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POVZETEK 

 

Inteligentni sistem e-vratar je mobilna aplikacija, ki 

običajno tablico spremeni v sistem za nadzor vstopa v 

stanovanje ali hišo. Ljudem, ki niso vešči uporabe 

sodobnih tehnologij, so takšni sistemi običajno 

prezahtevni za uporabo. V ta namen smo e-vratarja 

razširili z virtualnim asistentom, ki je sposoben 

komunikacije v naravnem jeziku. Zasnovan je okrog 

obstoječega sistema Asistent in prilagojen za delovanje 

na tabličnem računalniku z uporabo lokalne podatkovne 

baze ter razširitvijo za izvaja akcije v fizičnem svetu 

(npr. odklepanje vrat). 

1  UVOD 

Inteligentni sistem e-vratar [1] pretvori navadno tablico v 

celoviti sistem za nadzor vstopa v stanovanje ali hišo. 

Uporabniki, ki niso vešči uporabne najnovejših 

informacijskih rešitev, imajo pogosto težave s prilagajanjem 

in uporabo takšnih sodobnih sistemov. Da bi bilo 

upravljanje z nadzornim sistemom lažje in uporabnikom 

bolj prijazno, smo sistem e-vratar obogatili z možnostjo 

komuniciranja v naravnem jeziku – tj. implementirali smo 

virtualnega asistenta (VA) [2]. Ta je sposoben prepoznati 

veliko množico vprašanj in ukazov v naravnem, človeku 

razumljivem, jeziku in na njih tudi odgovoriti. VA smo 

dodatno razširili tako, da lahko pri generiranju odgovorov 

poizveduje po lokalni podatkovni bazi na tablici in zna 

izvajati ukaze (na primer: odklene vrata).  

V nadaljevanju je predstavljeno delovanje sistema, tipi 

podatkov, ki jih morajo hraniti tablica in strežnik VA. 

Podana je tudi diskusija o različnih mogočih načinih 

implementacije in smiselnosti ter prednostih izbrane. 

2  DELOVANJE SISTEMA 

Implementacija sistema sestoji iz več različnih komponent, 

ki skupaj sestavljajo virtualnega asistenta v sistem e-vratar. 

Sledi pregled vrst vprašanj na katere odgovarja VA in bile v 

fazi zasnove sistema uporabljene kot uporabniške zahteve.  

2.1  Tipi vprašanja za virtualnega asistenta 

Virtualni asistent mora odgovarjati na naslednje štiri vrste 

vprašanj: 

 čvek z uporabnikom – uporabnik lahko obravnava VA 

kot sogovornika in ga sprašuje o splošnih stvareh, na 

primer: »Kaj delaš?« in »Kako si?« 

 vprašanja povezana z naročniki sistema e-vratar – VA 

odgovarja na poizvedbe o osnovnih informacijah 

povezanih s podjetji Elgoline [3], Kovinoplastika Lož 

[4] in INTECH-LES [5], na primer: »Kaj proizvaja 

Elgoline?«. 

 vprašanja o stanju sistema – uporabnik lahko 

poizveduje o vstopih/izstopih ter prisotnosti oseb ali 

specifične osebe, o ostalih dogodkih in alarmih, na 

primer: »Ali je Janez doma?« 

 vprašanja o stanju vrat in ukazih povezanih z vrati – 

VA odgovori ali so vrata odprta/zaprta, odklenjena/ 

zaklenjena in v kakšnem načinu delovanja so. 

Uporabni lahko poda tudi ukaz za odklepanje vrat ali 

spremembo načina delovanja, na primer: »Odkleni 

vrata!« 

Naštete tipe vprašanj lahko razvrstimo v 2 različni 

skupini vprašanj. Prva skupina vprašanj so statična 

vprašanja, med katera spadajo čvek in vprašanja povezana 

s podatki o podjetjih. Ta skupina vprašanj je enaka za vse 

sisteme e-vratar, ki lahko delujejo na poljubni lokaciji. 

Vprašanja vrste čvek pa so uporabna tudi v drugih 

implementacijah virtualnega asistenta. Druga skupina 

vprašanj so dinamična vprašanja. Sem spadajo vprašanja 

povezana s stanjem sistema in s stanjem vrat. Za odgovor 

na ta vprašanja je poleg statičnega dela odgovora potrebna 

tudi poizvedba po lokalni podatkovni bazi specifične 

instance e-vratarja ali izvršitev ukaza na krmilniku oz. 

vratih. Na podlagi rezultata poizvedbe ali izvajanja akcije 

se formira končni odgovor, ki se ga posreduje uporabniku. 

