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Abstrakt

Abstract

Ve své teoretické ásti práce vymezuje pojmy Internet v cí a chytrá domácnost. Obsahuje p ehled komer ních eöení chytré
domácnosti a produkt spolu s technologiemi, díky kter˝m lze navrhnout eöení
vlastní. Praktická ást práce podrobn popisuje hardwarov˝ a softwarov˝ návrh modelu chytré domácnosti spolu s webov˝m
rozhraním pro jeho ovládání. Praktická
ást dále obsahuje anal˝zu bezpe nosti
navrûeného modelu.

In it’s theoretical part the thesis defines
following terms: Internet of Things and
Smart home. It contains an overview of
commercial smart home solutions together
with technologies useful for developing an
own solution. The practical part of this
thesis describes hardware and software
development of a smart home model. Followed by design of a web interface, which
enables the user to control the mentioned
model. Furthermore the practical part
contains the model’s security analysis.

Klí ová slova: Bezpe nost v IoT,
Chytrá domácnost, Internet v cí, IoT,
MQTT, Node-RED

Keywords: Internet of Things, IoT,
MQTT, Node-RED, Security of IoT,
Smart homes

Vedoucí: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
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Kapitola

1

Úvod
P ed n kolika lety se zdálo nemoûné nap íklad objednat zboûí online,
zaplatit ho kartou a podle GPS najít prodejnu, kde je moûné ho vyzvednout
jen díky krabi ce, která se vejde do kapsy a dnes ji má skoro kaûd˝. Podobn
nemoûná je v dneöní dob p edstava, ûe lednice hlídá, kolik je v ní jídla, doma
se automaticky otevírají okna a zatahují ûaluzie podle po así, anebo ûe senzor
v koupeln pozná únik vody a nechá zav ít p ívod vody, p i emû uûivatel je o
vzniklé situaci informován prost ednictvím aplikace ve svém chytrém telefonu.
Tato vidina se za íná blíûit realit díky novému odv tví elektroniky, které
se v posledních letech velmi rychle vyvíjí a dostává do pov domí ve ejnosti
– Internetu v cí. P i sou tu chytr˝ch telefon , po íta , tablet a jin˝ch
za ízení p ipojen˝ch k internetu má podle pr zkumu v roce 2020 existovat
skoro 30 miliard za ízení kompatibilních s internetem v cí [1].
Tato práce je zam ena práv na automatizaci domácnosti pomocí za ízení
internetu v cí. Autor si tuto práci vybral na základ jeho zainteresovanosti
pro dané téma a v budoucnu se chce technologiím IoT v novat na vyööí úrovni.
První ást práce se zab˝vá vymezením pojm Internet v cí a chytrá domácnost
a poskytuje tená i ucelen˝ p ehled o za ízeních a technologiích, které se dnes
v chytr˝ch domácnostech pouûivají. V p ehledu jsou také zmín ny platformy
pro v˝voj vlastního eöení ur eného pro chytrou domácnost.
V ásti druhé se práce soust edí na návrh a implementaci modelu sestaveného z b ûn dostupn˝ch prvk jako Arduino a Raspberry Pi, kter˝ má na
malé ploöe demonstrovat jednoduch˝ systém chytré domácnosti. K modelu je
dále implementováno webové rozhraní, díky kterému lze s cel˝m systémem
interagovat.
Poslední ást práce je zam ena na bezpe nostní rizika zmín ného modelu.
1
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1.1

Internet v cí

Internet v cí (anglicky „Internet of things” nebo zkrácen IoT) je systém
za ízení (v cí) p ipojen˝ch k síti, která mezi sebou komunikují a mohou mít
moûnost interagovat s okolním sv tem [8]. Jako IoT za ízení si lze p edstavit
cokoli od Wi-Fi ûárovky p es chytré hodinky aû po server, kter˝ dokáûe ídit
desítky proces v pr myslové budov .
Nutnou sou ástí kaûdého IoT za ízení je p ipojení k Internetu [8]. Za ízení
nemusí b˝t k internetu p ipojeno p ímo. Existují konfigurace, kdy koncová
za ízení komunikují p es vlastní protokol pomocí rádiov˝ch vln nebo po
sériové lince a k internetu jsou p ipojeny pomocí centrální jednotky - HUBu.
HUB tvo í most (bridge) mezi sítí, ve které komunikují jednotlivá za ízení a
internetem.
IoT za ízení m ûe mít také moûnost interakce s okolním sv tem, pro jejíû
umoûn ní je t eba jej vybavit vstupy a v˝stupy. T mi mohou b˝t senzory,
ak ní leny, zobrazovací jednotky a dalöí. Senzory a vstupy slouûí k získávání
dat, která mohou b˝t vyuûita k ovládání prvk IoT sít nebo se mohou
sbírat, ukládat a dále zpracovávat. Jako p íklad p edchozího lze uvést tla ítko,
kter˝m lze n co ovládat a senzor teploty, jehoû data je moûné ukládat a
vyhodnocovat. Za v˝stup lze povaûovat nap . mechanick˝ ak ní len nebo
zobrazova . P íkladem m ûe b˝t ventil na potrubí ovládan˝ IoT za ízením
nebo displej, kter˝ zobrazuje hodnoty získané jinde v síti (nap . teplotu v
ob˝vacím pokoji).
Dále existují IoT za ízení, která jsou pouze p ipojena k síti a nemají ûádné
fyzické vstupy ani v˝stupy. P íkladem je server, kter˝ sbírá data ze sít (od
ostatních za ízení), zpracovává, vyhodnocuje a poskytuje je uûivateli nebo
ostatním prvk m v síti. Za takové za ízení lze povaûovat i HUB zmín n˝
v˝öe.

1.2

Pojem chytrá domácnost

Za chytrou domácnost (angl. Smart home) lze ozna it takovou domácnost,
která je vybavena prvky, jeû lze dálkov ovládat nebo je vyuûít k ovládání
ostatních. P íkladem takov˝ch prvk mohou b˝t v roce 2019 chytré kamery
s detekcí pohybu, chytré vypína e a sv tla, topení, detektory CO2 a kou e,
motory pro otevírání oken a stahování ûaluzií, zámky dve í, detektory pohybu,
záplavové senzory nebo t eba k síti p ipojené kv tiná e, které hlídají vlhkost
p dy i krmi e domácíh mazlí k . Vöechna tato za ízení a mnoho dalöích
je zpravidla moûné p ipojit k centrálnímu systému, skrze kter˝ lze celou
2
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1.2. Pojem chytrá domácnost

domácnost ídit a programovat v ní automatizované funkce jako nap íklad:
„Kdyû je venku v töí tma neû uvnit , zatáhni ûaluzie“ nebo „Kdyû doma nikdo
není, zhasni vöechna sv tla“. Cel˝ systém je p ipojen k internetu a lze ho ídit
odkudkoli ze sv ta [14]. V chytré domácnosti lze nap íklad díky optimalizaci
vytáp ní, v trání a svícení znateln sníûit spot ebu elektrické energie [14].
Takovou domácnost lze vybudovat i pomocí technologií internetu v cí, o
kter˝ch pojednává následující kapitola.
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Technologie pro IoT a chytrou dmácnost
V této kapitole jsou posány technologie vhodné k implementaci chytré
domácnosti. Nejprve je v sekci 2.1 uveden p ehled n kolika tzv. „off the shelf“
produkt , které lze zakoupit v obchod a rovnou pouûít. Dále je v sekci
2.2 uvedeno n kolik technologií pro návrh vlastního IoT eöení pro chytrou
domácnost.

2.1

Hotové produkty pro chytrou domácnost

Na trhu jiû existuje n kolik hotov˝ch eöení, která lze obecn rozd lit na
dv skupiny. První jsou p ímo koncová za ízení, která konají ur itou akci na
základ p íkaz od nad azeného systému. Do druhé skupiny spadají aplikace
i p ímo p ístroje, které dokáûí koncová za ízení ovládat na základ poûadavk
uûivatele a lze je souhrnn pojmenovat jako centrální jednotky. Vöechny tyto
produkty se snaûí hlavn o co nejv töí uûivatelskou p ív tivost a pohodlnost
instalace.

2.1.1

Centrální jednotky

Centrální jednotky pro domácí vyuûití mají v töinou podobu „chytrého“
reproduktoru nebo tabletu, které jsou trvale p ipojeny k internetu, a díky
zabudovanému mikrofonu je lze hlasov ovládat, ímû je uûivateli zaru ena
pohodlnost interakce se za ízením. Centrální jednotka m ûe potom ovládat a spravovat koncová za ízení rozmíst ná po domácnosti. Na trhu jsou
dominantní za ízení od americk˝ch firem Apple, Google a Amazon.

5
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Apple HomeKit
Apple HomeKit je eöení chytré domácnosti vyvinuté americkou spole ností
Apple. Jeho hlavní v˝hodou a nev˝hodou zárove je uzav enost. Apple do
svého systému chytré domácnosti pouötí pouze koncová za ízení, kter˝m sám
ud lí certifikaci [15]. Díky tomuto procesu se Apple snaûí zajistit bezpe nost
svého eöení. Jako nev˝hodu lze vnímat nemoûnost p ipojení jimi neschváleného za ízení. Bezpe nost je dále podpo ena öifrováním veöker˝ch zpráv,
které se v systému p edávají [16].
IOS aplikace Domácnost pak umoû uje jednoduché p idávání kompatibilních koncov˝ch za ízení do systému. Krom ovládání p es chytr˝ reproduktor
je moûné vyuûít telefon, tablet nebo po íta (podporována jsou pouze Apple
za ízení). Podporováno je i programování automatizovan˝ch sekvencí jako:
„Ráno v 9 hodin rozsvi sv tla, vytáhni ûaluzie a zapni kávovar“.

Google home
Google home je eöení velmi podobné tomu od spoleönosti Apple. Rozdílem
je benevolentn jöí schvalovací proces pro koncová za ízení. Aplikace Google
home je podobn jednoduchá a p ehledná, ovöem p idávání nov˝ch za ízení
vyûaduje více krok a ve v töin p ípad staûení dalöí aplikace od v˝robce
koncového za ízení.
Google také vyrábí chytré reproduktory (Google Home HUB, Google Home
mini) díky kter˝m je moûné domácnost ovládat hlasov p es Google Assistant,
která je oproti Siri (hlasová asistentka spole nosti Apple) „chyt ejöí“ a nabízí
více moûností. Nev˝hodou m ûe b˝t to, ûe cokoli vysloveno po frázi „OK
Google“, kterou se hlasová asistentka aktivuje, je odesíláno do spole nosti
Google a vyuûito k personalizaci reklam [17].

