacij. Ponuja veliko že vnaprej pripravljenih tem za postavitev
uporabniškega vmesnika, ki so popolnoma razširljive. Za določitev postavitve elementov
uporablja mrežo z 12 polji, s pomočjo katere razvijalec določi, na kakšen način se bo sistem
razširjal. Na Bootstrap spletni strani so ponujene že obstoječe ikone, narejeni meniji, spustni
meniji, glave in noge, ki se zelo enostavno prilagodijo. Predvsem je zelo koristen pripomoček,
če mora razvijalec biti hkrati tudi oblikovalec. [6]

CSS je stilska predloga, s katero urejamo celoten videz naše spletne strani ali aplikacije.
Namenjen je predvsem ločitvi vsebine in videza našega projekta. S tem nam omogoča ločeno
urejanje stila, oblike, barve, postavitve itd. posameznih elementov naše strani, kar vodi v večjo
preglednost kode. Urejamo lahko posamezen element ali pa večjo skupino elementov
naenkrat. Do njih dostopamo preko njihovih atributov (id, class ...).

HTML je kratica za Hypertext markup language. Gre za označevalni jezik, ki je sestavni del
vsake spletne strani. Njegov sestavni del so značke, ki označujejo posamezne elemente spletne
strani in poskrbijo za pravilen izpis podatkov na spletni strani. Elementi so razvrščeni v
drevesni strukturi, imenovani DOM (document object model). Čeprav gre za mobilno
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aplikacijo, sem se odločila za HTML v kombinaciji z drugimi spletnimi jeziki, ker omogočajo
enostaven razvoj in namestitev na različne operacijske sisteme s pomočjo orodja Phonegap.

JAVASCRIPT je skriptni jezik, ki ga podajamo brskalniku, da ga izvede na odjemalčevi
strani. Uporablja se za dinamično izvajanje spletnih strani, prav tako pa tudi za nekatere
preprostejše aplikacije, ki se procesirajo v brskalniku. Moja aplikacija je večinoma sestavljena
z Javascriptom, ki tvori vse funkcije, ki se izvajajo, prav tako pa tudi vsa preverjanja, ki
skrbijo za njihovo pravilno izvajanje. S tem jezikom sem se spoznala v okviru študija. Nauči
se ga vsak, saj ne zahteva veliko programerskega predznanja. Priporočljivo pa je, da se pred
učenjem Javascripta spoznamo z osnovami označevalnega jezika HTML.

JSON je kratica za JavaScript Object Notation, ki predstavlja format za oblikovanje podatkov,
kjer so ti zapisani kot objekti. Podatki so lahko berljivi in enostavni za zapis. Uporablja se
predvsem za njihovo izmenjavo med strežnikom in aplikacijo.

LARAVEL je odprtokodno PHP ogrodje, ki deluje po arhitekturi MVC (model-viewcontoller). S tem močno poenostavlja uporabo PHP skriptnega jezika. Ima tudi izvrstno
dokumentacijo, zaradi česar je učenje uporabe zelo enostavno. Omogoča hitro povezavo med
objekti in njihovimi relacijami, različne načine za povezavo z bazo in pripravljene pripomočke
za migracijo in sejanje podatkov v bazo (seeding). Razvijalcu delo močno olajšajo tudi
pripravljena pravila za preverjanje podatkov. [7]

PHP predstavlja kratico Hypertext Preprocessor (nekoč Personal Home Page). To je skriptni
jezik, ki se izvaja na strežniški strani. Uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji z npr.
HTML označevalnim jezikom oz. različnimi ogrodji, kot npr. CodeIgniter, Laravel itd.

SQL pomeni Structured Query Language in predstavlja jezik, ki se uporablja za nadzor
podatkov v bazi. Omogoča urejanje, brisanje, posodabljanje, pridobivanje podatkov iz baze
itd. Uporaba je mogoča z vsemi baznimi sistemi in je povsod enotna.
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4.2 Orodja
BALSAMIQ MOCKUPS je orodje za hitro in enostavno izdelavo žičnih modelov aplikacije.
Orodje nam omogoča predstavitev naše aplikacije s preprostim izvlečenjem elementov na
platno. Npr.: na platno najprej izvlečemo okvir telefona, mu dodamo gumbke, vpisna polja ter
besedilo. Z njegovo pomočjo je osnovni prikaz naše aplikacije zelo hitro narejen. Za njegovo
uporabo ne potrebujemo nobenih predznanj, saj je program zelo intuitiven[3].
Zelo pomembno je, da lahko že v zgodnjih fazah izdelave našega projekta predvidimo, kako
bo aplikacija izgledala in delovala. To okvirno ponazorimo z žičnim modelom. Če uporabnik
ali ustvarjalci z žičnim modelom niso zadovoljni, ga je zelo enostavno spremeniti, medtem ko
so kasnejši popravki na skoraj končani aplikaciji zelo dragi in zamudni. Z uporabo Balsamiq
Mockups orodja sem najprej ustvarila kar nekaj modelčkov svoje aplikacije, da sem prišla do
želenega rezultata. Nato sem na podlagi izbranega ustvarjenega modela začela nadaljnji razvoj
aplikacije. [8]

MongoDB je podatkovna baza, ki v primerjavi z drugimi ne uporablja relacij in tabel za
shranjevanje podatkov, temveč zbirke in vsak podatek je predstavljen kot dokument. Takšna
struktura baze omogoča hitrejše in lažje spreminjanje in nadgrajevanje podatkov. Posebna
prednost je možnost večnivojskega iskanja po podatkih, saj so podatki shranjeni kot JSON
objekti. [9]

NOTEPAD++ je brezplačni urejevalnik besedila in kode, ki omogoča urejanje velikega števila
različnih programskih jezikov. Njegova prednost pred že vgrajenim Windowsovim
Notepadom je ta, da omogoča uporabo zavihkov in s tem veliko število odprtih dokumentov,
kar je nujno za urejanje kode. Kot večina urejevalnikov kode omogoča preglednost s pomočjo
obarvanja kode, omogoča njeno avtomatično dopolnjevanje in štetje vrstic. Zelo mi je všeč
možnost menjave celotnega izgleda urejevalnika, predvsem sprememba ozadja na neko
temnejšo barvo, kar olajšuje delo pri večurnem sedenju za računalnikom. Zelo uporabna je
tudi funkcija deljenega ekrana, s pomočjo katere lahko naenkrat urejamo dva dokument a.
Negova slaba lastnost pa je, da ne vsebuje razhroščevalnika, za kar je potrebno dodati vtičnik.
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Čeprav programu manjka razhroščevalnik, kar bi marsikaterega razvijalca odvrnilo od
uporabe, je le brezplačen, kar pritegne več razvijalcev začetnikov, ki še niso pripravljeni
investirati v draga razvijalska orodja, kot je npr. Adobe Dreamweaver. PHONEGAP. Ta je
odprtokodno, brezplačno orodje za izdelavo večplatformskih aplikacij. Izdelava poteka s
pomočjo standardnih spletnih jezikov, kot so HTML, Javascript in CSS, namesto jezikov, ki so
specifični samo za določen operacijski sistem, kot je na primer Objective C. Za izdelavo
aplikacije s pomočjo Phonegapa lahko uporabimo Phonegap vtičnike za npr.: Eclipse, Adobe
Dreamweaver 5.5. Izdelava aplikacije je omogočena tudi v oblaku. Aplikacije, izdelane s
pomočjo Phonegapa, niso popolnoma domorodne (native), saj se njihova celotna postavitev
izvaja v oblaku, vseeno pa aplikacija ni spletna, saj ima dostop do vseh domačih apijev na
telefonu[10].