Opisana raznovrstnost vprašanj je bila vodilo pri snovanju 

VA v sistem e-vratarja, ki je opisan v nadaljevanju. 

2.2  Shema sistema 

Shema sistema je prikazana na Sliki 1. Levo so našteti 

načini, preko katerih je mogoče uporabljati virtualnega 

asistenta: 



 

 Splet – uporabnik lahko dostopa do spletnega strežnika 

sistema e-vratar, ki posreduje vprašanje VA.  

 Telefon – z uporabo namenske aplikacije na pametnem 

telefonu z operacijskim sistemom Andorid, ki preko 

SMS komunicira z VA. 

 Tablica – z uporabo grafičnega uporabniškega vmesnika 

na tablici.  

V okviru aplikacije e-vratar na tablici deluje večje število 

programskih modulov. Na Sliki 1 so prikazani samo tisti, ki 

so pomembni za delovanje VA: 

 Strežnik za inteligentni dom – deluje kot vmesnik med 

VA in uporabnikom na spletu. 

 Modul za sprejem in pošiljanje SMS – deluje kot 

vmesnik med VA in aplikacijo za Android telefon. 

 Grafični uporabniški vmesnik – skrbi za neposredno 

komunikacijo med sistemom e-vratar in uporabnikom. 

 Virtualni asistent – prejme vprašanje iz kateregakoli vira 

in ga posreduje v obdelavo strežniku VA ter skrbi za 

posredovanje odgovora uporabniku.  

 JavaScript vtičnik [6] – interpretira odgovore 

posredovane iz strežnika za VA in jih pošlje naprej 

modulu VA. 

 Podatkovna baza – hrani podatke o vsem, kar se dogaja 

s sistemom e-vratar. 

 Komunikacija s krmilnikom – skrbi za prenos 

senzorskih podatkov iz krmilnika in ukazov za 

ključavnico na krmilnik. 

 Detekcije gibanja/obiska/napajanja/vdora – se izvajajo 

na podlagi podatkov, ki jih priskrbi Arduino krmilnik. V 

primeru detekcije se le-ta zapiše v podatkovno bazo. 

Na sliki 1 sta na desni strani prikazani še dve enoti 

pomembni za delovanje VA. Prva je strežnik na katerem teče 

program virtualnega asistenta. Ta skrbi za pravilno 

transformacijo vprašanja v odgovor. Strežnik se nahaja 

ločeno od tablice (tablica je pri uporabniku, uporabnikov je 

lahko poljubno mnogo). Druga enota je krmilnik, ki je preko 

USB povezan s tablico. Krmilnik upravlja delovanje 

ključavnice in sprejema vhode iz različnih senzorjev 

(pospeškomer, PIR senzor, RFID, prstni odtis, odprtost in 

odklenjenost vrat) ter vse informacije pošilja na tablico.  

2.3  Postopek delovanja sistema 

Postopek delovanja sistema je prikazan na Sliki 2. Postopek 

pod točko 1. je neodvisen od delovanja virtualnega asistenta 

in je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega 

odgovarjanja na dinamična vprašanja, saj so pri tem 

potrebni podatki, ki so shranjeni v bazo.  

Kot je bilo izpostavljeno že zgoraj, tablica prejme 

vprašanje iz različnih virov in ga posreduje modulu VA 

(Slika 2, točka 2). Preden ga ta posreduje naprej, preveri, ali 

se v vprašanju pojavijo imena uporabnikov (npr. Janez) ali 

kakšne sopomenke za relacije med uporabniki (npr. žena, 

mož, otroci). Če najde ujemanje, pošlje strežniku tudi imena 

uporabnikov, ki jih je prepoznal v vprašanju, sicer pa samo 

vprašanje (Slika 2, točka 3). Strežnik za VA nato preveri ali 

je vprašanje statično ali dinamično: izlušči ključne besede 

in jih primerja z zapisi v bazi vprašanj in odgovorov ter 

vrne odgovor (Slika 2, točka 4). Odgovor je, tako kot 

vprašanja, lahko dveh tipov. Prvi tip so odgovori na statična 

vprašanja, ki so zapisani v bazi in se ne spreminjajo. Takšni 

odgovori se lahko takoj posredujejo VA na tablici. Drugi tip 

so odgovori na dinamična vprašanja; tak odgovor je podan 

kot JavaScript funkcija, ki vsebuje pravila za sestavljanje 

odgovora in ukaze za poizvedbo po podatkovni bazi ali/in 

ukaze za spreminjanje stanj vrat. Primer preproste 

JavaScript funkcije: 

stanje = window.myHandler.checkDoorOpen(); 

if(!stanje){x = 'Vrata so odprta. '}else{x = 

' Vrata so zaprta.' 