Amazon Alexa smart home
Americká obchodní spole nost Amazon vyvíjí hlasovou asistentku Alexa.
P i po ízení chytrého reproduktoru Amazon Echo nebo Amazon Echo Dot
je moûné prost ednictvím Alexy ovládat chytrá koncová za ízení se ötítkem
„Works with Alexa“. Schvalovací proces je srovnateln˝ se za ízeními Google
home. V˝hodou tohoto eöení m ûe b˝t vyööí po et kompatibilních za ízení
nebo vyööí p esnost hlasového ovládání.
6
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2.1.2

2.1. Hotové produkty pro chytrou domácnost

Koncová za ízení

Koncová za ízení jsou produkty, které obvykle interagují s okolním sv tem
a jsou ízeny z centrálních jednotek (viz sekce 2.1.1). Mohou b˝t bu zdrojem
akce, nebo slouûit k m ení veli in, díky kter˝m pak lze ídit ostatní procesy v
chytré domácnosti. Druh koncov˝ch za ízení je mnoho, a proto jsou uvedeny
pouze ty nejb ûn ji pouûívané.

Osv tlení
Existují ûárovky, které lze p ipojit do sít chytré domácnosti a ídit jejich
jas, teplotu bílého sv tla nebo jejich barvu. Krom ûárovek jsou na trhu i
chytré vypína e, které fungují jako senzor stisku, resp. dotyku. Tuto informaci
poté odesílají do centrální jednotky, kde se dále zpracovává (centrální jednotka
nap íklad zapne sv tlo v loûnici). éárovky a vypína e se sítí komunikují bu
p ímo pomocí vestav ného Wi-Fi modulu, nebo v sob mají zabudovanou
techlogii Bluetooth (viz sekce 2.2.3) i ZigBee (viz sekce 2.2.3) a komunikaci s
centrální jednotkou zabezpe uje HUB, resp. bridge, kter˝ umí ob technologie
p emostit [14]. Zástupcem této kategorie mohou b˝t ûárovky HUE od firmy
Phillips.

Zásuvky
Chytré zásuvky lze po p ipojení k síti chytré domácnosti na dálku zapínat
a vypínat. N které produkty nabízí i m ení spot eby p ipojeného spot ebi e,
coû lze v kombinaci s inteligentním ízením vyuûít pro sníûení spot eby
domácnosti. Bezdrátové technologie jsou v drtivé v töin pouûity stejné jako
u ûárovek, tedy Bluetooth, Wi-Fi a ZigBee, p ípadn rádiov˝ p enos na
frekvenci 433 Mhz [14].

ízení teploty
Zakoupit lze termostaty, které je moûné p ipojit do chytré domácnosti.
Zde je v˝hodou, ûe celé eöení (termostat, topení, klimatizace) nemusí b˝t
od jednoho v˝robce. Je tedy moûné pouûívat termostat od jednoho v˝robce,
kter˝ p es sí ovládá topení nebo klimatizaci od v˝robce druhého. Teplotu lze
nastavit hlasov˝m p íkazem pomocí centrální jednotky nebo na dálku p es
internet. Cel˝ systém je op t moûné vyuûít k öet ení energie – systém m ûe
sníûit teplotu vytáp ní pokud nikdo není doma.
7
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Zabezpe ení domácnosti
Poslední oblíbenou kategorií jsou bezpe nostní senzory a kamery. Po p ipojení t chto za ízení do chytré domácnosti je uûivatel okamûit informován
o tom, co se doma d je. V töina prodávan˝ch kamer je vybavena no ním
vid ním a detekcí pohybu p ímo z obrazu, takûe není nutné pouûívat senzory
pohybu. S n kter˝mi kamerami lze i na dálku otá et a získat v töí rozhled po
domácnosti.

2.2 Technologie pro návrh vlastního eöení chytré
domácnosti
P i návrhu vlastního za ízení pro chytrou domácnost se nabízí n kolik
hotov˝ch technologií, které lze vyuûít. Jedná se hlavn o hardware pro koncová
za ízení a centrální jednotky a technologie pro p enos dat mezi za ízeními.

2.2.1

Hardware pro centrální jednotky

Jako centrální jednotku (viz sekce 2.1.1) lze pouûít jak˝koli po íta (v etn
telefon a teblet ), kter˝ je p ipojen˝ k internetu, je schopen komunikovat s
koncov˝mi za ízeními a poskytuje uûivateli p ehledné rozhraní pro interakci s
cel˝m systémem.
P íkladem m ûe b˝t Raspberry Pi, které bylo pouûito v praktické ásti této
práce (více v sekci 3.1). Jedná se o po íta velikosti kreditní karty, kter˝ je
moûné p ipojit k internetu (metalicky i bezdrátov ) a b ûí na n m opera ní
systém Raspbian (distribuce Linuxu). Protoûe vöechna za ízení v projektu (viz
sekce 3.3) komunikují p ímo po ethernetovém rozhraní a jsou ovládána p es
web z jiného za ízení, není pot eba ûádn˝ dalöí hardware (myöleno nap íklad
bridge pro jinou technologii komunikace – viz sekce 2.2.3). Ideální by bylo
pouûití dotykového tabletu, na kterém by se web rovnou zobrazoval. Toto
eöení nebylo zvoleno z d vodu vyööí sloûitosti implementace.

2.2.2

Hardware pro koncová za ízení

Pro koncová za ízení lze vyuûít v˝vojové kity, nebo pouûít vlastní eöení,
jehoû jádrem bude programovateln˝ procesor. Z v˝vojov˝ch kit lze op t
pouûít Raspberry Pi, které poskytne p ipojení k internetu a GPIO rozhraní.
Hlavní v˝hodou pouûití Raspberry Pi je moûnost programování ve vyööích
8
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jazycích (Python, Java). Raspberry Pi je ale pro v töinu aplikací v chytré
domácnosti zbyte n v˝konné, velké a po softwarové stránce sloûité (nutnost
opera ního systému).
Jednoduööím eöením jsou v˝vojové kity pro 8 a 32bitové mikroprocesory
dopln né o modul pro komunikaci se sítí. Zástupci této kategorie jsou Arduino,
NodeMCU nebo kity od STMicroelectronics. Kity obsahují procesor, jeho
pot ebné periferie (krystal, napájecí regulátor, podp rné obvody) a v töinou
i rozhraní pro programování p es USB. Kit NodeMCU obsahuje krom zmín ného i Wi-Fi modul, kter˝ lze vyuûít ke komunikaci s centrální jednotkou.
Pokud je kit nevyhovující eöení (nap íklad z d vodu poûadavku na nízkou
spot ebu nebo velikost), je moûné IoT za ízení sestavit ze samostatn˝ch
sou ástek.

2.2.3

Komunika ní technologie

Technologie pro komunikaci mezi za ízeními lze rozd lit do dvou kategorií na
drátové a bezdrátové. Protoûe nabídka t chto technologií je velmi rozmanitá,
jsou z obou kategorií uvedeni pouze nejrozöí en jöí zástupci.

Drátové p ipojení
Hlavními v˝hodami drátového p ipojení oproti bezdrátovému jsou bezpe nost a robustnost p enosu a moûnost p enáöet data spolehliv na velké
vzdálenosti. Díky t mto vlastnostem nachází drátové p ipojení uplatn ní
hlavn v pr myslu a v aplikacích, kde je kladen d raz na spolehlivost (zabezpe ovací systémy, zdravotnictví).
Hlavními zástupci této kategorie jsou sériová linka (nej ast ji RS232, RS485)
a Ethernet. Linka RS485 je podstatn jednoduööí neû ethernet a je vhodná k
implementaci na jednoduch˝ch za ízeních. Limitem m ûe b˝t nízká p enosová
rychlost (10 Mbit/s na 14 metrech nebo 100 kbit/s na 1400 metrech) [19].
Ethernet v nej ast ji pouûívané form 100BaseTX nabízí rychlost 100 Mbit/s
na vzdálenost 100 m [20], coû umoûní nap íklad p enos videa z bezpe nostní
kamery. Ob techlogie vyuûívají kabely s diferen ními páry, které je moûné
stínit, díky emuû roste robustnost spojení. Ethernet je pouûit i v praktické
ásti této práce (kapitola 3) zejména z d vodu nutnosti p ipojit koncová
za ízení p ímo do sít LAN.

9
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Bezdrátové p ipojení
Nejv töí v˝hodou bezdrátové technologie v hotovém produktu je jeho jednoduchá instalace (není nutné tahat k za ízení kabel). Nev˝hodou je nutnost
komunikaci öifrovat (kdokoli v dosahu m ûe odposlouchávat) a zabezpe it
dostate né pokrytí signálem. Pokud je za ízení provozováno z baterie, nastane
problém se spot ebou bezdrátového modulu. I p esto jsou bezdrátové technologie nejpouûívan jöí formou spojení v za ízeních pro chytré domácnosti.
Dále jsou uvedeny ty i nejb ûn ji pouûívané.
Wi-Fi
Wi-Fi je z pohledu jednoduchosti instalace do domácnosti nejvhodn jsí technologií (Wi-Fi sí má jiû v töina domácností s p ístupem k internetu). Tento
typ p ipojení dovoluje vysoukou p enosovou rychlost a nabízí dobr˝ dosah,
kter˝ lze rozöí it pomocí b ûn dostupn˝ch sí ov˝ch prvk . Data lze p enáöet
aû rychlostí 1 Gbit/s [18], coû umoû uje p enos videa v reálném ase (uvedená
rychlost je maximum, které dovoluje standard 802.11, reálná rychlost závisí
na konkrétních prvcích a na kvalit signálu). Moûn˝m problémem m ûe b˝t
napájení z baterií, protoûe Wi-Fi moduly se vyzna ují vysokou spot ebou p i
vysílání [18].
ZigBee
Technologie ZigBee nabízí datovou propustnost aû 250 kbit/s, coû neumoû uje
p enos vyööích objem dat (nap íklad videa), k emuû nemá slouûit. ZigBee
je optimalizována pro posílání jednoduch˝ch p íkaz a dat („zapni, vypni,
nastav teplotu na 20 ¶ C, v kuchyni ho í, ...“) p i pouûití nízkého mnoûství
energie (low-power design – ideální pro bateriové napájení) [21]. Velkou v˝hodou ZigBee je moûnost Mesh topologie v síti (v síti není centrální bod,
za ízení jsou rovnocenná a data si p eposílají „jeden p es druhého“). Tím je
dosaûeno velké ökálovatelnosti sít co do rozlehlosti. Maximální po et za ízení
v síti je 65000 [18]. Tato technologie je hojn vyuûívána v˝robci komer ních
za ízení (nap íklad v ûárovkách Phillips HUE zmín n˝ch v sekci 2.1.2).
Bluetooth Low Energy (BLE)
Bluetooth Low Energy je ideální technologie pro provoz z baterií – pr m rná
spot eba modulu je p i periodickém vysílání krátké informace v ádu jednotek
µA [21]. Maximální propustnost je 1 Mbit/s a dosah maximáln 10 m [18].
Díky tomu je technologie BLE dob e vyuûitelná pro Wearables (nositelné
technologie), kter˝mi lze chytrou domácnost ovládat nebo pro za ízení, která
sbírají data do pam ti a periodicky je odesílají po bezdrátové síti. Kv li
horöímu dosahu je ale technologie BLE nepouûitelná nap íklad pro instalaci
do ûárovek a vypína .
Pro BLE existuje vyuûití v chytr˝ch budovách pro tzv. „Indoor lokalizaci
uûivatele“. Po budov jsou rozmíst ny BLE beacony (v p ekladu majá ky),
malá za ízení, která periodicky vysílají signál. Ten je p ijat chytr˝m telefo10
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nem uûivatele a podle jeho síly lze triangulací vypo ítat jeho polohu v budov .
Z-Wave
Z-Wave je technologie velmi podobná ZigBee. Narozdíl od ZigBee není opensource (vlastní ji Silicon Laboratories), ale nabízí záruku kompatibility mezi
za ízeními. Rychlost p enosu je 100 kbit/s a spot eba energie je nízká (podobn
jako u ZigBee). Z-Wave také podporuje Mesh topologii sít , coû umoû uje
její velk˝ rozsah. Maximální po et za ízení v síti je 232 [18].
Rychlost p enosu
Deklarovan˝ dosah
Proud p i vysílání

