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POVZETEK 

V prispevku je predstavljen sistem e-vratar, ki posnema 

vedenje človeškega vratarja. Njegov namen je 

zagotavljanje varnosti v bivalnih ali poslovnih 

prostorih, poenostavljeno prehajanje skozi vrata in 

nudenje inteligentnih storitev vratarja. Uporablja 

algoritme strojnega učenja in se je zaradi tega sposoben 

prilagajati različnim situacijam ter se je iz njih 

sposoben učiti. Posebnost sistema ni le v inteligentnem 

sklepanju, ampak tudi v sposobnosti interakcije na 

človeku prijazen način. Na podlagi povezave s sistemom 

Asistent, uporabnikom omogoča, da z njim 

komunicirajo v naravnem jeziku. To poveča udobje, 

poenostavi upravljanje z e-vratarjem in izboljša 

uporabniško izkušnjo. Sistem e-vratar je razdeljen na 

dva dela: programski del, ki ga sestavljajo aplikaciji na 

tabličnem računalniku in mobilnem telefonu ter 

programa na krmilniku in strežniku. Strojni del pa 

sestavlja elektro-mehanska ključavnica, krmilnik, 

senzorji, tablični računalnik, več mobilnih telefonov in 

strežnik.  

1 UVOD 

Sistem e-vratar sodi v področje sistemov za zagotavljanje 

varnosti. Končni cilj razvoja e-vratarja je sistem, ki bo 

omogočal osnovo za celostno vodenje pametne hiše. Ne le iz 

vidika varnosti, ampak tudi iz vidika povečanega udobja ter 

racionalnejše porabe energije za npr. ogrevanje, hlajenje in 

razsvetljavo.  

Na tržišču je že nekaj podobnih sistemov. Sistema kot 

sta Key2Share in Lockitron dajeta poudarek predvsem na 

fizičnem varovanju vrat ter onemogočanju nepooblaščenih 

vstopov skozi vrata. Ponujata funkcije, kot so odklepanje na 

daljavo preko telefona, pošiljanje ključev med uporabniki, 

upravljanje s pravicami uporabnikov. Sistem Locktrion pa 

omogoča še zaznavanje trkanja ter razpoznavanje govora. 

Sistem Doorboot nudi video ter avdio nadzor. Dostop do 

kamere lahko preko spletnega strežnika omogočimo 

komurkoli. Omogoča tudi pošiljanje opozoril ob zvonjenju 

in povezavo s sistemom Lockitron.  

Kwikset Kevo in Goji sta sistema, ki trenutno nudita 

njširši nabor funkcij, poleg že naštetih omogočata še vstop s 

pomočjo bluetooth ključa ter vsebujeta senzor dotika kljuke.  

Sistem Drop Cam razpoznava gibanje iz kamere in na 

podlagi tega sprožiti alarm. Naprednejši sistem za detekcijo 

gibanja pa je Canary, ki se je sposoben sam učiti, kdaj naj ob 

zaznanem gibanju sproži ali ne sproži alarm. Poleg tega 

zbira in posreduje tudi podatke iz dodatnih senzorjev. 

 Seveda na tržišču obstaja še več podobnih sistemov; 

izpostavljeni so bili le najbolj uspešni in najbolj podobni 

sistemu e-vratar.  Sistem e-vratar v okviru celovitega 

sistema nudi večino funkcij sorodnih sistemov in njihovo 

nadgradnjo na podlagi inteligentne programske opreme in 

širokega nabora senzorjev. 

V nadaljevanju prispevka so opisane funkcije e-vratarja 

(razdelek 2), ki so za uporabnike najpomembnejše, ter 

struktura celotnega sistema: opis in delovanje strojnih 

komponent (razdelek 3.1) ter opis in delovanje programskih 

modulov (razdelek 3.2).  

2 UPORABNOST SISTEMA 

Ta razdelek opisuje najpomembnejše funkcije sistema e-

vratar, ki skrbi za varnost in udobje uporabnikov. To doseže 

s kombinacijo funkcij, ki so opisane v nadaljevanju.   

2.1 Funkcije za zagotavljanje varnosti 

E-vratar zna samodejno vklapljati ter izklapljati nadzorni 

način, v katerem je stopnja varnosti najvišja. Vklopi ga (in 

hkrati zaklene vrata), ko prostor zapusti zadnja oseba, in ga 

samodejno izklopi, ko v prostor vstopi prva pooblaščena 

oseba. S tem zagotavlja večjo varnost, saj izključi človeški 

faktor pozabljivosti ter tako preprečimo, da bi bili prostori 

nezavarovani.   