RASPBERRY PI je miniaturni računalnik, ki se lahko napaja preko telefonskega napajalnika.
Nanj lahko priklopimo monitor, tipkovnico in miško ter ga uporabljamo kot običajen
računalnik. Uporablja Debian operacijski sistem, zato tudi nadgradnja sistema ni noben
problem. Velika prednost je predvsem majhna poraba, zaradi česar ga lahko uporabimo kot
računalnik, ki bo v pogonu cel dan. Na njem je postavljena aplikacija iHome. Uporabnik preko
mobilne naprave komunicira z aplikacijo na Raspberry Pi, od tam pa so ukazi poslani na
IpViewer. S tem uporabniku preprečimo direktno komunikacijo z IpViewer modulom, kar
zagotavlja večjo varnost.

SELENIUM IDE je Firefox vtičnik za testiranje uporabniških vmesnikov. Omogoča snemanje,
urejanje in razhroščevanje. Teste lahko posnamemo in nato večkrat ponovimo ob
spremembah, s tem je možna tudi manjša avtomatizacija testov. Snemanje uporabniškega
procesa je enostavno in lahko poteka po posnetih korakih ali pa s pisanjem pseudo kode. Ob
zaključku s snemanjem lahko pogledamo podroben zapisnik napak in ponovno predvajamo
shranjeni test. Za pisanje Unit testov pa je priporočljivejša uporaba Selenium Webdriver ali
Selenium Remote Control, ki sta zmogljivejša, ter ponujata popolno avtomatizacijo. [11]
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5 Razvoj aplikacije za nadzor pametne hiše
Potek celotnega razvoja aplikacije lahko razdelim na več pomembnejših korakov, s katerimi
sem prišla do končnega rezultata.

5.1 Postavitev in priklop na omrežje
Prvi korak je povezava modula IPViewer na domače omrežje. Domače omrežje ima statičen IP
naslov. Sestavljajo ga modem, usmerjevalnik in vse naprave s sposobnostjo povezave na
omrežje. Modem, prejet od internetnega ponudnika lahko deluje kot usmerjevalnik, vendar ni
najzmogljivejši, zato je nanj raje priklopljen ASUS usmerjevalnik, na katerega so povezane
naprave. Nanj je priklopljen tudi Raspberry PI modul, ki ima poleg IP Viewerja glavno vlogo
za delovanje sistema.

Slika 7: Arhitektura omrežja
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Modul je preko UTP kabla povezan direktno na ASUS usmerjevalnik. Na usmerjevalniku je IP
naslov IpViewerja rezerviran samo za MAC naslov, ki mu pripada.

IP Viewer in Raspberry PI sta del istega podomrežja (subnet). Na Raspberry PI je postavljen
virtualni strežnik za aplikacijo iHome, ki je potreben predvsem za delovanje Laravela.
Nastavljen je tako, da posluša samo zahteve, ki prihajajo iz določene domene. Zahteve iz
sistema iHome bodo prihajale na Raspberry PI, ta pa bo pošiljal ločene zahteve na IP Viewer
in nato prejete odgovore vračal nazaj uporabniku. Na ta način uporabnik nima direktne
komunikacije z modulom, ki je tako bolj zaščiten.

Če ima uporabnik na domačen omrežju priklopljenih več usmerjevalnikov, je najbolje, če
enega pusti samo za nadzor hiše, ostale pa nameni normalni spletni uporabi.

18

5.2 Komunikacija z modulom
Ob prejetju modula IP Viewer sem napravo priklopila na domače omrežje. Preko že
obstoječega spletnega vmesnika, ki pa je za uporabnika precej nepregleden, sem na modul
pošiljala ukaze za vklop in izklop stikal na aktuatorju. Pri tem sem opazovala HTTP zahteve in
odgovore in tako ugotovila, da modul za izvrševanje ukazov potrebuje tri parametre. To so:


kanal na katerem je neka naprava priklopljena;



ukaz za vklop ali izklop naprave v binarni obliki;



časovna koda.

Prav tako lahko na spletnem vmesniku zahtevamo trenutno stanje naprav, priklopljenih na
modul. Pri tem je vrnjeni odgovor sestavljen iz niza parov kanal-stanje.

Slika 8: Komunikacija med uporabnikom in napravami
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Za izvršitev ukaza za vklop naprave je uporabljen cURL, ki poskrbi za prenos parametrov na
IPviewer.

shell_exec(curl –data 'z={{kanal}}&v={{ukaz}}&t={{časovna koda}}' {{Ip naslov
IpViewer}}/{{skripta}} );

Eden od podanih parametrov je tudi ime skripte, ki na Ip Viewerju izvaja določen ukaz. To sta
skripti »set« za določanje stanja kanala (torej vklop ali izklop naprave na nekem kanalu) in
skripta »get«, ki poskrbi za vračanje trenutnih stanj kanalov v obliki para. Ob določitvi novega
stanja na nekem kanalu kot odgovor iz Ip Viewerja prejmemo posodobljena stanja na vseh
kanalih, ki se na njem nahajajo. Ip Viewer sicer omogoča celo vrsto različnih ukazov in
sprejema in oddaja različne podatke, ne samo zgoraj navedenih. Za potrebe razvoja te
aplikacije sem prejela nastavljen Ip Viewer, ki omogoča samo navedene funkcije in po
dogovoru tega nisem poskušala spreminjati.

Modulu je dodana varovalka in nanj priklopljena namizna luč. Potem se lahko pošlje ukaz za
vklop in izklop luči na Ip Viewer in tako preveri delovanje z dejanskim vklopom luči.
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5.3 Razvoj podatkovne baze
Sestava podatkovne baze takšnega sistema je zahtevala podroben razmislek, saj je veliko
vprašanj, na katera je potrebno odgovoriti že v samem začetku razvoja:


katere funkcionalnosti bo sistem ponujal;



kdo bo sistem lahko uporabljal;



do katerih funkcionalnosti sistema bo določen uporabnik lahko dostopal;



kako bodo same funkcionalnosti sistema povezane med seboj;



ali bodo uporabniki lahko sami dodajali podatke v bazo;



kakšnega tipa bodo vneseni podatki;



kako bodo shranjene spremembe na sistemu.

Ob preučevanju konkurenčnih sistemov so bile določene približne zahteve, ki jih mora sistem
izpolnjevati. Te so vključevale različne kategorije pregleda naprav (po sobah, po tipu naprave,
po vnaprej pripravljenih temah) ter možnost dodajanja novih funkcij in naprav preko spletne
strani. Iz tega je bilo mogoče sklepati, da bodo nujno potrebne naslednje tabele:


Sobe;



Naprave;



Teme;



Uporabniki (najpomembnejša tabela).

Vse te tabele pa se med seboj tudi povezujejo. Potrebne povezave med tabelami so:


Uporabniki-sobe;



Uporabniki-naprave;



Uporabniki-teme;



Sobe-naprave;



Teme-naprave.
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Slika 9: EER diagram
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Po relacijskem modelu strukture podatkovne baze se te tabele ujemajo v določenih parametrih,
ki jih pridobijo iz drugih tabel. To je običajno primarni ključ. Tabela Uporabniki-sobe ima
samo povezavo »uporabnik s ključem = '1'« in »naprava s ključem = '8'«. Kar pomeni, da
lahko uporabnik upravlja naprave, ki so mu določene v paru v tej tabeli. Podatki o uporabniku
in napravi pa se nahajajo v njunih ločenih tabelah pod zapisanimi ključi.