ZigBee
250 kbit/s
100 m
30 mA

BLE
1 Mbit/s
10 m
12, 5 mA

Z-Wave
100 kbit/s
30 m
17 mA

Wi-Fi
1 Gbit/s
150 m
116 mA

Tabulka 2.1: Srovnání technologií bezdrátové komunikace ( zdroj: [18])
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3

Návrh a implementace systému chytré
domácnosti

Cílem projektu je navrhnout a implementovat mal˝ model chytré domácnosti pomocí b ûn dostupn˝ch technologií. Sou ástí modelu je p t IoT
za ízení s dotykov˝m displejem reprezentující prvky chytré domácnosti, které
pomocí ethernetu komunikují s hlavním HUBem. Uûivatel má moûnost je p es
jednoduchou webovou stránku, která b ûí na webserveru v HUBu ovládat
nebo íst nam ená data.

Uživatel

HUB

Webové rozhraní
Komunikace s IoT zařízeními

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

Obrázek 3.1: Schéma modelu chytré domácnosti
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3.1

Hardwarové sou ásti

Arduino Ethernet
Arduino obecn jsou open-source v˝vojové desky, které obsahují mirokontrolér a vöechny pot ebné periferie pro jeho funkci a snadné p ipojení k po íta i.
Mikrokontrolér lze libovoln programovat pomocí v˝vojového prost edí Arduino IDE (Integrated Development Environment) ve zjednoduöeném jazyce
C++[2]. Díky rozsáhlé komunit jsou pro Arduino dostupné r zné hardwarové
moduly a softwarové knihovny, které lze díky open-source licencování pouûít
pro vlastní projekt [3]. Hlavní v˝hodou systému Arduino je tedy jednoduchost
pouûití a implementace do vlastního projektu.
Pro tuto práci je pouûit v˝vojov˝ kit Arduino Ethernet, kter˝ pro danou
aplikaci poskytuje n kolik zásadních v˝hod. Deska má od základu vestav n˝
TCP/IP adi W5100, kter˝ je zvláöt vhodn˝ pro spolupráci s knihovnou
MQTT (viz sekce 3.2) a osazen˝ konektor RJ-45 pro p ipojení do sít . Díky
vestav n˝m regulátor m je moûné desku napájet nap tím 7≠12 V (krátkodob
aû 20 V), coû se dále kv li spot eb navazujících modul ukáûe jako nev˝hodné
(viz sekce 3.1). Srdcem desky je mikroprocesor ATMega328 od firmy Atmel,
kter˝ je taktovan˝ na frekvenci 16 Mhz [4], coû je pro danou aplikaci více neû
dostate né. Limitující je ovöem pam pro uloûení programu, která iní 32 256
byt (32 kB Flash) [4]. Limitující proto, ûe kostra programu pro koncová
za ízení (viz sekce 3.3.1) zabere 30 204 byt a na funkce specifické pro jeho
funk nost zbyde pouze 2048 byt . Dalöím limitujícím faktorem je také absence
p evodníku USB-SERIAL, pomocí n hoû se mikroprocesor programuje. Je
nutné pouûít externí p evodník „Arduino USB 2 Serial Micro“ p ímo od
v˝robce desky Arduino Ethernet. Posledním nadstandardem je p ítomnost
slotu pro microSD kartu [4], kter˝ ale v projektu není vyuûit.

TFT Dotykov˝ displej
Na koncov˝ch za ízeních je pro interakci s uûivatelem pouûit barevn˝
TFT displej s rozliöením 320 x 240 pixel . Samotn˝ LCD panel je ovládán
dvojicí displejov˝ch adi SPFD5408, které s Arduinem komunikují po 8biové
paralelní lince pro data a 4bitové pro ídící p íkazy [5]. Displej je pokryt˝
rezistivní dotykovou vrstvou, která je vyvedena na 4 kontakty. P i správné
interakci s nimi je moûné zjistit místo dotyku i jeho sílu (tlak na displej).
Hlavní v˝hodou zvoleného displeje je jeho formát – je vyroben jako tzv.
„shield“,tj. hardawarov rozvrûen˝ tak, aby bylo moûné jej bez pot eby ná adí
nasunutím p ipojit na Arduino UNO, resp. Aerduino Ethernet, které je v
14
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projektu pouûito. Po spojení t chto dvou desek vznikne kompaktní programovatelná jednotka s dotykov˝m displejem a moûností p ipojení k internetu.
Dalöí v˝hodou je existence softwarov˝ch knihoven, díky kter˝m není p i psaní
programu nutné eöit komunikaci s LCD adi i nebo „ tení“ dotykové vrstvy
(vyuûivají se pouze jednoduché p íkazy jako „zjisti sou adnice dotyku“ nebo
„nakresli zelen˝ tverec 100 x 100 pixel na sou adnicích 0,0“).
Raspberry Pi
Raspberry Pi 3 model B+ je kompletní po íta o p dorysu lehce v töím
neû platební karta. Je vybaven 64bitov˝m ty jádrov˝m procesorem ARM
Cortex-A53 na frekvenci 1, 4 Ghz, 1 GB LPDDR2 SDRAM, ty mi USB 2.0
porty, jedním HDMI portem. Konektivitu s okolím zajiö uje Bluetooth 4.2
s technologií BLE, gigabitov˝ Ethernet s RJ-45 konektorem a Wi-Fi, která
podporuje 2, 4 i 5 GHz pásmo. Jako pam pro opera ní systém a soubory
slouûí microSD karta, která je umíst na ve slotu p ímo na desce mikropo íta e.
Cel˝ stroj je napájen nap tím 5 V a maximální odb r proudu iní 2, 5 A
[6]. Díky této v˝bav odpadá nutnost p ipojování externích periferií jako
nap íklad pevného disku, RAM nebo rozm rného ATX zdroje.
Opera ním systémem, kter˝ je instalován na Raspberry Pi je Linuxová
distribuce Raspbian – distribuce Debian optimalizována pro Raspberry Pi.
Díky stabilit systému Raspbian je moûné provozovat za ízení nep etrûit
nebo si dovolit v˝padek napájení bez ztráty jeho funk nosti. Dalöí v˝hodou
OS Raspbian jsou jeho snadné aktualizace a velmi v˝konn˝ (funk ní) terminál,
zvláöt vhodn˝ pro vzdálen˝ p ístup po síti pomocí protokolu SSH (v p ípad
chytré domácnosti není nutné k za ízení fyzicky chodit, vöe lze ud lat na
dálku).
Velkou v˝hodou je stejn jako u Arduina rozsáhlá komunita a existence
mnoha návod nebo hotového softwaru, kter˝ sta í jen nainstalovat a za ít
pouûívat. Tyto vlastnosti iní z Raspberry Pi ideální po íta pro pouûití v
projektu chytré domácnosti.
Ostatní hardware
Sí ové vybavení
Aby mezi sebou mohly v˝öe zmín né hardwary komunikovat, je pot eba sí ové
infrastruktury. Hierarchicky nejv˝ö je router, kter˝ se stará o adresaci vöech
prvk sít a poskytuje uûivateli moûnost bezdrátového p ipojení k síti chytré
domácnosti. Dále funguje jako brána (gateway) do internetu. Protoûe do sít
je pot eba p ipojit 6 za ízení (5 koncov˝ch + Raspberry Pi) a víceportové
routery jsou zbyte n drahé, je v síti umíst n jeöte switch, kter˝ poskytne
15
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pot ebn˝ po et port . Mezi sí ová za ízení lze jeöt dopnit strukturovanou
kabeláû (UTP kabely s koncovkou RJ-45).
Napájení
Raspberry Pi a koncová za ízení nemají vlastní sí ové zdroje. Je tedy pot eba napájet je extern . K tomuto ú elu slouûí pr myslov˝ zdroj s nap tím 5
V a maximálním proudem 12 A. V˝kon zdroje je dostate n˝, protoûe v˝sledn˝
öpi kov˝ proud pro cel˝ systém je 9, 5 A (5x1 A koncová za ízení + 2, 5 A
Raspberry Pi + 1 A modely spot ebi ). Reáln byl p i chodu celého systému
nam en pr m rn˝ proud 3, 8 A.
Raspberry Pi