Vsi odgovori v obliki funkcije se posredujejo 

JavaScript vtičniku implementiranem v e-vratarju. Ta 

funkcije izvede, sestavi odgovor in ga posreduje modulu 
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VA (Slika 2, točka 4). Funkcija zapisana v primeru zgoraj, 

preveri ali so vrata odprta in glede na rezultat poizvedbe 

poda odgovor: »Vrata so odprta.« ali »Vrata so zaprta.«. 

Modul VA na tablici nato samo še posreduje odgovor 

ustreznemu pošiljatelju (Slika 2, točka 5). 

3  OPIS PODATKOVNIH BAZ 

Virtualni asistent za delovanje uporablja dve ločeni 

podatkovni bazi. Prva se nahaja na tablici, saj hramba 

osebnih podatkov, ki se nahajajo na tablici, ni zaželena na 

strežniku VA zaradi zasebnosti. Druga podatkovna baza se 

nahaja na strežniku VA. Tako so vsi odgovori poenoteni 

med različnimi tablicami, lažje je tudi vnašanje novih 

odgovorov in popravljanje obstoječih. Obe podatkovni bazi 

sta podrobneje opisani v nadaljevanju. 

3.1  Podatkovna baza na tablici 

Podatkovna baza na tablici je sestavljena iz velikega števila 

tabel, ki vsebujejo nabor podatkov od samih podatkov o 

uporabnikih do nastavitev grafičnega vmesnika. V 

nadaljevanju so predstavljene samo 3 tabele, ki so relevantne 

za pravilno delovanje VA: 

 tabela dogodki – v njej so podatki o vstopih/izstopih 

oseb, o alarmih in tipih alarmov ter dogodkih, ki 

spremenijo delovanje e-vratarja. 

 tabela vrata – tukaj so podatki o odprtosti/zaprtosti vrat 

in o tem ali so vrata odklenjena 

 tabela uporabniki – vsak uporabnik je unikatno določen 

s svojim imenom, poleg imena so v tabeli shranjeni še 

kazalci na tabelo relacij in podatki o RFID kartici in 

prstnih odtisih posamezne osebe ter stanje prisotnosti 

uporabnika. 

 tabela relacije – vsebuje vse možne relacije, ki se 

pojavijo v običajni družini, njihove sopomenke, 

obratne relacije in spola na katera se relacija nanaša. 

Primer takšne relacije: 

žena, draga/ljuba, mož, ž, m 

V zgornjem primeru je opisana relacija žena, s 

sopomenkama draga in ljuba. Obratna relacija je mož, 

relacija žena pa se nanaša na žensko in moškega – v tem 

vrstnem redu. 

Ker bi bilo vpisovanje vseh relacij za uporabnika 

preveč zamudno, je sistem zasnovan tako, da ta zahteva le 

vnos potrebnih relacij, preostale pa generira avtomatsko in 

doda k opisu uporabnika v tabelo uporabniki.  

Primer avtomatskega generiranja relacij je predstavljen 

na Sliki 3. Relacije označene s polno črto so uporabniki 

vnesli ročno, relacije označene s črtkano črto, pa so 

generirane avtomatsko.  

 

Slika 1: Avtomatsko izpolnjevanje relacij 

Slika 2: Postopek delovanja sistema 



 

3.2  Podatkovna baza na strežniku virtualnega asistenta 

Na strežniku je podatkovna baza sestavljena iz tabele, ki 

hrani ključne besede za prepoznavanje vprašanja in 

odgovore. V tabeli se nahajajo 4 pomembna polja: 

 tip odgovora – določa ali je odgovor statičen ali 

dinamičen 

 ključne besede – namenjene za lažjo preslikavo 

vprašanja v odgovor 

 utež – v primeru prekrivanja ključnih besed pri več 

različnih odgovorih se uporabi tistega z večjo utežjo. 

Tako se npr. zagotovi, da imajo dinamični odgovori 

vedno prednost pred statičnimi. 

 odgovor – je lahko podan kot končni odgovor v obliki 

besedila ali pa kot JavaScript funkcija za dinamična 

vprašanja. 

4 DISKUSIJA O ODLOČITVI ZA IZBRANO 

IMPLEMENTACIJO  

V postopku izbire načina implementacije VA v sistem e-

vratar smo obravnavali 5 možnih rešitev. Odgovori 

statičnega tipa ne predstavljajo problema in so pri vsaki 

rešitvi shranjeni na strežniku VA. Vsaka rešitev je 

osredotočena na odgovarjanje na dinamična vprašanja in je 

predstavljena v nadaljevanju. Izpostavljene so tudi slabosti 

in prednosti določenih implementacij.  