Narejeno je tudi beleženje uporabnikovih sprememb, kjer se v tabelo »user_actions«
shranjujejo uporabnikova dejanja. Shranijo se vsi novi elementi, ki jih je uporabnik dodal,
tako da imamo pregled nad tem, kdo in kdaj je dodal nek element. Prav tako se shranjuje vsak
vklop in izklop naprave preko aplikacije. Tako lahko vedno vemo, kdo je pozabil izklopiti
luči, ko je odšel od doma. Seveda pa se lahko zgodi, da medtem, ko uporabnik upravlja
določeno napravo preko aplikacije, nek drug uporabnik to napravo vklopi ali izklopi ročno
preko stikala. V tem primeru se v bazo zapišeta obe dejanji, le da je eno označeno kot ročno
dejanje. Podatki pa se lahko na aplikaciji osvežijo, zato da so aktualni. Shranjene podatke sem
zaradi njihovega lepšega in enostavnejšega shranjevanja nameravala prepisati na bazo
MongoDb; morda bi to bila dobra ideja za nadgradnjo celotne baze, saj omogoča boljšo
preglednost in lažje vnašanje podatkov in naknadno spreminjanje baze.
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5.4 Postopek načrtovanja prototipa uporabniškega
vmesnika

S pomočjo orodja Balsamiq Mockups je narejenih nekaj skic, kako naj bi uporabniški
vmesnik okvirno izgledal. Cilj sta bili ločeni aplikaciji za mobilne naprave in spletno uporabo.
5.4.1 Mobilni del aplikacije
Začela sem z osnovno postavitvijo elementov. Z uporabo orodja Phonegap bi bil mobilni
razvoj dokaj preprost, potrebna pa bi bila dva različna dizajna za različna mobilna operacijska
sistema. Po podrobnem pregledu trenutnih smernic v razvoju mobilnih aplikacij za Android in
IOS sem narisala prvi dve skici. Določila sem postavitev glavne navigacije in gumbov za
upravljanje IP Viewer-ja. Glavna navigacija bi vsebovala gumbe za dostop do drugih
funkcionalnosti aplikacije. Za Android platformo bi se glavna navigacija nahajala na vrhu
naprave, za IOS pa na dnu.

Skico sem si nato ogledala in jo ponovno spremenila. Uporabniku mora namreč takoj biti
jasno, na katerem zavihku se nahaja, zato je dodan jasen napis kategorije. Ena izmed kategorij
je odebeljena, ker naj bi tako predstavljala, da je aktivna. Uporabnik mora imeti tudi možnost
navigirati nazaj do prejšnje izbrane kategorije. Za Android platformo je tu že poskrbljeno, saj
ima sama naprava gumb za nazaj (ali pa zapiranje aplikacije), ki uporabnika vrne na prejšnjo
kategorijo. Za IOS je bilo potrebno dodati še gumb za vračanje v aplikaciji. Umeščen je zgoraj
levo, poleg imena kategorije, v kateri se uporabnik nahaja.

V nadaljnjem razvoju sem ugotovila, da bom s takšnim izgledom uporabniškega vmesnika
močno omejila možnosti za nadgradnjo. Mobilne naprave so namreč še vedno precej ozke in
majhne, kar omejuje prostor, ki je na razpolago za glavno navigacijo. Tako bi v primeru
dodajanja novih funkcionalnosti na glavni navigaciji za njih zmanjkalo prostora. Odločila sem
se spremeniti izgled glavne navigacije.
25

Na vrhu aplikacije je puščen prostor za logotip aplikacije, sredina je zapolnjena s seznamom
gumbov za dostop do kategorij. Z višino mobilne naprave smo omejeni malo manj kot z njeno
širino, zato imamo dovolj prostora za dodajanje novih funkcionalnosti na glavno navigacijo.
Na ta način je uporabniški vmesnik med obema platformama bolj enoten. Ko uporabnik izbere
eno izmed kategorij, se mu prikaže nov pogled z možnostmi te kategorije ter gumb za vračanje
nazaj na glavno navigacijo v primeru IOS platforme.
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Ob brskanju po napravah bi uporabnik lahko prehitro kliknil gumb za vklop na napačni
napravi, prav tako bi veliko naprav lahko ponujalo veliko več možnosti upravljanja kot pa
samo vklop in izklop. Na primer žaluzije so ena od takšnih naprav, ki jih lahko upravljamo na
veliko možnih načinov: gor, dol, do konca gor, do konca dol, sprememba kota zastiranja itd.
Ustvarila sem nov pogled, na katerem vidimo samo končno napravo in njene možnosti
upravljanja.

Po zgledu pripravljenih skic uporabniškega vmesnika sem lahko začela z razvojem, slednji pa
se je med samim razvojem še velikokrat spremenil.
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5.5 Razvoj uporabniškega vmesnika
Potem ko sem že ugotovila, na kakšen način poteka komunikacija z modulom, sem začela z
delom na uporabniškem vmesniku, preko katerega uporabnik lahko pošilja ukaze na IP
Viewer. Ta je bil v samem začetku preprost; vseboval je dva gumba, ki sta skrbela za
pošiljanje ukaza za vklop ali izklop enega določenega kanala. Za začetek sem ukaze pošiljala
le na 1. kanal, na katerega sem priklopila namizno luč in tako lahko preverjala delovanje
pošiljanja ukazov preko novega vmesnika. Po testiranju samega pošiljanja ukazov na en
določen kanal sem dodala več novih strani, ki so vsaka predstavljale svoj kanal. Na vsaki
strani so se prav tako nahajali gumbi za vklop in izklop naprave. Podatki, ki jih je vsak gumb
lahko pošiljal dalje, so bili še vedno fiksni. Informaciji, ki ju je imel vsak gumb, sta bili točno
določen kanal in točno določen ukaz.

V sistemu, ki bo lahko naraščal glede na število sob, naprav ter dodanih funkcionalnosti,
uporabniški vmesnik ne more imeti vedno fiksnih podatkov na vsaki strani. Pri izdelavi
celotne aplikacije in njenega uporabniškega vmesnika sem uporabila MVC ogrodje Laravel, s
katerim sem lahko zelo enostavno naredila prilagodljive poglede na naprave, kjer so se
podatki na gumbih generirali na podlagi podatkov iz baze[7].
S pomočjo Laravela sem najprej izdelala glavni pogled, ki se nalaga vedno in je vključen
povsod. Ta je vseboval tri glavne elemente: glavo, nogo in stransko navigacijo.

V glavi sem na gornji levi vrh namestila »hamburger« gumb, ki opcijsko skrije ali prikaže
stransko navigacijo. Zraven njega ime aplikacije, ki služi tudi kot link do glavnega pogleda, v
našem primeru je to pogled po sobah. Ti gumbi so vedno vidni. Prav tako pa sem določila
gumbe, ki so vidni samo prijavljenim uporabnikom in tako zagotavlja malce več varnosti. Na
desnem delu sem umestila gumb za osveževanje, ki ob končni funkcionalnosti služi za
osvežitev stanj naprav. Poleg njega sem skrajno desno določila uporabniški gumb, ki
uporabniku omogoča dostop do nadzorne plošče ali odjavo iz sistema.

Slika 15: Glava aplikacije
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Sama noga je samo stilsko oblikovana in predstavlja dno aplikacije.
Stranska navigacija je prav tako eden od elementov, ki so vidni samo prijavljenim
uporabnikom. Dokler se uporabnik ne prijavi v sistem, vidi samo okrnjeno glavo aplikacije ter
nogo. Vsakič, ko se naloži glavni pogled, je v njem že vstavljena navigacija. Vsebina
navigacije pa se spreminja na podlagi vsebine strani. Ob spremembi vsebine na strani se
spremeni URL naslov, ki je sestavljen iz manjših segmentov, s podatki o straneh in podstraneh,
na katerih se uporabnik nahaja. Na podlagi podatka, kje v aplikaciji se uporabnik nahaja,
prikažemo primerno navigacijo z vsemi podmeniji.

Slika 16: Stranska navigacija - neodprta
Slika 17: Stranska navigacija - tipi naprav

S klikom na uporabniški gumb v glavi navigacije se uporabniku spusti meni, ki mu omogoča
dostop do nadzorne plošče. Na stranski navigaciji lahko uporabnik navigira med dvema
možnostima: zapisnikom in obrazci za dodajanje.