Router
Webové
rozhraní

Uživatel

Zdroj

Wi-Fi

SWITCH

5V / 12A

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

IoT zařízení

Obrázek 3.2: Schéma modelu chytré domácnosti s konkrétními prvky

3.2 Protokol MQTT a jeho implementace v
modelu chytré domácnosti
Koncová za ízení, HUB a webserver spolu musí komunikovat prost ednictvím sít , k emuû je nutn˝ komunika ní protokol. Jako první se nabízí HTTP,
kter˝ je velmi rozöí en˝ a spolupracuje s v töinou za ízení. Problém je, ûe
HTTP je pro pot eby IoT zbyte n komplexní [7]. V rámci zpráv je nutné
posílat po síti rozsáhlou textovou hlavi ku, coû m ûe b˝t problém u sítí s
datov˝m omezením (LoRa, Sigfox). Dalöí p ekáûkou je zpracování p íchozí
zprávy, které je díky objemu hlavi ky v˝po etn náro né a nehodí se k implementaci v 8bitovém mikrokontroléru s malou pam tí. Tyto problémy eöí
protokol CoAP, kter˝ rozsáhlé textové hlavi ky HTTP nahrazuje binárními
p íznaky a pro odesílání paket pouûívá UDP namísto TCP (jednoduööí reûie)
[7]. Stále ale není optimální pro pouûití s mikrokontrolérem a nezaru uje
ûádnou kvalitu sluûby (QoS). Vöechny zmín né problémy jsou vy eöeny v
protokolu MQTT, kter˝ je pouûit pro realizaci projektu chytré domácnosti.
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MQTT Protokol
MQTT (MQ Telemetry Transport d íve Message Queuing Telemetry
Transport) je protokol vymyölen˝ pro implementaci na za ízeních v Internetu
v cí; posílané zprávy jsou jednoduché, má nízké nároky na zpracování dat
a v˝po etní v˝kon a zajiö uje QoS. MQTT zprávu lze rozd lit na dv ásti:
topic (téma) a payload (obsah). Pokud chce za ízení odeslat zprávu (payload),
musí jí p i adit n jaké téma (topic) a tento balík lze teprve odeslat do sít .
MQTT funguje podle modelu publisher-subscriber, tj. kaûdé za ízení m ûe
vysílat zprávu do sít (publishing) nebo odebírat zprávy s ur it˝m tématem
(subscribing). Vöechny zprávy v síti prochází centrálním bodem, kterému se
íká MQTT broker. Ten se stará o p íjem zpráv od publisher , jejich rozesílání
subscriber m (pokud odebírají dané téma) a o „registraci“ subscriber (kaûdé
za ízení se musí k odb ru zpráv s ur it˝m tématem nejprve p ihlásit) [9].
Kvalita sluûby (QoS) je zajiöt na ve t ech úrovních:

.
.
.

0: „At most once,“ zpráva je z brokeru odeslána vöem subscriber m
pouze jednou bez ûádného potvrzení.
1: „At least once,“ broker odeöle zprávu subscriber m a eká na potvrzení
(ACK). V p ípad p ijetí potvrzení je broker informován o doru ení
zprávy. V opa ném p ípad zprávu odesílá, dokud potvrzení nezíská. Zde
hrozí, ûe broker bude stále odesílat zprávu jednomu za ízení, které ji
nepotvrdilo a ostatní (jiû potvrzení) ji budou pokládat za novou.
2: „Exactly once.“ Zpráva dorazí kaûdému subscriberovi p esn jednou.
To je zajiöt no n kolika potvrzeními mezi brokerem a subscribery.

Maximální velikost jedné zprávy je omezena na 256 MB [10]. Tím je protokol
MQTT vhodn˝ nap íklad i pro odeslání obrázku z kamery.
MQTT broker
V modelu chytré domácnosti slouûí jako MQTT broker Raspberry Pi
s nainstalovan˝m softwarem Eclipse Mosquitto. Mosquitto je open-source
MQTT broker, kter˝ sta í v OS Raspbian pouze nainstalovat. Po instalaci je
broker spuöt n p i kaûdém startu OS jako sluûba (daemon).
MQTT implemntace v Arduinu
Pro implementaci MQTT na Arduinu je pouûita knihovna „MQTT“ od
GitHub uûivatele 256dpi [11] a knihovna „Ethernet“, která je sou ástí v˝vo17
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jového prost edí Arduino IDE. P i pouûití t chto knihoven pak sta í nastavit
4 základní parametry:

.
.
.
.

MAC adresu za ízení. Ethernetov˝ ip W5100 nemá defaultn nastavenou MAC adresu a je nutné ji p ed p ístupem k síti nastavit ru n v
programu [4]. U tohoto kroku je zásadní nastavit adresu tak, aby byla v
síti unikátní.
IP adresu za ízení. Knihovna pro Arduino Ethernet nabízí moûnost
na tení IP adresy s routeru pomocí DHCP. Tato moûnost ale není
vyuûita z d vodu p ehlednosti a hledání chyb - p i anal˝ze toku dat
je z adresy rychle vid t, které za ízení data vysílá. Tento postup by s
DHCP nebylo moûné provést tak jednoduöe. Dále v programu odpadá
starost s obnovováním zap j ené adresy. Vöechna za ízení v projektu
mají statickou IP adresu (zde je op t nutné pohlídat unikátnost adres v
síti), ovöem v praxi by bylo vyuûito sluûeb DHCP.
Jméno za ízení. Jméno za ízení je zde ist pro komunikaci s MQTT
brokerem. Jako jméno m ûe b˝t zvolen jak˝koli et zec znak , kter˝
musí b˝t op t v síti unikátní. Zajímavé je, ûe broker od sebe nedokáûe
rozeznat dv za ízení se stejn˝m jménem a jinou IP adresou.
IP adresu brokeru. Za ízení musí mít moûnost odesílat data brokeru,
proto pot ebuje jeho IP adresu. Zde uû adresování nelze eöit dynamicky
pomocí DHCP a broker musí mít adresu statickou.

Po zavedení v˝öe zmín n˝ch parametr do programu lze za ít komunikovat
pomocí MQTT. Pokud chce klient (koncové za ízení) odeslat data do sít ,
pouûije následující p íkaz:
MQTTclient.publish( „topic“, „payload“);
Tím klient odeöle zprávu – „payload“ pod ur it˝m tématem – „topic“ brokeru
a ten ji bude dále distribuovat p ihláöen˝m odb ratel m (subscriber m). K
odb ru se klient m ûe p ihlásit p íkazem
MQTTclient.subsribe( „topic“);
kter˝ ekne brokeru, ûe klient chce odebírat vöechny zprávy, které byly
odeslány s tématem „topic“. U obou p íkaz je jeöt moûné pomocí íselného
parametru zvolit kvalitu sluûby, která musí b˝t zaru ena (defaultní hodnota
je „0 – At most once“), viz odstavec MQTT protokol v sekci 3.2. Pokud je
zpráva p enáöena mezi dv ma klienty a kaûd˝ má kvalitu sluûby nastavenou
jinak, zpráva se p enese vûdy s tou niûöí [10].
18
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Obrázek 3.3: Schéma modelu chytré domácnosti s konkrétními prvky dopln né
o nazna ení toku dat skrze MQTT protokol

3.3 Návrh jednotliv˝ch koncov˝ch za ízení –
modul
Tato sekce obsahuje konkrétní návrh jednotliv˝ch modul , resp. koncov˝ch
za ízení, a to jak hardwarov˝, tak softwarov˝.

3.3.1

Spole ná ást

Za ízení mají n kolik ástí spole n˝ch, které jsou popsány v této sekci.
Dále jsou popsány hardwarové a softwarové komponenty specifické pro dan˝
modul.

Napájení
Desky Arduino Ethernet mají zabudovan˝ regulátor nap tí (NCP1117),
kter˝ reguluje vstupní nap tí mezi 7 a 12 V (doporu ení v˝robce Arduino
Ethernet) na 5 V pro mikrokontrolér [4]. V datasheetu pro regulátor nap tí
(NCP1117) [12] lze zjistit, ûe regulátor je lineární (p ebyte n˝ v˝kon dodan˝
zdrojem m ní na teplo, které vyzá í do okolí) a najít vzorec (3.1) pro v˝po et
maximálního v˝konu, jenû dokáûe regulátor vyzá it, neû se zapne tepelná
pojistka, nastavena na 175 ¶ C . Vzorec je následující:
PD =

TJ(max) ≠ TA
R JA
19
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kde PD je maximální v˝kon, kter˝ regulátor m ûe bezpe n vyzá it, TJ(max)
je maximální teplota substrátu v regulátoru, TA je teplota okolí regulátoru a
R JA je teplotní odpor mezi substrátem a okolím regulátoru. Po dosazení
hodnot z datasheetu a s p edpokladu teploty okolí 25 ¶ C vznikne tento vzorec.
PD =

TJ(max) ≠ TA
150 ¶ C ≠ 25 ¶ C
=
= 1, 87 W
R JA
67 ¶ CW ≠1

(3.2)

Maximální dovolen˝ vyzá en˝ tepeln˝ v˝kon je 1, 87 W . P i známém odb ru
za ízení I = 400 mA (zm eno p i komunikaci p es Ethernet bez dalöího
hardware – pouze Arduino Ethernet a rozsvícen˝ displej), v˝stupního nap tí
UOU T a dovoleného vyzá eného v˝konu PD lze snadno spo ítat maximální
vstupní nap tí regulátoru UIN .
UIN =

PD
1, 87 W
+ UOU T =
+ 5 V = 9, 68 V
I
0, 4 A

(3.3)

Vypo tené nap tí 9, 68 V je absolutní maximum, které je moûné k napájení
pouûít. Bezpe né je pouûít 80 % z této hodnoty (7, 7 V) a p i p ipojení daöích
prvk k za ízení (LED, ventilátor) jeöt mén . Minimální vstupní nap tí
deklarované v˝robcem regulátoru je 6, 5 V [12]. Arduino lze tedy napájet ze
zdroje s nap tím mezi 6, 5 a 7, 7 V. To není nemoûné, ale takové zdroje nejsou
b ûné a stále hrozí p eh átí regulátoru, a to p ináöí riziko poûáru.
Z tohoto d vodu jsou vöechna za ízení napájena rovnou ze zdroje s nap tím
5 V, které je pomocí programovacího konektoru p ipojeno aû za regulátor.
Tím se zabrání p eh átí regulátoru a omezí se riziko vzniku poûáru nebo
astého restartování za ízení kv li tepelné pojistce.
Kostra programu

..
.