Inteligenca na tablici – Odgovori dinamičnega tipa so 

shranjeni kot imena funkcij, ki se izvedejo na tablici. 

Rešitev ni primerna, ker je bistven del odgovora vezan na 

obstoječo programsko opremo na tablici in je zato težko 

popravljati ali dodajati nove dinamične odgovore. 

Prenos trenutnega stanja tablice na strežnik VA – 

Skupaj s vprašanjem se na strežnik pošlje tudi vsebina 

podatkovne baza tablice in trenutno stanje sistema. Strežnik 

nato sam sestavi odgovor. Kljub temu, se morajo na tablico 

poslati ukazi za izvajanje akcij in vrniti rezultati izvajanja 

na strežnik. Rešitev ni primerna, ker vsebuje nepotreben 

prenos podatkov in zmanjšuje zasebnost uporabnikov zaradi 

pošiljanja vsebine baze na strežnik VA. 

Inteligenca na strežniku VA – Strežnik po prejetem 

vprašanju pošlje tablici seznam akcij in poizvedb. Rezultati 

izvajanja na tablici se vrnejo na strežnik, ki sestavi odgovor 

in ga nato pošlje na tablico. Slabost te rešitve je, da sta 

potrebna dva prenosa podatkov iz tablice na strežnik in 

nazaj. Prednost je, da so vsi odgovori in logika shranjeni na 

strežniku in je zato urejanje in dodajanje novih odgovorov 

neodvisno od tablice. 

Distribuirana inteligenca (JSON objekti) – Kot odgovor 

strežnik tablici pošlje JSON objekt v katerem je definiran 

seznam akcij in poizvedb ter način formatiranja odgovorov. 

Prednost tega pristopa je, da so vsi odgovori na strežniku, 

torej jih je enostavno popravljati, in da gre za en sam prenos 

od tablice do strežnika in nazaj. Manjša slabost je, da mora 

biti logika za oblikovanje odgovora na tablici, kjer je malo 

več omejitev za implementacijo kot na strežniku. Večja 

težava je, da imamo pri takšni implementaciji na voljo le 

vnaprej določene funkcije (preko programskega vmesnika), 

ki bodo dejansko implementirane na tablici in jih ni 

mogoče enostavno dodajati (potreben popravek izvorne 

kode aplikacije za tablico, prevajanje, nalaganje na splet, 

posodabljanje aplikacije na vseh tablicah). S pravilno in 

dovolj široko zasnovanim programskim vmesnikom se te 

težavi lahko izognemo. Druga manjša težava je sestavljanje 

JSON objektov, še posebej, če je v odgovoru več 

poizvedb, saj tako narašča kompleksnost in število 

različnih odgovorov. 

Distribuirana inteligenca (JavaScript funkcije) – Kot 

odgovor strežnik pošlje JavaScript funkcijo, ki izvede 

potrebne akcije in poizvedbe z uporabo programskega 

vmesnika, ki ga nudi sistem e-vratar na tablici, in oblikuje 

odgovor. Rešitev je podobna tisti z JSON objekti, vendar 

pa je še bolj splošna, saj je za oblikovanje odgovorov na 

voljo »Turingov stroj« (JavaScript), vendar je za delovanje 

potrebno vgraditi JavaScript vtičnik v aplikacijo na tablici. 

Ta interpretira funkcijo, se poveže s programskim 

vmesnikom, ki nato poskrbi za izvajanjem poizvedb in 

akcij, ter sestavi odgovor. Podobno kot pri JSON 

odgovorih, je potrebno zagotoviti da v JavaScript funkcijah 

ni napak. 

5  ZAKLJUČEK 

Predstavili smo implementacijo virtualnega asistenta v 

sistem e-vratar. Implementacija je zasnovana upoštevajoč 

različne tipe vprašanj (statična in dinamična) in skrbi za 

ohranjanje zasebnosti uporabnikov. V ta namen se 

generiranje odgovorov izvaja na distribuiran način s 

pomočjo JavaScript funkcij, saj se osnovni odgovori 

nahajajo na centralnem strežniku, nato pa se po potrebi (v 

primeru dinamičnih odgovorov) izvedejo akcije še na 

tablici, da se tako sestavi končni odgovor. 

Uporabnikom je s to implementacijo omogočeno 

upravljajo s sistemom e-vratar tudi z uporabo naravnega 

jezika, kar je za uporabnike, nevešče uporabe sodobnih 

informacijskih tehnologij, velika prednost. Hkrati je zaradi 

distribuirane arhitekture zagotovljena varnost in zasebnost 

uporabnikovih podatkov ter možnost centraliziranega 

urejanja baze odgovorov. 
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