Zapisnik predstavlja pogled, v katerem se iz baze izpišejo pomembnejša uporabnikova
dejanja. Na primer, kdaj je določen uporabnik dodal novo napravo, ali pa kateri uporabnik je
pustil vklopljeno luč.
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Obrazci za dodajanje uporabniku omogočajo, da sam doda nove elemente v aplikacijo. Ti
elementi so: uporabnik, sobe, tipi sob, naprave, tipi naprav, aktuator in teme. Na vsebinskem
delu se prikažeta podmeni z razpoložljivimi obrazci ter posamezen izbran obrazec. Uporabnik
ob koncu vnašanja novega elementa samo klikne gumb »Dodaj«, aplikacija pa ga obvesti o
morebitnih napakah v vnosu ali pa mu potrdi shranjevanje v bazo. Prav tako je uporabnik ob
prvi uporabi prisiljen v bazo vnesti element in ga brez vnosa vsaj nekaj osnovnih elementov ne
spusti dalje v upravljalni del sistema.

Slika 18:Obrazci za dodajanje elementov
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Nato sem začela z osnovnimi vsebinskimi pogledi, ki uporabniku omogočajo izbor med
pogledi po kategorijah. Določila sem tri kategorije pogleda. Te so: pogled naprav po sobah,
pogled po samem tipu naprav in pogled po nastavljenih priljubljenih temah.

Za namen prikazovanja naprav, ki se nahajajo v določeni sobi, sem iz baze najprej morala
dobiti podatek, do katerih sob in naprav ima uporabnik sploh dostop. Če je soba, do katere ima
uporabnik dostop, vsebovala tudi kakšno napravo, do katere ga ima, se je ta lahko pojavila na
seznamu, s katerega bo uporabnik izbiral. S tem sem dobila prvi pogled, v katerem je
uporabnik lahko izbral želeno sobo. Izmed uporabnikovih naprav sem nato izločala ključe
posameznih sob – izbrane sobe in jih glede na to razvrščala. Nastal je pogled, v katerem se
nahajajo vse naprave v določen sobi. S klikom na eno od teh naprav pa se odpre pogled, ki
vsebuje nastavitve te naprave. Za trenutne potrebe izdelave te naloge sem določila napravam
le gumb za vklop in izklop, vendar bi z dejansko pametno napravo lahko simulirala tudi
drugačne pozicijske ukaze. Na primer žaluzije bi lahko imele več ukazov: gor, dol, gor-konec,
dol-konec, določitev spuščanja in dvigovanja v odstotkih, način nagiba itd.

Za pogled po napravah sem ponovno pridobila uporabnikove naprave, iz teh pa izločila
podatek, katerega tipa je določena naprava. Nato sem te izločene tipe naprav prikazala v enem
pogledu. S klikom na določen tip naprav, na primer luči, se po bazi med napravami poiščejo
vse naprave, ki imajo pod tip naprav zabeleženo device_type_id (ključ tipa naprave), ki je
enak temu, ki predstavlja tip luči. Te naprave se razvrstijo na seznamu po abecednem vrstnem
redu in predstavljajo nov pogled. S klikom na eno od teh naprav z novega seznama pa dobimo
pogled z nastavitvami ene specifične naprave, tako kot pri načinu iskanja naprav po sobah.

Pogled po priljubljenih temah je mogoč, če ima uporabnik določeno vsaj eno priljubljeno
temo. Uporabnik jih izbere sam ob vnašanju novih naprav. Tam samo določi, če bo naprava
del sklopa neke priljubljene teme. V bazi se v povezovalno tabelo »themes_devices« doda nov
par, ki predstavlja ključ neke teme in ključ neke naprave. Ti ključi ustrezajo posameznim
ključem v glavnih tabelah »devices« in »themes«.
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Ob ustvarjanju pogleda po temah sem torej ponovno dostopala do uporabnikovih naprav ter
pogledala, ali se katera od teh naprav nahaja tudi v povezovalni tabeli »themes_devices«, kar
pomeni, da je določena v nekem sklopu priljubljenih tem. Nato sem iz te tabele izločila ključe
tem in izločila ponavljajoče. Teme se namreč ob zapisu v povezovalno tabelo ponavljajo, saj
lahko v vsaki določimo več naprav. Izbrane ključe tem sem nato poiskala v glavni tabeli
»themes« in pridobila posamezne priljubljene teme, ki si jih je uporabnik določil. Njihova
imena sem prikazala v novem pogledu. Ob kliku na priljubljeno temo se uporabniku takoj
pojavijo njene nastavitve. S klikom na gumb za vklop ali izklop pa uporabnik upravlja vse
naprave pod to priljubljeno temo naenkrat. S klikom na vklop na primer priljubljene »party«
teme se vklopijo ambientne luči in media center.

Nalaganje med posameznimi pogledi se izvaja s pomočjo AJAX-a, tako se uporabniku stran
ne nalaga vedno znova, ampak se zamenja samo košček vsebine strani, ostali deli pa ostanejo
nespremenjeni.

Vsi gumbi so elementi Bootstrapa, s katerim sem enostavno dobila želeno obliko gumbov in to
reproducirala povsod po aplikaciji. Male ikone v glavi in stranski navigaciji pa so Bootstrap
Glyphicon elementi, za katere so ključi navedeni v dokumentaciji[6].
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5.6 Preverjanje podatkov
V sistemu, kjer lahko uporabnik sam vnaša podatke, je treba vedno predvideti možnost napak
pri vnosu. Pomembno je, da uporabnik v bazo ne more vnesti napačnih podatkov ali
napačnega tipa podatkov, da ne more vnesti podatkov, ki bi bazi lahko škodovali ali jo
porušili, da se ob napačnih podatkih sistem še vedno normalno odziva, uporabniku pa se
prikaže obvestilo, kam je vnesel napačne ali nepričakovane podatke, ki jih mora popraviti.
Uporabila sem Laravelov način preverjanja podatkov, pri čemer sem določila, da morajo biti
podatki iz obrazca najprej poslani funkciji za preverjanje in šele, če je izvedba uspela, jih
lahko shranimo v bazo. Ustvarila sem funkcijo, kjer sem ustvarila niz s prejetimi podatki in
pravili, ki jih morajo izpolnjevati. Laravel omogoča enostaven način preverjanja podatkov z
uporabo pripravljenih pravil za vsakega, ki ga je potrebno preveriti.

Odločila sem se, da mora uporabnik obvezno izpolniti vsa polja. Začela sem z osnovnimi
podatki, kot so ime, priimek in uporabniško ime. Sestavljeni morajo biti iz »alpha« znakov,
torej črk iz abecede. Znaki pri uporabniškem imenu morajo imeti na voljo še številke. Seveda
sem se tu osredotočila tudi na dolžino vnosa – minimalno možno dolžino sem postavila na 2
znaka, maksimalno pa na 100, saj ima uporabnik lahko tudi več imen in priimkov.

Nato sem se lotila običajno zahtevnejših vnosov – gesla in e-naslova. Ponovno je treba
določiti minimalno in maksimalno dolžino vnosa. Za minimalno dolžino vnosa gesla sem
izbrala 8 znakov, saj bi dolžina, krajša od te, predstavlja večjo nevarnost zunanjega vdora v
sistem. Pri izbiri gesla se posebej priporoča, da uporabnik vnese dovolj dolgo geslo, ki bo
vsebovalo velike in male tiskane črke, številko in celo kakšen dodaten znak, kot so »%, &, /, (,
), =«. Uporabnik mora geslo vnesti dvakrat, pri tem pa mora sistem preveriti, ali se vneseni
gesli med seboj ujemata. Geslo pa je po uspešno izpeljanem preverjanju v bazo vneseno s
kodirnim ključem.