Programy pro kaûdé koncové za ízení (modul) jsou skoro stejné. Liöí se
pouze v grafice displeje (a oblastech vyhodnocení dotyku), v ovládání periferií
a ve zprávách, které posílají nebo p ijímají. Níûe uvedená kostra programu je
spole ná pro vöechna koncová za ízení.
1. Nastav konstanty pro dané za ízení. Nastavení MAC a IP adresy
modulu, IP brokeru a jména za ízení v síti pro MQTT
2. Na ti knihovny pro displej a ethernet. Pouûité knihovny pro displej
jsou: Adafruit_GFX.h, Adafruit_TFTLCD.h a Touchscreen.h. Knihovny
pro Ethernet a MQTT jsou Ethernet.h a MQTT.h.
3. Namapuj piny pro displej. Displej od kaûdého v˝robce má specifické
rozloûení pin a je nutné je správn namapovat do programu.
20
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4. Inicializuj displej. Inicializují se adi e displeje a obrazovka se vybarví
bílou barvou – displej je p ipraven ke komunikaci.
5. Inicializuj Ethernet. Inicializuje se Ethernetov˝ ip na desce, nastaví
se IP a MAC adresa, v tu chvíli je Arduino p ipojeno do sít .
6. Inicializuj MQTT p ipojení. Za ízení se snaûí v síti najít MQTT
broker pod zadanou IP adresou. Pokud jej najde, p ihlásí se k odb ru
(subscribe) p edem dan˝ch témat (specifická pro za ízení). Pokud broker
za ízení nenajde, na displeji se zobrazí chybová hláöka a pokus se opakuje,
dokud není p ipojení navázáno.
7. Vykresli grafiku na displej. Program vykreslí na displej grafiku specifickou pro za ízení (u senzoru osv tlení nap íklad bargraf p edstavující
m enou hodnotu).
8. P ijmi zprávy. Za ízení zkontroluje buffer p íchozích zpráv. Pokud
p iöla zpráva (broker ji odeslal na toto za ízení, protoûe odebírá ur ité
téma), za ízení se se podle ni zachová (nap íklad zapne sv tlo), pokud
ne, pokra uje v programu dále.
9. Obstarej prefierie. V p ípad , ûe modul slouûí ke sb ru dat, tak zaznamená hodnoty ze senzor . Pokud funguje jako ak ní len, zachová se
podle zprávy p ijaté v p edchozím kroku. Dále se zde kontroluje stisk
dotykového displeje. Pokud doölo k dotyku, prov í se, jestli je dotyk
platn˝ (zda byla stisknuta ást displeje, kde je nap íklad tla ítko) a
za ízení se podle n j zachová.

10. Odeöli zprávy. Jestliûe má za ízení zprávu k publikaci, p i adí k ní
téma a odeöle ji do sít .
11. Zkontroluj p ítomnost brokeru. Pokud bylo ztraceno spojení s MQTT
brokerem, program pokra uje na krok . 6. Pokud je spojení stále aktivní,
program pokra uje krokem 7.

Cel˝ zdrojov˝ kód této kostry je k dostupn˝ na p oloûeném CD spole n s
programy pro jednotlivá za ízení.

Synchronizace
Protoûe n kolik za ízení lze ovládat aû ze t í míst (pomocí dotykového
displeje na za ízení, pomocí jiného za ízení a p es web), je nutné zajistit jejich
synchronizaci a to i p i restartu jednoho z nich nebo p i v˝padku napájení.
eöení tohoto problému je popsáno v sekci 4.2 v kapitole Implementace
webového rozhraní (kapitola . 4).
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3.3.2

Modul 1 – Chytr˝ ventilátor

Modul chytrého ventilátoru má za úkol uûivateli poskytnout moûnost
pohodln ídit otá ky ventilátoru v p ti úrovních. Ovládání je moûné p ímo
z dotykového displeje na vlastním modulu nebo dálkov p es web a pomocí
modulu . 5 (Ovlada ventilátoru).
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IRF540
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Obrázek 3.4: Schéma modulu chytrého ventilátoru

Ve schematu (Obrázek 3.4) je vid t, pouûití jeöt jednoho mikrokontroléru;
konkrétn Arduino UNO. Toto opat ení je nutné, protoûe displej a ethernetov˝ ip zabírají veökeré volné piny z desky Arduino Ethernet aû na jeden,
kter˝ slouûí jako analogov˝ vstup a nelze jím generovat PWM signál pro
ventilátor. Pin m ûe b˝t ale pouûit jako digitální v˝stup (bez moûnosti PWM)
a díky tomu lze komunikovat s druh˝m mikrokontrolérem, kter˝ jiû PWM
signál generovat m ûe. Pro tento ú el byl navrûen jednoduch˝ protokol pro
komunikaci. Arduino Ethernet vyöle kaûdou sekundu pulz dlouh˝ 2, 4, 6, 8, 10
a 12 ms. Arduino UNO zm í tuto délku a podle toho nastaví st ídu PWM
signálu na 0, 20, 40, 60, 80 a 100 %.
Ke spínání ventilátoru slouûí unipolární tranzistor T 1, jehoû gate je p ímo
p ipojen k mikrokontroléru. Dioda D1 zde slouûí jako ochrana tranzistoru T 1
proti nap ov˝m öpi kám z induktivní zát ûe p i jeho rozepnutí.
Napájecí nap tí ventilátoru je v˝robcem stanoveno na 12 V. Zde je ovöem
napájen pouze 5 V, coû pro demonstraci funkce sta í a nevzniká pot eba
dalöího zdroje (vöechna za ízení fungují na 5 V).
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Software

Obrázek 3.5: Snímek displeje modulu chytrého ventilátoru

Otá ky ventilátoru lze m nit dv ma zp soby. Pomocí tla ítek „+“ a „-“
na displeji (Obrázek 3.5) – stiskem tla ítka se ventilátor bu zrychluje, nebo
zpomaluje. Kaûdá zm na je odeslána do sít pomocí MQTT pod tématem
„/info/fanctrl“ jako íslo 0 aû 5, které ur uje rychlost otá ení. Druhá moûnost
zm ny otá ek je p ijetím zprávy ze sít . Zpráva musí mít téma "/info/fanctrl"
a obsahovat íslo mezi 0 a 5. Po ov ení obojího se nastaví rychlost odpovídající
danému íslu.

3.3.3

Modul 2 – Chytré osv tlení

Modul chytrého osv tlení má demonstrovat moûnost pohodlného ovládání
osv tlení v místnosti. Sv tlo lze zapínat a vypínat pomocí tla ítek „ON/OFF“
na displeji nebo dálkov p es sí – pomocí webu nebo modulu . 3 (chytr˝
vypína ).
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Obrázek 3.6: Schéma modulu chytrého osv tlení

Modelem p edstavujícím zdroj sv tla v chytré domácnosti je zde pole
ty LED (svítiv˝ch diod D1 . . . D4) zapojen˝ch paraleln . Z d vodu omezení
proudu LED má kaûdá z nich sériov zapojen˝ rezistor (R1 . . . R4) viz Obrázek
3.6. Hodnoty rezistor je moûné spo ítat následovn z Ohmova zákona:
R1 = R2 = R3 = R4 =

U
UN AP ≠ ULED
=
,
I
ILED

(3.4)

kde UN AP = 5 V je napájecí nap tí, ULED = 3, 1 V je úbytek nap tí na diod
(3, 1 V platí pro bílé LED) a ILED = 20 mA je proud, kter˝ diodou protéká
(20 mA je maximální hodnota dovolená v˝robcem LED). Dosazení:
R1 = R2 = R3 = R4 =

UN AP ≠ ULED
5 V ≠ 3, 1 V
=
= 95
ILED
20 mA

(3.5)

Rezistor s odporem p esn 95 se nevyrábí, proto je pouûit ten s nejbliûöí
vyráb nou hodnotu 100 (Proud diodami klesne na 19 mA).
V˝öe popsané LED pole nelze p ipojit p ímo k mikrokontroléru, jelikoû
maximální proud, kter˝ dokáûe Arduino Ethernet poskytnout skrze jeden pin
je 40 mA [4]. Proto je v obvodu umíst n tranzistor T 1 (BC337), kter˝ slouûí
jako proudov˝ zesilova . Pro správnou funkci je p ed tranzistor p ed azen
rezistor R5, kter˝ limituje proud do báze. Jeho hodnotu lze spo ítat následovn
z Ohmova zákona:
UB
UP IN ≠ UBE
R5 =
=
,
(3.6)
ILED ·4
IB
hF e

kde UB a IB jsou nap tí a proud báze tranzistoru, UP IN = 5 V je nap tí na
pinu mikrokontroléru v sepnutém stavu, UBE = 1, 2 V je nap tí mezi bází a
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emitorem tranzistoru [13], ILED = 20 mA je proud jednou LED (násobí se
ty mi - v poli jsou ty i LED) a hF e = 100 je proudové zesílení tranzistoru
[13]. Po dosazení:
R5 =

UP IN ≠ UBE
ILED ·4
hF e

=

5 V ≠ 1, 2 V
20 mA·4
100

= 4 750

(3.7)

V˝po et ukazuje odpor rezistoru R5 za ideálních podmínek. Jelikoû sou ástky
neb˝vají vyrobeny p esn a díky rezistor m R1 . . . R4 je moûné tranzistor T 1
otev ít úpln , je zvolena hodnota R5 = 1 k . To zajiö uje dostate n˝ proud
pro LED (aû 380 mA) i p i nep esné v˝rob tranzistoru nebo LED a proud
odebíran˝ z pinu mikrokontroléru IM CU = 3, 8 mA je v norm (menöí neû 40
mA).

Software

Obrázek 3.7: Snímky displeje modulu chytrého osv tlení ve stavech zapnuto
(vlevo) a vypnuto (vpravo)

Sv tlo lze ovládat pomocí tla ítek „ON/OFF“ na dotykovém displeji. P i
kaûdém p epnutí tímto zp sobem je do sít odeslána zpráva „on“ nebo „off“
pod tématem „/info/light“. Druhá moûnost ovládání modulu je p es sí . Po
p ijetí zprávy „on“ nebo „off“ v tématu „/info/light“ se sv tlo bu rozsvítí,
nebo zhasne.

3.3.4

Modul 3 – Chytr˝ vypína

Modul chytrého vypína e demonstruje funkci vypína e umíst ného na zdi
chytré domácnosti, pomocí n hoû je moûné po síti ovládat jiné chytré za ízení.
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V˝hodou takového eöení oproti klasickému vypína i je moûnost ovládat
za ízení velmi vzdálené, moûnost ovládání více za ízení najednou, nebo zm na
jeho funkce pouze zm nou sofwaru bez nutnosti hardwarového p epojování.
Díky dotykovému displeji lze také m nit vzhled a funkce vypína e.
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Obrázek 3.8: Schéma modulu chytrého vypína e

S vypína em je moûné interagovat bu pomocí dotykového displeje (tla ítek
„ON/OFF“), kde není krom displeje a desky Arduino Ethernet pot eba
ûádn˝ hardware navíc nebo pomocí kapacitních tla ítek, která jsou p ipojena
extern . Kapacitní tla ítka jsou pouûita z d vodu moûné instalace projektu
na chodb VUT FEL, kde je nutné ovládat vypína skrze sklo v˝lohy, coû s
kapacitními tla ítky lze. Pouûity jsou hotové moduly TTP223, které obsahují
zabudovanou elektroniku pro vyhodnocení surov˝ch dat ze senzoru a na
v˝stupu poskytují logickou úrove (5 V nebo 0 V) podle toho, zda je tla ítko
stisknuté (v jeho p ítomnosti je objekt s permitivitou podobnou lidské tkáni),
nebo ne.
Na desce Arduino Ethernet je voln˝ pouze jeden pin na dv tla ítka. Protoûe
pin funguje jako analogov˝ vstup, jsou k tla ítk m p ipojeny dva rezistory
zapojené jako odporov˝ d li . Díky tomu kaûdé tla ítko p i stisku poskytuje
na pinu mikrokontroléru jiné nap tí a je moûné je od sebe rozliöit. Hodnoty
rezistor jsou zvoleny následovn : R1 = R4 = 10 k a R2 = R3 = 20 k .
Po dosazení do vzorce pro v˝po et nap tí na odporovém d li i lze vypo ítat
hodnoty nap tí pro kaûdé z tal ítek.
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U1 = Ulog.1 ·

R2
20 k
=5V ·
R2 + R1
20 k + 10 k

= 3, 33 V

(3.8)

U2 = Ulog.1 ·

R4
10 k
=5V ·
R4 + R3
20 k + 10 k

= 1, 66 V

(3.9)

Po stisku prvního tla ítka p e te AD p evodník v mikrokontroléru nap tí
U1 = 3, 33 V a p i stisku druhého z tla ítek p e te U2 = 1, 66 V. Hodnota Ulog.1
ve vzorci je velikost nap tí logické jedni ky pro v˝stup z modulu tla ítka.

Software

Obrázek 3.9: Snímky displeje modulu chytrého vypína e ve stavech zapnuto
(vlevo) a vypnuto (vpravo)

Arduino periodicky provádí AD p evod na pinu, na kterém jsou p ipojena
tla ítka. P evodník uvnit je 10bitov˝ v rozsahu 0–5 V. Po AD p evodu
tedy nap ov˝m úrovním tla ítek odpovídají ísla 682 a 340 (pro U1 = 3, 33
V a U2 = 1, 66 V). Hodnoty nelze o ekávat p esné, proto je v programu
nastavena tolerance ±20 jednotek. Kdykoli tedy mikrokontrolér nam í jednu
ze zmín n˝ch hodnot v pásmu tolerance, interpretuje ji jako stisk tla ítka.
Tuto informaci odesílá do sít jako MQTT zprávu „on“, a „off“ s p id len˝m
tématem „/info/light“. Stejnou akci vyvolá i stisk virtuálního vypína e na
dotykovém displeji, kter˝ se navíc p ekreslí do druhé polohy.
Jelikoû grafika zobrazena na displeji se m ní podle stavu sv tla, které
vypína ovládá a je moûné ho ídit i z webu, je nutné zprávy ze sít i
p ijímat. Pokud tedy chytr˝ vypína p ijme zprávu „on“, nebo „off“ v
tématu „/info/light“, upraví sv j stav.
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3.3.5

Modul 4 – Senzor osv tlení místnosti

Tento modul souûí ke zm ení intenzity osv tlení v místnosti. V projektu
je pouûit˝ pouze jako senzor bez dalöí funkce, kterou m ûe b˝t nap íklad
rozsvícení sv tel, pokud je úrove sv tla nízká, nebo naopak jejich zhasnutí,
pokud je venku dostate né sv tlo.

+5V
+5V

+5V

+5V

Hardware

Arduino Ethernet
s dotykovým LCD
P$1

PaJa

R1

5V

A5
GND

P$2
P$3

R2

PaJa

PaJa

PaJa

Obrázek 3.10: Schéma senzoru osv tlení místnosti

Senzor je sloûen z fotorezistoru R1 (rezistor, kter˝ m ní sv j odpor v
závislosti na intenzit dopadajícího sv tla) a rezistoru R2 = 10 k zapojen˝ch
jako odporov˝ d li . Pouûit˝ fotorezistor má na sv tle odpor 1 k a ve
tm 500 k . Pomocí vzorce pro odporov˝ d li je p i napájecím nap tí
UN AP = 5 V moûné spo ítat krajní hodnoty nap tí, které bude moûné m it
AD p evodníkem.
R2
10 k
=5V ·
R2 + R1
10 k + 1 k

= 4, 55 V

(3.10)

R2
10 k
=5V ·
R2 + R1
10 k + 500 k

= 0, 1 V

(3.11)

Usvetlo = UN AP ·
Utma = UN AP ·
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Software

Obrázek 3.11: Snímek displeje senzoru pro m ení osv tlení v místnosti

V mikrokontroléru probíhá ve smy e AD p evod, kter˝ zm í hodnotu
nap tí dodávanou senzorem. To p i pouûití 10bitového AD p evodníku v
rozsahu 0–5 V znamená hodnoty v rozmezí 20 a 931 jednotek. Tento rozsah je
poté lineárn mapován na ísla 0–100, která jsou ve form bargrafu zobrazena
na dotykovém displeji za ízení. íslo je také kaûdou sekundu odesláno do
sít jako MQTT zpráva pod tématem „info/lightsensor/“. Modul nemusí
reagovat na podn ty ze sít , a proto nep ijímá ani nevyhodnocuje ûádné
MQTT zprávy.

3.3.6

Modul 5 – Ovlada ventilátoru

Poslední modul slouûí jako dálkov˝ ovlada ventilátoru (podkapitola 3.3.2).
Otá ky lze nastavovat v p ti úrovních pomocí tla ítek na displeji nebo pomocí
tla ítek kapacitních.
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Obrázek 3.12: Schéma ovlada e ventilátoru

Schéma, sou ástky, jejich hodnoty i v˝po ty jsou stejné jako u modulu .3
- chytr˝ vypína (podkapitola 3.3.4) a nebudou tedy uvád ny znovu.

Software

Obrázek 3.13: Snímek displeje ovlada e ventilátoru
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3.4. Hotov˝ projekt

Program funguje identicky jako program v modulu chytrého vypína e (podkapitola 3.3.4) s n kolika odliönostmi, které budou uvedeny dále.
První odliöností je, ûe tla ítka nefungují jako „ON“, „OFF“, ale „+“ a „-“.
Lze jimi tedy nastavovat rychlost ventilátoru v p ti úrovních. Druhou odliöností je odesílání MQTT zpráv. Odesílá se íslo 0 aû 5 (rychlost ventilátoru)
v tématu „/info/fanctrl“. Protoûe za ízení musí b˝t synchronní s modulem
chytrého ventilátoru a s p íkazy z webu, tak po p ijetí zprávy ve stejném
tématu upraví sv j stav.

3.4

Hotov˝ projekt

Na obrázku . 3.14 je vid t v˝sledek prokejtu popsaného v této kapitole.
Veöker˝ hardware spolu se softwarem popsan˝m v kapitolách . 3 a 4 tvo í
kompaktní demonstrátor IoT technologií pro chytrou domácnost. S projektem
je moûné interagovat pomocí dotykov˝ch displej , kapacitních tla ítek nebo
ovliv ovat intenzitu sv tla dopadající na senzor osv tlení. Vöe je moûné
sledovat nebo ovládat pomocí webové stránky (viz kapitola . 4). V budoucnu
se sestava p ipevní na pevnou desku a dopln ná o informativní grafiku bude
vystavena na chodb na VUT FEL, nebo bude pouûita jako testbed IoT
technologií pro dalöí studenty na kated e radioelektroniky.

Obrázek 3.14: Fotografie vöech za ízení vedle sebe
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4

Implementace webového rozhraní
Tato kapitola se zab˝vá tvorbou webového rozhraní pro projekt chytré
domácnosti popsan˝ v kapitole . 3. Díky webovému rozhraní je moûné
sledovat stav vöech koncov˝ch za ízení v modleu a ovládat je. Lze nap íklad
sledovat intenzitu okolního sv tla, kterou získává modul s pat i n˝m senzorem
(viz sekce 3.3.5), nebo zapnout sv tlo v modulu se svítiv˝mi diodami (viz
sekce 3.3.3).
Pro tvorbu webového rozhraní v této práci je vyuûito open-source programovacího nástroje Node-RED, kter˝ je pro tento ú el ideální (více v sekci
4.1). Vedle Node-RED existuje dalöí open-source nástroj s názvem openHAB
s podobn˝mi funkcemi, které se ale sloûit ji implementují a v˝sledn˝ web není
graficky tolik vysp l˝ jako u Node-RED. Dále existují dv placená eöení –
ThingsBoard a Thinger.io. ThingsBoard nabízí pohodlnou práci s p idáváním
a programováním koncov˝ch za ízení, ale zaostává v grafickém zpracování.
Cena ThingsBoard pro tento projekt by byla 10 dolar za m síc. eöení thinger.io nabízí pohodlné programování i graficky propracované webové rozhraní
a cena iní 3, 95 Euro na m síc.
Dalöí moûností je vyvinout vlastní webovou aplikaci s vlastním grafick˝m
rozhraním. Toho by bylo moûné dosáhnout pomocí programovacího jazyka
PHP, kter˝ po p idání pat i n˝ch knihoven podporuje komunikaci p ímo p es
MQTT protokol. Tento postup je ideální pro dosaûení optimálního v˝sledku.
Z asov˝ch d vod byl ale pro tuto práci zvolen nástroj Node-RED.

4.1

Node-RED

Node-RED je programovací nástroj vyvinut˝ p ímo pro pot eby IoT, kter˝
mezi sebou propouje fyzická IoT za ízení, API r zn˝ch aplikací a online
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sluûby. Díky tomu je moûné jednoduöe vytvo it aplikaci, která pomocí MQTT
rozsvítí sv tlo p ed domem, kdyû se blíûí kur˝r s objednan˝m jídlem a odeöle
kolegovi e-mail, ûe se m ûe jít najíst.
Mezi vlastnosti a v˝hody Node-RED pat í:

.
.
.
.
.
.
.
.