Za minimalno dolžino pri e-naslovu sem prav tako izbrala 8 znakov, saj bi najkrajši e-naslov
moral biti vsaj takšne oblike: »ab@cd.ef«. Tu je zelo pomembno, da sistem preveri, ali se v
naslovu nahajata znaka »@« in ».«, ki sta sestavni del.
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Pravilo »required« določa, da je vneseni podatek obvezen in vedno preverja prisotnost
podatka. Za določanje dolžine določimo pravilo »min« in »max« in zraven dolžino s številko.
Nato se podani podatek preveri, ali ustreza minimalni in maksimalni dolžini (če je podana) v
pravilu. Pravilo »old« je posebej priročno pri preverjanju pravilnosti gesla. Pri določanju gesla
ga mora uporabnik zapisati dvakrat, da zagotovo ne pride do napake, pravilo pa določa, da se
mora prva (stara) vnesena vrednost v vseh pogledih (tipu, zapisu) ujemati s ponovno vnesenim
geslom.

Že pripravljeno pravilo za e-naslove »email« določa, da mora prejeti podatek vsebovati znaka
»@« in ».« ter mora biti formatirano v obliki, ki je za e-naslov pričakovana. Obstaja še veliko
različnih pravil, ki preverjanje podatkov močno olajšajo.

Nato uporabimo metodo »fails« ali »passes«, ki določa, kaj storiti, če so podatki izpolnjeni na
nepričakovan način. Ob nepravilni obliki, tipu ali dolžini podatkov se uporabniku pošlje
sporočilo, katere podatke je vnesel napačno in kaj naj stori, da napako odpravi. Sporočila so
prav tako povezana z zgoraj omenjenimi pravili, po katerih so podatki preverjeni, saj
uporabniku sporočimo točno, katero pravilo vnosa podatkov je kršeno.

Vnos novega uporabnika je najenostavnejši del vnosa podatkov v bazo. Težave se namreč
pojavijo, ko uporabnik želi v bazo vnesti novo sobo, napravo ali priljubljeno temo. Pri tem
moramo poleg pravilnosti vnesenih podatkov paziti še na pravilnost ujemanja obstoječih
podatkov v bazi. Tam se nahajajo povezovalne tabele, ki določajo, do katerih sob, naprav in
tem ima uporabnik dostop, prav tako katere naprave se nahajajo v kateri sobi.

Pri vnosu nove naprave moramo biti pozorni, da lahko uporabnik doda napravo samo v sobo,
do katere ima dostop, in da je to tip naprav, do katerih lahko dostopa. Želimo, da lahko
uporabnik sam doda ime nove naprave, ostale podatke (soba, tip, aktuator, kanal in dostop) pa
le izbere iz seznamov možnosti, ki se prikažejo iz baze. To preverjanje pa poteka uporabniku
nevidno, zgodi se namreč, ko se mu prikaže obrazec. Ob ustvarjanju obrazca se podatki v
padajočem meniju napolnijo s podatki iz baze, ki ustrezajo kriterijem. Uporabniku se torej
prikažejo samo podatki, ki so nanj vezani in jih sme videti. Izbira npr. napačne sobe, do katere
nima dostopa, je tu popolnoma onemogočena, uporabnik pa za to sploh ne ve, niti se ne
zaveda drugih možnosti.
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5.7 Testiranje aplikacije
Pri razvoju vsakega sistema je testiranje ključnega pomena. Vsaka funkcija, ki ima predviden
način delovanja, lahko še vedno vrača napake, tudi če smo popolnoma prepričani, da deluje
pravilno. Ob dodajanju vsake nove funkcionalnosti sem njeno delovanje morala takoj dobro
testirati, saj le s tem preprečim naknadno nepotrebno kopičenje napak. Svojo aplikacijo sem
testirala na tri načine: z vtičnikom Selenium IDE, z Unit testi in z uporabniškimi testi.

5.7.1 Selenium IDE
Ob razvoju sem vedno uporabljala okolje za razhroščevanje, ki ga ponujajo brskalniki, kjer
lahko takoj vidimo, ko se pojavi kakšna napaka. Ob večjem številu klikov sem želela, da bi
svoje teste lahko tudi beležila. V brskalniku Firefox sem naložila vtičnik Selenim IDE
(zaenkrat obstaja samo za brskalnik Firefox)[11]. S tem vtičnikom sem lahko posnela
zaporedje večih uporabniških klikov in jih ponovno predvajala. S tem sem si lahko podrobneje
ogledala, kaj je bil razlog za napako. Test sem si shranila za večkratno ponovitev.

Ko sem nato dodajala nove funkcionalnosti, sem lahko obstoječi test pognala ponovno in se s
tem prepričala, ali nova funkcionalnost ne poruši delovanja obstoječega sistema. Naredila sem
več manjših testov s krajšimi koraki ter jih združila v skupek zaporednih testov, ki so
namenjeni testiranju vsakega sklopa aplikacije posebej. Tako sem si pripravila test, kjer
najprej dostopom do glavnega menija, nato do naprav, do določene naprave v sobi ter to
napravo vklopim. Ta posnetek je torej sestavljen iz štirih manjših korakov , ki jih izvajamo
vedno zaporedno, da preverimo delovanje tega sklopa uporabniškega vmesnika. Serijo teh
štirih testov lahko izvajamo večkrat. S tem se postopek testiranja rahlo avtomatizira, predvsem
pa je zelo koristen, kadar naknadno dodajamo in spreminjamo elemente v bazi.
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5.7.2 Unit testi
Za pregled pravilnega delovanja zalednega dela aplikacije sem uporabljala Unit teste. To je
metoda testiranja, ki je namenjena testiranju vseh najmanjših enot (unit) kode. Vsi procesi v
aplikaciji se razčlenijo in preveri se delovanje vsakega posameznega dela. Takšne teste lahko
spiše razvijalec sam. Na primer preverimo delovanje obrazca za vnašanje novih uporabnikov v
bazo. Ker smo ob razvoju obrazcev že poskrbeli za preverjanje podatkov, vemo, da funkcije za
zapis podatkov v bazo ne bodo klicane, če podatki niso pravilni. Z unit testom sem namreč
preverjala, ali se podatki sploh shranijo v bazo, torej, ali funkcija saveData() deluje pravilno.
Vnesemo, kakšen tip in koliko parametrov pričakuje funkcija, po izvajanju preverimo, ali se
pričakovani podatki ujemajo s podatki, ki smo jih prejeli. Ta del je posebej pomemben, ko gre
za vnašanje novih elementov v bazo, posodabljanje elementov v bazi in brisanje elementov iz
baze. Če bi funkcija naprej podajala napačne parametre, bi lahko prišlo do napačnega vnosa
podatkov v bazo ali do začasnega prenehanja delovanja sistema. Unit teste lahko prav tako
spišemo v večjem sklopu in si tako avtomatiziramo postopek testiranja in poženemo
zaporedno izvajanje vseh testov.

5.7.3 Uporabniško testiranje
Pri prvih dveh oblikah testiranja sem naletela na napačna izvajanja v kodi, z uporabniškim
testiranjem pa sem odkrivala težave, ki niso nujno napake v sistemu, temveč napačno
interpretiranje uporabniškega vmesnika.

Prosila sem prijatelje in sorodnike, naj poskusijo uporabiti aplikacijo. Izbrala sem uporabnike
različnih starosti in z različnimi stopnjami znanja o uporabi pametnih naprav.