Podpora Raspberry Pi
Node-RED je implementováno v jazyce Node.js a p i jeho v˝voji bylo
dbáno na co nejniûöí hardwarové nároky. Díky tomu jej lze provozovat
na Rasperry Pi nebo na jin˝ch za ízeních podobného typu a nezávisle na
opera ním systému (Linux, MacOS, Windows, Raspbian).
Podpora MQTT
V projektu chytré domácnosti je díky podpo e MQTT moûné komunikovat
p ímo s koncov˝mi za ízeními.
Moûnost lokálního a cloudového provozu
P i implementaci Node-RED lze zvolit jeho umíst ní na vlastní hardware
v lokální síti nebo na vzdálen˝ server. Server je moûné pouûít vlastní,
nebo cloudová eöení jako Amazon Web Services, Microsoft Azure, nebo
IBM Cloud.
Provoz v prohlíûe i
Veökerá správa, programování a obsluha Node-RED probíhá p es webov˝
prohlíûe . Díky tomu lze systém spravovat z jakéhokoli za ízení s p ístupem k webu (v etn mobilních za ízení).
Jednoduché programování
Node-RED pouûívá tzv. Flow-based programování tj. forma grafického
programování, kdy se na plochu skládají jednotlivé funk ní bloky, které se
mezi sebou propojují. Mezi bloky skrze spojení pak "te ou"(angl. flowing)
informace. Díky tomu je programování velmi jednoduché a p ehledné.
Grafika webu
V˝sledn˝ web je vizuáln propracovan˝, responzivní a podporuje mobilní
zobrazení.
Rozsáhlá a p ehledná dokumentace
Open-Source licence
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4.2 Implementace webového rozhraní projektu
chytré domácnosti pomocí Node-RED

Obrázek 4.1: Hotové webové rozhraní pro projekt chytré domácnosti

Webové rozhraní poskytuje celkem p t funkcí: zobrazení stavu chterého
sv tla, moûnost jeho p epínání, zobrazení rychlosti ventilátoru, moûnost její
zm ny a aktuální intenzitu okolního sv tla spolu s grafem jejího v˝voje za
posledních 24 hodin. T chto p t funkcí je v programu sdruûeno do t í skupin,
které jsou popsány níûe.

Sv tlo a jeho ovládání

Obrázek 4.2: Flow (program) pro ovládání sv tel
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Program p ijme zprávu ze sít p es protokol MQTT. Pokud je zpráva v
tématu „/info/light/“, odeöle její obsah ( „on“, nebo „off“) do dvou následujících blok . V bloku „Ovládání sv tel“ se zpráva p ijme a ve webovém rozhraní
p epne p epína podle jejího obsahu. Blok "On_Off_NA_Zap_Vyp"m ní obsah zprávy ( „on“ æ „Zapnuto“a „off“ æ „Vypnuto“), kter˝ je pak zobrazen
ve webovém rozhraní jako stav sv tel.
Poslední blok p ipojen˝ za blokem "Ovládání sv tel"zajiö uje odeslání zprávy
do sít , pokud uûivatel p epne tla ítko pro ovládání sv tel na webu.

Ventilátor a jeho ovládání

Obrázek 4.3: Flow (program) pro ovládání ventilátoru

Jako první je p ijata ze sít MQTT zpráva, jejíû obsah je po zkontrolování
tématu ( „/info/fanctrl“) odeslán dalöím t em blok m. Blok „Nastavení
rychlosti ventilátoru“ slouûí k prostému zobrazení ísel 0 aû 5 ve webovém
rozhraní. ísla reprezentují nastavenou rychlost ventilátoru. Blok „Tachometr“
p ijme identickou zprávu a na webu ji zobrazí ve form tachometru. Blok
„Posuvník“ slouûí k nastavení rychlosti ventilátoru p es webové rozhraní, kde
p i zm n jeho hodnoty dojde k odeslání MQTT zprávy do sít . Obrácen
p i p ij tí zprávy se posuvník nastaví tak, aby odpovídal skute né rychlosti
ventilátoru.
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Monitorování intenzity sv tla v místnosti

Obrázek 4.4: Flow (program) pro monitorování intenzity sv tla v místnosti

Program p ijme ze sít MQTT zprávu a ov í její téma ( „/info/lightsensor“).
Obsah zprávy je pak p eposlán do dvou dalöích blok . Blok „Aktuální intenzita“ slouûí webu pro zobrazení ísla s aktuální intenzitou osv tlení v
místnosti ( íslo nab˝vá hodnot 0-100). Blok „Historie intenzity osv tlení“
slouûí k vykreslení hodnot za posledních 24 hodin do p ehledného grafu, kter˝
je dostupn˝ z webu.

Program jako celek

V˝öe zmín né t i ásti celkového programu jsou na sob nezávislé a b ûí najednou. To zaru uje, ûe p i v˝padku nebo chyb jedné z nich nejsou ovlivn ny
ostatní. Pokud se ale server (Raspberry Pi) na kterém b ûí Node-RED vypne
nebo restartuje (nap íklad p i v˝padku napájení), není zaru ena synchronizace stavu webu s moduly chytré domácnosti – m ûe se stát, ûe modul se
sv tlem svítí, zatímco web ukazuje, ûe nikoli. Tento problém eöí následující
program, kter˝ b ûí paraleln s p edchozími.
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Obrázek 4.5: Flow (program) pro udrûení synchronizace mezi webem a moduly
chytré domácnosti

Program je op t rozd len do t í ástí, kde kaûdá manipuluje s jedním
MQTT tématem pouûívan˝m v projektu chytré domácnosti. P i spuöt ní
serveru se do prom nné uloûí v˝chozí hodnota zprávy pro kaûdé MQTT
téma. Uloûená hodnota je potom p epsána s kaûd˝m p íchodem nové zprávy.
Díky tomu si Node-RED uchovává aktuální stav vöech za ízení v síti ve t ech
prom nn˝ch. Obsah t chto prom nn˝ch je kaûd˝ch 30 sekund odesílán do
sít pod p ísluön˝mi tématy.
Díky tomuto mechanizmu je po v˝padku koncového za ízení (nebo vícero
z nich) zaru ena obnova stavu, kter˝ m lo p ed v˝padkem nejpozd ji do
t iceti sekund. V opa ném p ípad (pokud selûe Raspberry Pi a znovu se
spustí) jsou stavy vöech za ízení v domácnosti uvedeny do v˝chozích – vöe je
vypnuto. Toto opat ení má své uplatn ní v p ípad , ûe Raspberry Pi p estane
fungovat, stejn tak Mosquitto (MQTT Broker) a m ûe se stát, ûe za ízení
nejsou synchronizována mezi sebou. Kdyby server Node-RED cht l data z
obnovené sít získat a uloûit je do prom nn˝ch jako iniciální stav, mohl by
od kaûdého za ízení dostat jiná.
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Bezpe nost eöení projektu chytré
domácnosti
Tato kapitola se zab˝vá zabezpe ením konkrétního eöení projektu chytré
dmácnosti posaného v kapitolách 3 a 4.

5.1 Komunikace mezi koncov˝m za ízením a
MQTT Brokerem

Jak jiû bylo posáno v kapitole 3 v sekci 3.2, kaûdé koncové za ízení postavené
na v˝vojovém kitu Arduino Ethernet komunikuje prost edníctvím ethernetu
a protokolu MQTT s Raspberry Pi, na kterém b ûí program Mosquitto, kter˝
slouûí jako MQTT Broker. Tímto zp sobem se v modelu chytré domácnosti
öí í v echna data. Ty je moûné velmi jednoduöe získat a zneuûít. P ípadn lze
generovat vlastní data a ovlivnit tím chod jakéhokoli za ízení v síti.
Protokol MQTT tak, jak je v projektu nastaven, posílá vöechna data ve
form prostého textu. O tom se lze p esv d it s vyuûitím programu Wireshark,
kter˝ zachytává pakety v místní síti a umoû uje jejich prohlíûení a anal˝zu.
Pro ukázku bylo pouûito zpráv, kter˝mi komunikuje modul chytrého osv tlení
(viz sekce 3.3.3).
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Obrázek 5.1: Snímek obrazovky z programu Wireshark - zachycení obsahu
MQTT paketu

Na obrázku 5.1 je vid t, ûe program Wireshark zachytil paket protokolu
MQTT, kter˝ byl odeslán z adresy 192.168.0.2 (modul chytrého osv tlení)
na adresu 192.168.0.20 (MQTT Broker) a obsahoval zprávu „off“ odeslanou
pod tématem „/info/light“ – byla vypnuta sv tla. Pokud má úto ník p ístup
k síti, m ûe sledovat veöker˝ provoz na protokolu MQTT a také ovládat
p ísluöná za ízení pomocí jednoduché aplikace.
Toto lze eliminovat n kolika následujícími postupy.

Jméno a heslo pro p ihláöení k brokeru

Pokaûdé, kdyû chce za ízení komunikovat s MQTT Brokerem, musí se
nejprve p ihlásit odesláním paketu "CONNECT", ve kterém za ízení poskytne
sv j unikátní identifikátor, Will message, Will topic a Will QoS (Will message
je zpráva, která je odeslána pod tématem Will topic s kvalitou sluûby Will Qos,
kdyû se za ízení odpojí) [10]. MQTT protokol nabízí moûnost v konfiguraci
Brokeru nastavit seznam uûivatelsk˝ch jmen a hesel, pod kter˝mi k n mu lze
p istupovat. Tím je zabezpe eno, ûe pokud úto ník odposlechne v MQTT
paketech zprávy, témata a adresy pouûívané v síti chytré domácnosti, nem ûe
je bez znalosti jména a hesla do Brokeru odeslat (nebude mu ze strany Brokeru
dovoleno první p ipojení). Slabinou tohoto eöení ovöem je, ûe jméno a heslo
jsou také sou ástí paketu "CONNECT" ve formátu prostého textu, jak je
vid t na obrázku 5.2.
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Obrázek 5.2: Snímek obrazovky z programu Wireshark - zachycení jména a
hesla pro komunikaci s Brokerem z obsahu paketu CONNECT

Úto níkovi sta í po kat na p ipojení nového za ízení (nebo restart stávajícího), tím se dostane ke jménu a heslu a m ûe se zapojit do aktivní
komunikace mezi za ízeními.