Uporaba aplikacije se jim sicer ni zdela zahtevna, vendar pa so bili na nekaterih delih
uporabniškega vmesnika malo zmedeni. Najbolj jih je zmedel meni. Ta je zaradi
prilagodljivosti različnim napravam narejen tako, da se skrije na stran, uporabnik pa ga s
klikom na gumb prikaže. Tu sem zamenjala ikono, ki mu bolje ponazori, da s klikom nanjo
pride do menija. V samem meniju pa so uporabniki postali zmedeni, ko so odprli podmeni. Na
primer: uporabnik je na glavnem meniju izbral možnost naprave, pokažejo se mu naprave in
meni se skrije. Ko ponovno klikne na gumb za odpiranje menija, se nahaja na podmeniju. Ta
pa ni imel prikazano, v katerem sklopu aplikacije se uporabnik nahaja.
36

Kliknil je lahko na gumb, ki ga vodi nazaj do glavnega menija, vendar je ta gumb enak kot
tisti za skritje menija, zato so ga uporabniki prezrli, saj so mislili, da bodo s klikom nanj skrili
meni. Uporabniki zato niso vedeli, kako naj se s podmenija vrnejo na glavni meni. Ker je to
kar velik problem pri razvoju uporabniškega vmesnika, sem se odločila, da obliko podmenija
spremenim. Nanj sem dodala jasen podatek, na katerem sklopu aplikacije se uporabnik nahaja,
ter jasno ločila gumb za skritje menija in gumb za dostop do glavnega menija. Po tem
uporabniki z navigacijo po meniju niso več imeli težav.

Zmotila jih je še enotna barva gumbov za vklop in izklop naprave. Želeli so, da bi že po barvi
takoj vedeli, kateri gumb je namenjen vklopu naprave. Tako sem barvo gumba za izklop
pustila sivo, za vklop pa spremenila v zeleno. Ob tem sem poskrbela tudi, da se ime naprave v
okencu obarva zeleno, če je uporabnik vklopil napravo, in razbarva nazaj na sivo, če je
uporabnik izklopil napravo.

Veliko težav so uporabniki imeli še s slabo internetno povezavo. Ob slabšem delovanju
internetne povezave, aplikacija potrebuje več časa, da prejme odgovor iz IP Viewer-ja.
Posledično so uporabniki večkrat poskusili klikniti isti gumb, saj so mislili, da je sistem
neodziven. Zahteva se je vsakič ponovno poslalapošilja ponovno. Ugotovila sem, da bom tu
morala dodati animacijo, ki bo nakazovala izvajanje procesa v ozadju, da zapolni prazen čas
med čakanjem in preprečevala, da uporabniki medtem postanejo nestrpni.
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5.8 Razvoj mobilnega dela aplikacije
Ob ogledu drugih aplikacij za nadzor pametnih hiš sem opazila, da je še vedno relativno malo
mobilnih aplikacij za oddaljen nadzor. Odločila sem se, da bo moja aplikacija tudi mobilna.
Raziskovala sem orodje Phonegap, ki omogoča sočasni razvoj aplikacije za različne platforme.
Aplikacija je tako pisana s spletnimi jeziki, in je prilagojena za vsako platformo. Prilagoditve
so tako predvsem vizualne, saj se IOS zahteve za izgled aplikacije precej razlikujejo od npr.
Android zahtev.

Pri razvoju domorodne (native) aplikacije se sistem razvija za uporabo na samo enem
operacijskem sistemu in je potrebno razviti aplikacijo za več operacijskih sistemov posebej.
Medtem ko je aplikacija narejena s Phonegap orodjem pripravljena za več platform. Vseeno pa
ni popolnoma domorodna, a z dostopom do vseh funkcionalnosti daje tak občutek, ki jih
uporabnikov mobilni telefon ponuja. To dosežemo z uporabo Phongap Apijev, ki omogočajo
koriščenje funkcionalnosti na napravah, kot so kamera, imenik, sporočila[12].

Odločila sem se, da bom aplikacijo razdelila na mobilni (skoraj domorodni del) in spletni del.
Mobilni bi služil kot enostaven upravljavec pametnih elementov v hiši, spletni pa bi poleg
upravljanja uporabniku ponujal še nadzorno ploščo, kjer je možno dodajanje novih
uporabnikov, naprav, sob in tem ter pregled nad zapisnikom dogajanja, kot npr.: kdo je v
aplikacijo dodal novo napravo, kdo je vklopil luč itd. S tem bi zagotovila, da mobilna
aplikacija ne bi bila prenatrpana in bi ostala enostavna, obenem pa bi imel uporabnik še vedno
na razpolago obširnejši uporabniški vmesnik na spletnem delu.

Pri predhodnem delu z orodjem Phonegap sem opazila, kako pomembno je upoštevati male
podrobnosti, v katerih se posamezne mobilne platforme razlikujejo, saj lahko v končni fazi
porušijo delovanje aplikacije. Vnaprej je potrebno načrtovati izgled aplikacije v vseh korakih,
saj se predvsem pri razvoju za IOS platformo lahko zaplete. Zavihki v IOS aplikaciji se
morajo nahajati na spodnjem delu ekrana, glavna navigacija je lahko na vrhu. Medtem ko se
ponavadi zavihki pri Android aplikaciji nahajajo na vrhu ekrana. Treba je upoštevati
popolnoma drugačen izgled gumbov, drsnikov in tudi, kje se nahaja gumb za nazaj (pri IOS
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aplikaciji je »back« gumb v zgornjem levem kotu ekrana, pri Androidni aplikaciji pa gumba
na ekranu ni).

To seveda pomeni, da je ob nalaganju aplikacije najprej potrebno preveriti, preko katere
mobilne naprave je uporabnik dostopal do nje ter ob tem naložiti ustrezno CSS stilsko
predlogo. Tudi funkcionalnosti, ki jih Phongap ponuja, se na različnih platformah obnašajo
različno (za nekatere platforme tudi ne delujejo).

Ob dokončanju spletnega dela aplikacije sem se odločila, da ne bom posebej razvijala še dela
za mobilni prikaz, temveč bom uporabila obstoječi spletni del aplikacije ter jo s pomočjo
orodja Phongap prikazala kot skoraj domorodno mobilno aplikacijo. S tem se količina kode za
mobilni del aplikacije zmanjša za vsaj 90 %, uporabnik pa sploh ne opazi razlike.
Prvi korak, ko uporabnik mobilno aplikacijo, se sproži preverjanje, ali ima dostop do omrežja
(brezžično omrežje ali mobilni podatkovni prenos). To sem storila s Phonegap Connection
programskim vmesnikom, ki je del orodja Phongap. Preverila sem, ali je uporabnik povezan
na omrežje ter kakšen je tip omrežja, na katerega je povezan. Ta korak je nujen, saj brez
omrežja uporabniku ne moremo prikazati podatkov. Tu se sicer opazi razlika od prave mobilne
aplikacije, ki bi določene podatke že imela shranjene lokalno na mobilni napravi. Orodje
Phongap sicer omogoča postavitev lokalne shrambe na mobilni napravi, vendar je v našem
primeru popolnoma vredu, če se ti podatki prenesejo ob zagonu aplikacije.

Ko ugotovimo, da je uporabnik povezan na omrežje, odpremo spletno stran, na kateri se
nahaja spletni del aplikacije (trenutno http://rpi1.tk) in vsebino strani prikažemo v iFrameu
naše Phonegap aplikacije. Phonegap ponuja tudi InAppBrowser funkcijo, ki omogoča, da
uporabnik klikne na povezavo, ki nato znotraj aplikacije odpre okno brskalnika, ki prikaže
spletno stran. To pa pomeni, da se mu odpre okno brskalnika, kar popolnoma poruši iluzijo o
domorodni aplikaciji. Z iFrameom prav tako prikažemo spletno stran, le da pri tem ne
odpremo okna z brskalnikom. Tako uporabniku ne prikažemo celotnega brskalnika, navigacija
brskalnika ostane skrita in prikažemo le vsebino spletne strani. Tako ohranimo podobo
domorodne aplikacije, čeprav smo v resnici preusmerjeni na spletno stran. V naslednjem
koraku se uporabnik samo vpiše v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom in prikaže
se mu uporabniški vmesnik.
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Ker sem že v samem razvoju spletnega dela aplikacije veliko pozornosti namenila
razširljivosti sistema, se ta na mobilni napravi popolnoma prilagodi, s čimer uporabniku
ponudi videz domorodne aplikacije. Obenem sem ob razvoju spletnega dela poskrbela tudi za
to, da so uporabniku napredne možnosti aplikacije skrite, če je naprava, na kateri se nahaja,
premajhna za njihov prikaz. Tako še vedno dopuščamo prikaz nadzorne plošče na prenosnih
računalnikih in tablicah, na mobilni napravi pa je ta možnost skrita. S tem pa poskrbimo, da
ista aplikacija lahko deluje kot upravljavec elementov pametne hiše na mobilni napravi ali pa
kot upravljavec z nadzorno ploščo na spletni strani.

Dobra stran dela z uporabo orodja Phonegapa in iFrame-a za prikaz spletne aplikacije kot
domorodne mobilne je seveda veliko prihranjenega časa v razvoju ter manjša velikost
aplikacije, ki s svojo podatkovno bazo ne zaseda dodatnega prostora na mobilni napravi. Slaba
stran pa je večji prenos podatkov in nekoliko počasnejše odzivanje aplikacije v primeru slabše
omrežne povezave. Glede na to, da je to aplikacija za oddaljen nadzor pametne hiše, pa vseeno
ne moremo vedno računati, da se bo hitro odzivala ob slabi omrežni povezavi.
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5.9 Možnost nadgradnje
Pri razvoju vsakega sistema je treba imeti v mislih nadgradnje. Če pri razvoju ne upoštevamo
možnosti nadaljnjih sprememb, se nam lahko zgodi, da popolnoma onemogočimo nadgradnjo
sistema v prihodnosti ali pa bi nam ta vzela veliko več časa, kot je potrebno.

Da do tega ne pride, sem veliko skrb namenila samemu načrtovanju sistema. V mislih sem
imela, kako bi lahko že samo dizajn vplival na kasnejše spremembe v sistemu. Na primer pri
razvoju uporabniškega vmesnika sem najprej hotela razviti navigacijo, ki bi se nahajala na
vrhu ekrana. S tem bi sistem omejila na maksimalno 3 - 4 zavihke, kar pa bi preprečilo prikaz
novih funkcionalnosti sistema. Pri tem bi morala spremeniti izgled, kar bi za uporabnika
pomenilo, da bi moral ponovno spoznavati celotno aplikacijo. Seveda so majhne spremembe v
izgledu vedno dobrodošle, vendar nikoli v takšni obsežnosti, kot je spreminjanje celotnega
izgleda sistema.

Pričela sem z razvojem stranske navigacije, ki je lahko skrita in na kateri je dovolj prostora za
prikaz vseh bodočih funkcionalnosti sistema.

Pri razvoju baze sem imela v mislih, da lahko uporabnik sam doda nove elemente pametne
hiše, kar pomeni tudi različne povezave v bazi in različne možnosti pogledov v sistemu.
Aplikacija je narejena tako, da se novi pogledi avtomatično generirajo za vsako napravo, ki jo
uporabnik doda.

Najpomembnejša ideja, ki sem jo imela v mislih pri razvoju, pa je bila univerzalnost
aplikacije. Čeprav sem na posojo prejela IP Viewer, sem vedela, da je za pravo aplikacijo za
upravljanje pametne hiše potrebno vključiti še naprave, ki niso vezane na IP Viewer. Že
vnaprej sem dopustila možnost, da uporabnik v sistem doda različne aktuatorje. S tem bi lahko
v sistem vnesel različne naprave, ki imajo možnost WiFi povezave ali pa se lahko preko kabla
povežejo v naše lokalno omrežje. Potem je potrebno vedeti le še, katere ukaze sprejema
naprava. Ta del sem že preizkusila na termostatu Heatmiser, kamor sem tudi uspešno pošiljala
ukaze ter prejemala podatke o stanjih. Tako bi uporabnik v prihodnosti lahko sam v sistem
dodal večji spekter naprav.
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V sistemu še nerazvita ideja, ki bi gotovo prišla prav vsakemu uporabniku, je tudi simulacija
prisotnosti. Funkcija bi bila namenjena večji varnosti, kadar bi uporabnik bil zdoma.
Uporabnik bi lahko nastavil vklop in izklop določenih luči ob določenih urah. Te namreč niti
ne porabijo tako veliko elektrike, če se občasno malo vklopijo, da preženejo vlomilce. Seveda
bi morda uporabnik želel, da je simulacija še bolj preprosta in bi jo sistem zgeneriral tudi
avtomatično. Ta nova funkcionalnost bi poskrbela za večjo varnost pametne hiše ob odsotnosti
uporabnika, saj bi zunanjega opazovalca prepričala, da je nekdo doma.

Dodatna možnost nadgradnje je povezava z IP kamero, ki bi jo uporabnik imel nameščeno v
svojem domu. Ker je IP kamera povezana v domače omrežje, bi jo lahko kot nov aktuator
dodali k svoji aplikaciji. Za to bi bilo potrebno ugotoviti, kakšne ukaze za delovanje potrebuje
IP kamera, predvsem ukaze za obračanje v vse smeri (kot na primer IP kamere, ki imajo
možnost obračanja glave za čim boljši ogled). Seveda bi bilo potrebno tudi v naši aplikaciji
dodati nov zavihek, namenjen posebej IP kameri, v katerem bi uporabnik lahko direktno videl
prenos iz kamere. Za ogled bi z iFrameom ponovno vključil že obstoječi del spletnega
vmesnika za oddaljen vpogled, ki jih običajno ponujajo IP kamere. Tako bi lahko uporabnik
brez ročnega odpiranja spletnega brskalnika in povezovanja z IP kamero do kamere dostopal
kar znotraj naše aplikacije.

Že prej sem omenila shranjevanje sprememb v sistemu, torej beleženje dejanj uporabnikov v
podatkovno bazo za kasnejši pregled. Trenutno je to del SQL baze, v prihodnosti pa bi želela
prestopiti na MongoDb podatkovno bazo. Prednosti uporabe MongoDb pred SQL je kar
precej. Glavna je ta, da Mongo za zapis podatkov ne uporablja tabel, temveč JSON, kar pa
pomeni, da je urejanje, spreminjanje in dodajanje podatkov v bazo lažje in hitrejše[9]. Pri
uporabi SQL podatkovne baze bi najprej morali dobro razmisliti, kakšno strukturo baze želimo
imeti ter kakšne bodo povezave med tabelami. Nato bi izdelali tabele s stolpci, ki bi
pričakovale določene podatke. MongoDB pa zaradi svoje JSON oblike ne predvideva vnaprej,
katere stolpce bo vsebovala določena tabela, temveč lahko podatke zapišemo v obliki nizov in
jih po želji spreminjamo in dodajamo nove oblike podatkov. Celotno delovanje pa je zato
hitrejše.
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Zapisnik je zaenkrat enostaven, saj vsebuje le podatke o vklopih in izklopih elementov ter o
elementih, ki jih je uporabnik sam dodal v sistem, zato je še dokaj smiselno uporabljati SQL
podatkovno bazo. Z uporabo MongoDb bi lahko beležila tudi vse zahteve, ki jih uporabnik
naredi in s tem dobila bistveno podrobnejši vpogled, če bi kdaj prišlo do napake na sistemu.
Prav tako bi lahko beležila zapisnik napak in ga po želji oblikovala, kakor bi želela za različne
funkcionalnosti sistema.