äifrování komuniakce
Jako eöení problém zmín n˝ch v˝öe lze pouûít öifrování vöech paket pomocí TLS (Transport Layer Security), které je v protokolu MQTT pln podporováno [10]. Na stran serveru je t eba vygenerovat tzv. "self signed"(za ízením
podepsan˝) certifikát, kter˝ bude pro komunikující za ízení slouûit jako ov ení, ûe komunikují opravdu s tímto serverem. Dále server vygeneruje ve ejn˝
klí , kter˝ distribuuje klient m a privátní klí , kter˝ zná pouze on. Koncové
za ízení pak p i navazování komunikace s brokerem (handshake) ov í pomocí
certifikátu jeho d v ryhodnost a získá jeho ve ejn˝ klí . Tímto klí em poté
öifruje vöechna odesílaná data, která lze rozöifrovat pouze pomocí privátního
klí e, kter˝ má jen broker [22]. Komunikace druh˝m sm rem probíha obdobn
– koncové za ízení má sv j privátní klí a brokeru poskytne ve ejn˝.
P i tomto zp sobu komunikace jsou veökerá data v MQTT paketu öifrována
a nelze je v rozumném ase rozöifrovat. Stejn˝ zp sob komunikace pouûívá
nap íklad i webov˝ protokol HTTPS, kter˝ je zabezpe en˝ velmi dob e.
V projektu chytré domácnosti popsaném v této práci ale nelze TLS implementovat, protoûe pouûit˝ procesor (ATmega 328p) na desce Arduino
ethernet nemá dostate n˝ v˝po etní v˝kon a dostatek pam ti pro v˝po ty
pot ebné k provozu TLS.
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äifrování obsahu zpráv
Dalöí moûností alespo áste ného zabezpe ení modelu chytré domácnosti
je nechat p ístup k brokeru voln˝ a öifrovat obsah zpráv posílan˝ch v síti. K
tomuto ú elu lze vyuûít öifrovací algoritmus AES (Advanced Encryption Standard), kter˝ je pro Arduino v˝po etn p ijateln˝ a pouûívá se p i komunikaci
v sítích ZigBee [23]. Existuje také Arduino knihovna pro jeho snadné pouûití.
K implementaci AES öifrování je pot eba do kaûdého koncového za ízení
uloûit heslo, pomocí kterého se zprávy öifrují i deöifrují – kdokoli s heslem
m ûe tedy posílat i p ijímat zprpávy. Na stran webu je moûné AES öifrováni
implemntovat také, protoûe Node-RED jej pln podporuje.
V síti jsou posílány jednoduché zprávy (nap íklad „on/off“) a AES öifrování
poskytne vûdy pro stejn˝ vstup i stejn˝ v˝stup. P i zachycení posílan˝ch dat
je moûné bez znalosti deöifrovaného obsahu data odesílat zp t do sít , a tím
za ízení v síti ovládat. To lze obejít tím, ûe na za átek kaûdé zprávy bude
p idáno íslo (o ur eném po tu cifer), které se po deöifrování v cílovém za ízení
zahodí a z stane p vodní zpráva. Díky tomuto postupu a vlastnosti AES,
ûe malá zm na v p vodní zpráv vytvo í diametráln odliönou zaöifrovanou
zprávu, lze útok velmi ztíûit a p i pouûití velkého ísla i znemoûnit.
A koli je toto eöení moûné implementovat do modelu chytré domácnosti
prezentovaném v této práci, nebylo tak u in no. D vodem je nedostatek
pam ti pro program, kam by se implementace AES neveöla (viz sekce 3.1).

5.2

Zabezpe ení dat na koncov˝ch za ízeních

P i pouûití libovolného eöení zmín ného v sekci 5.1 je nutné, aby m lo
koncové za ízení ve své pam ti data (certifikáty a klí e k TLS, jméno a heslo
pro MQTT, AES klí ), která p i odcizení mohou slouûit jako nástroj útoku
na sí .
Konkrétn na v˝vojové desce Arduino Ethernet tato data nelze odcizit po
síti formou p e tení p ímo z pam ti za ízení. Tato „ochrana“ funguje díky
tomu, ûe na Arduinu neb ûí ûádn˝ opera ní systém, kter˝ by byl napadnuteln˝
a mohl tato data poskytnout po síti ze souboru, kde jsou uloûena. Program
(firmware) v Arduinu je nem nn˝ a uloûen˝ v pam ti FLASH, kterou nelze
íst pomocí modulu pro komunikaci po síti.
Slabinou Arduina m ûe b˝t v p ípad fyzického p ístupu k ipu moûnost
zkopírování obsahu FLASH pam ti do po íta e, a to pomocí jednoduchého
USB-SERIAL p evodníku. Na tená data jsou pak kopií binární formy pro42
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gramu uloûené v pam ti FLSH na ipu, ze kter˝ch je moûné klí ová data
dostat a pouûít pro útok. Této situaci lze p edejít uzam ením FLASH pam ti
proti p e tení pomocí tzv. "fuses"(pojistek) v ipu. Po uzam ení nelze ip ani
naprogramovat, pokud není kompletn smazán (v etn citliv˝ch dat) [24].

5.3

Zabezpe ení Raspberry Pi

Raspberry Pi tvo í v projektu chytré domácnosti hlavní HUB a je t eba
jej ádn zabezpe it. Prvním zraniteln˝m bodem je samotn˝ p ístup do
Raspberry Pi. Ten probíhá p es protokol SSH, kter˝ je sám o sob velmi
dob e zabezpe en˝, ale díky popularit platformy Raspberry Pi je nutné
zm nit v˝chozí heslo, které je pro vöechna za ízení stejné. Dalöím zraniteln˝m
bodem m ûe b˝t p ístup k serveru Node-RED (viz sekce 4.1).

Zabezpe ení Node-RED

Ve v˝chozím stavu je Node-RED nezabezpe en˝, tzn., ûe kdokoli, kdo má
p ístup do sít a zná IP adresu Raspberry Pi m ûe k serveru p istupovat a
ovládat ho. To poskytuje úto níkovi moûnost modifikovat stávající programy
(Flows) popsané v kapitole . 4, nebo vytvo it vlastní a bez povöimnutí
uûivatele nap íklad p eposílat veökerou MQTT komunikaci na sv j server i
p esto, ûe je dokonale zabezpe ená (sekce 5.1).
Tomuto stavu lze p edejít nastavením jména a hesla, pod kter˝mi je nutné
se p ed p ístupem do administrace Node-RED autorizovat. Údaje se vkládají
do souboru „settings.js“ ve sloûce „/home/pi/.node-red“ v Raspberry Pi.
Heslo se nevkládá jako prost˝ text, ale jako jeho hash, kter˝ je moûné získat
pomocí p íkazu „node-red-admin hash-pw“. To tvo í dalöí vrstvu zabezpe ení,
pokud se úto níkovi povede získat p ístup k souboru „settings.js“.
Ze strany Raspberry Pi je tedy zabezpe ení pomocí jména a hesla dostate né. Pokud se ale uûivatel do administrace p ihlaöuje, pouûívá v základním
nastavení protokol HTTP, kter˝ je nezabezpe en˝. Jméno a heslo je tedy na
Raspberry Pi odesláno ve form prostého textu, jak je vid t na obrázku 5.3.
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Obrázek 5.3: Snímek obrazovky z programu Wireshark - zachycení p ístupov˝ch
údaj z HTTP paketu

Odcizení p ihlaöovacích údaj lze p edcházet podobn jako v sekci 5.1
pouûitím zabezpe eného spojení p es protokol HTTPS s TLS öifrováním.
K implementaci této metody spojení bylo pouûito nástroje OpenSSL, kter˝
vytvo il certifikát a privátní klí pro serverovou stranu komunikace. V souboru
„settings.js“ bylo nastaveno, aby server vyûadoval komunikaci p es HTTPS a
byly nastaveny cesty na vytvo en˝ klí a certifikát. Funk nost komunikace
lze ov it programem Wireshark, kde je vid t, ûe vöechny pakety sm ující z
prohlíûe e na server Node-RED jsou öifrované. Druhou moûností ov ení je
skrze prohlíûe . V˝sledek je vid t na obrázku .5.4.

Obrázek 5.4: Snímek obrazovky z prohlíûe e Safari – certifikát pro HTTPS
serveru Node-RED (192.168.0.20)
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Kapitola

6

Záv r
Cílem teoretické ásti práce bylo poskytnout p ehled komer ních za ízení
pro chytré domácnosti spolu s technologiemi a platformami pro návrh eöení
vlastního. Cílem ásti praktické bylo navrhnout a sestavit jednoduch˝ model
chytré dmácnosti, kter˝ demonstruje uplatn ní za ízení Internetu v cí práv
v tomto odv tví. Spole n s modelem byl navrûen web, s jehoû pomocí
lze chytrou domácnost ovládat a celé eöeníbylo bylo zkoumáno z pohledu
zabezpe ení.
Úvodní kapitola se zab˝vala objasn ním pojm „Internet v cí“ a „chytrá
domácnost“ a zd raznila, ûe Internet v cí je v posledních letech velmi rozöíen˝.
Druhá kapitola poskytla p ehled t í nejpopulárn jöích centrálních jednotek
pro pouûití v chytré domácnosti spolu s krátk˝m pohledem na jejich zabezpeení. Dále bylo ukázáno n kolik typick˝ch domácích spot ebi , za ízení a
ovládacích prvk , které dokáûí s centrálními jednotkami komunikovat a jsou
b ûn dostupné v obchodech. Zbytek kapitoly popsal platformy a technologie
vhodné pro v˝voj vlastního eöení chytré domácnosti.
Ve t etí kapitole byl popsán postup návrhu a implementace projektu, kter˝
p edstavuje model chytré domácnosti. Zprvu byly popsány veökeré hardwarové sou ásti, komunika ní protokol MQTT a základní kostra programu pro
koncová za ízení. Dále se pak práce v novala návrhu kaûdého ze za ízení
zvláö , a to jak po hardwarové, tak i softwarové stránce. Na to navazuje
kapitola tvrtá, která popsala postup implementace webového rozhraní v programu Node-RED, díky kterému je moûné vöechna koncová za ízení sledovat
a ovládat.
Poslední – pátá kapitola zkoumala zabezpe ení jednotliv˝ch prvk projektu
popsaného v p edchozích kapitolách. Deatiln bylo rozebráno zabezpe ení
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komunikace p es protokol MQTT na platform Arduino a bezpe n˝ provoz
serveru s aplikací Node-RED.
V˝sledkem praktické ásti práce je funk ní fyzick˝ model chytré domácnosti sestaven˝ z b ûn dostupn˝ch prvk , se kter˝m lze interagovat pomocí
dotykov˝ch displej , tla ítek, nebo p es webové rozhraní.
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P íloha

A

Obsah p iloûeného CD
kestranekTomasBP.pdf – tato práce ve formátu PDF
kostraProgramu.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje kostru programu
programModul1.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje program pro modul
.1 (chytr˝ ventilátor)
programModul2.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje program pro modul
.2 (chytré osv tlení)
programModul3.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje program pro modul
.3 (chytr˝ vypína )
programModul4.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje program pro modul
.4 (senzor osv tlení)
programModul5.ino – Arduino projekt, kter˝ obsahuje program pro modul
.5 (ovlada ventilátoru)
NodeREDFlows.json – exportované programy (flows) pro Node-RED
readme.txt – krátké readme s informacemi k program m
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