Glede na kompleksnost sistema, ki ga razvijam, je škoda, da sem MongoDB odkrila prepozno
v procesu razvoja, saj mi ne bi olajšal le razvoja zapisnika, ampak razvoj celotne aplikacije.
Trenutno so sicer relacije med tabelami v obstoječi podatkovni bazi podrobno premišljene,
vendar bi se pri nadaljnjem razvoju še vedno lahko pojavilo precej komplikacij. Za razvoj
novih funkcionalnosti bi bilo potrebno v bazo dodati veliko novih tabel in veliko novih
relacijskih tabel. Z MongoDb bi bilo to delo olajšano. Morda pa bom v prihodnosti celotno
bazo prepisala na MongoDb.
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6 Varnost
Trenutno so pametne hiše čedalje bolj priljubljene in so na trgu dosegle že velik preboj, vendar
imajo ljudje do njih še vedno precej zadržkov. Poleg cene je zagotovo glavni zadržek varnost.
Ali so skrbi utemeljene? Poglejmo si možne točke vdora v hišo, ki uporablja pametni sistem
za nadzor.

S pojavom interneta stvari (The internet of things)[13] je skoraj vsaka naprava, ki jo kupimo,
opremljena z WiFi modulom. Tako imamo morda tudi nezavedno v hiši hladilnik, termostat ali
pa pralni stroj, ki je povezan na naše domače omrežje. Te naprave pa naj bi bile ene od
najpogostejših točk vdora. Pogosto se uporabniki slabo posvetijo prvi pripravi naprave in
preprosto pustijo tovarniško nastavljena gesla na njej. Z običajnim tovarniškim uporabniškim
imenom in geslom (admin&admin ali katera od teh preprostih kombinacij) pa uporabnik
omogoča dostop do naprave komurkoli, ki bi želel vdreti v sistem. Z dostopom do naprave
lahko nepridiprav dobi vpogled v vaše domače omrežje in s tem dostop do drugih naprav. To
je pod pogojem, da ima uporabnik svoje WiFi omrežje zavarovano enako slabo s preprostim
geslom, ki ga ni težko uganiti. Uporabnik mora pred priklopom na pametni sistem za
upravljanje hiše najprej zagotoviti, da so vse naprave v sistemu ustrezno zaščitene z dovolj
zahtevnim geslom. Tudi tiste, za katere morda niti ne ve, da imajo dostop do omrežja.

Slaba zaščita domačega omrežja je prav tako zelo pogosta napaka uporabnikov. Prva je prav
zagotovo ime omrežja, ki izdaja, komu pripada. Na primer omrežje z imenom Novak skoraj
zagotovo pripada družini Novak, v sistem katere poskušajo vdreti. Druga napaka je uporaba
preveč enostavnega gesla. Dobro geslo naj bi bilo dolgo najmanj 8 znakov, vsebovati mora
mešane znake, priporočljivo je tudi, da ne vsebuje podatkov, ki jih je lahko odkriti (kot geslo z
imenom partnerja, hišnega ljubljenčka, letnico rojstva).

Pri tem pa moramo upoštevati še enkripcijske protokole. WEP v primerjavi z WPA ali WPA2
ponuja bistveno slabšo zaščito gesla. To omenjam predvsem zato, ker je WEP že zastarel
protokol, ki se ga skoraj več ne uporablja, še vedno pa je pogosto na usmerjevalniku
nastavljen kot privzeta lastnost. Vsak uporabnik se mora prijaviti ter spremeniti standard
varnostne enkripcije, ki ga uporablja. Priporočljiv je WPA2 ali vsaj WPA, vendar je slednji
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tudi že rahlo zastarel, predvsem pa predstavlja večje varnostno tveganje v primerjavi z WPA2.
Ob tem poskrbimo

tudi, da imamo za promet odprta la specifična vrata, ki jih bomo

potrebovali. Vsekakor je v primeru pametne hiše najbolje ločiti omrežje na omrežje za
pametne naprave z namenom upravljanja hiše in omrežje, namenjeno običajnemu brskanju po
spletu. Z varnim omrežjem torej dosežemo, da je dostop do naše Raspberry Pi naprave, ki
dalje komunicira z IP Viewerjem, varnejši.

Zagotovo največjo nevarnost za pametni dom predstavlja naš pametni telefon ali pa druga
pametna naprava, preko katere ga upravljamo. Napravo lahko uporabnik izgubi, mu jo kdo
ukrade ali pa preprosto v njo vdre, zato je kar velika šibka točka. Znotraj aplikacije je zato
določeno, da se mora uporabnik ob vsakem odpiranju aplikacije vpisati s svojim uporabniškim
imenom in geslom. Po polurni neaktivnosti je uporabnik izpisan iz aplikacije. Sistem zahteva,
da je geslo dovolj močno in zapleteno, kar uporabnika ščiti pred vsiljivci v primeru, da
napravo izgubi. Seveda je pomembno tudi geslo na sami napravi, ki preprečuje, da bi kdorkoli,
ki ni njen lastnik, videl vsebino na njej. Pametne naprave so v nevarnosti predvsem zaradi
drugih mogoče slabše zaščitenih aplikacij na napravi in zaradi spletnega brskanja, še doda
možnost vdora. V sistemu sem določila tudi, da uporabnik lahko nove uporabnike, sobe in
naprave dodaja le znotraj domačega omrežja, na napravi, ki ima dovolj velik zaslon (torej
izključimo možnost dodajanja preko pametnega telefona ali tablice). Obenem mora ta
uporabnik biti v sistemu določen kot administrator. S tem dosežemo, da ima aplikacija na
pametnem telefonu ali tablici samo funkcijo upravljavca.

Sistema ne nameravam povezovati z varnostnim sistemom hiše, saj je to slaba praksa in
predstavlja veliko varnostno tveganje. Prav tako ta sistem ne sme biti vezan na odpiranje in
zapiranje garažnih vrat, vhodnih vrat, oken in ventilacijskega sistema. To so namreč točke
vstopa v hišo, ki pa nikoli ne smejo biti dostopne na daljavo. Lahko so vezane le na stikala
znotraj hiše.

Ob vseh teh varnostnih procesih, ki so namenjeni za to, da preprečimo nezaželen dostop, je ta
res zelo malo verjeten, največjo nevarnost pa predstavlja uporabnik sam. Pomembno je, da se
uporabniki zavedajo, da z močnimi gesli na vseh točkah in s pametnim ravnanjem z domačim
omrežjem, napravami v hiši ter napravami za upravljanje najbolje poskrbijo za varnost.
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7 Sklep
Z začetkom razvoja te aplikacije sem začela z zelo malo izkušnjami in zadala sem si veliko in
zahtevno nalogo. To sem uspešno prebrodila in dosegla zastavljene cilje. Razvoj mi je v
začetku predstavljal precej težav, kjer se je pokazala moja neizkušenost in premalo podrobno
načrtovanje na začetku. Ko pa sem se spravila idejo podrobneje analizirati, je razvoj stekel.
Prvotna ideja razvijanja ločenega mobilnega dela aplikacije in nato še spletni del je seveda
bila preobširna, predvsem pa je vsebovala nepotrebno podvajanje dela. Razvila sem spletni
sistem, ki s pomočjo ogrodja Bootstrap in orodja Phonegap popolnoma neopazno prilagodi
svojo postavitev še na pametnem mobilnem telefonu ali tablici.

Uporabniki, ki so aplikacijo testirali, so bili z njo zadovoljni, povedali so mi tudi svoje želje in
pričakovanja. Te sem pri razvoju upoštevala in s tem zgradila boljšo uporabniško izkušnjo.
Celotna aplikacija je zgrajena tako, da bodo nadgradnje možne s čim manjšim poseganjem v
sistem. Prihodnost sistema je svetla, saj pametne hiše postajajo čedalje bolj priljubljene, prav
tako vse možne vsakodnevne naprave, ki imajo povezavo z omrežjem (the internet of things).
V prihodnosti nameravam razviti še več novih funkcionalnosti sistema, saj je možnosti za
nadgradnjo res veliko.

Razvoj je bil seveda zahteven, vendar sem se ob njem veliko naučila, vsekakor pa bom z
delom na aplikaciji nadaljevala še naprej.
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