Kadar e-vratar deluje v nadzornem načinu, spremlja 

dogajanje na podlagi več senzorjev. Kamera na tabličnem 

računalniku, ki gleda v prostor, zaznava gibanje in če ga 

zazna, sproži alarm. Uporablja tudi senzor za detekcijo 

poskusa vdora (pospeškomer) ter senzor gibanja. Če zazna 

gibanje pred vrati ali razbijanje po vratih, z zunanjo kamero 

posname dogajanje ter uporabniku omogoči, da s pomočjo 

zajetih fotografij preveri dogajanje. Ob zaznanem poskusu 

vdora in gibanja v prostoru e-vratar uporabnikom pošlje 

obvestila preko SMS ali na elektronski naslov, kamor pošlje 

tudi zajete fotografije. 

Kadar pooblaščeni uporabnik želi vstopiti v prostor, se 

identificira in če je identifikacija uspešna, e-vratar 

samodejno odklene in odpre vrata. Ko uporabnik vstopi in 

zapre vrata, lahko e-vratar samodejno zaklene vrata. S tem 

omogoči večji nadzor nad vstopi in izstopi na podlagi 

shranjene zgodovine vstopov in izstopov posameznih 

uporabnikov.  

Če uporabnik oceni, da dodatna varnosti, ki jo nudi e-

vratar začasno ni potrebna lahko vključi tako imenovani 

piknik način (način z najnižjo stopnjo varnosti). V tem 

načinu e-vratar ne beleži zgodovine vstopov in izstopov in 

ne zahteva identifikacije uporabnika, kar pospeši prehode 



 

skozi vrata: ob zaznanem dotiku kljuke, samodejno odpre 

vrata. Ta način delovanja uporabnik aktivira z v naprej 

določenim časovnim intervalom, po preteku le-tega pa se e-

vratar samodejno vrne na prejšnji (bolj varen) način 

delovanja, če uporabnik pred tem ročno ne izključi piknik 

načina. 

2.2 Funkcije za zagotavljanje udobja 

Ker sistem E-vratar posnema obnašanje človeškega vratarja, 

nudi uporabnikom večje  udobje in dodatne storitve, kot jih 

nudi človeški vratar. Udobje uporabe je iz  uporabnikovega 

stališča zelo pomembno, saj sistem uporablja vsak dan in mu 

ne sme biti v napoto temveč v podporo. 

Uporabniki lahko vrata odklepajo na več načinov: z 

RFID ključem, prstnim odtisom, blutetooth napravo in na 

pritisk tipke. Ti načini so hitrejši kot odklepanje s ključem in 

(razen RFID) ne zahtevajo prenašanje identifikacijskega 

elementa.  

Prav tako je mogoče upravljanje e-vratarja na daljavo: 

preko mobilne aplikacije ali preko spletnega vmesnika. 

Spletni vmesnik nudi intuitivno spletno stran, za upravljanje 

z e-vratarjem na daljavo in ponuja enake funkcije, kot 

aplikacija na tablici. Mobilna aplikacija nudi upravljanje na 

daljavo v okrnjeni različici vendar za delovanje ne potrebuje 

internetne povezave. Uporabnik lahko z uporabo mobilne 

aplikacije odklene vrata, spremeni način delovanja e-

vratarja, poizveduje o prisotni ali odstotni uporabnikov, 

zahteva pomembna obvestila in seznam alarmov ter pokliče 

tablični računalnik in ga  uporabi kot domofon na daljavo.  

E-vratar zna posredovati sporočila med uporabniki. 

Uporabnik lahko za drugega uporabnika (ali zase) posname 

glasovno ali napiše tekstovno sporočilo. Za vsako sporočilo 

uporabnik nastavi kdaj in komu naj bo predvajano. 

Uporabnike, ki imajo prejeta obvestila e-vratar obvesti o 

čakajočih sporočilih ob vstopu ali pred izstopom. Uporabnik 

jih lahko potem na zahtevo prebere, posluša in izbriše. 

Uporabniki lahko z e-vratarjem komunicirajo tudi v 

naravnem jeziku. E-vratar deluje v povezavi s sistemom 

Asistent, ki zna posredovati odgovor na vprašanje v 

naravnem jeziku. E-vratar in Asistent sodelujeta tako, da E-

vratar posreduje vprašanje Asistentu, ki ga obdela in kot 

odgovor pošlje programe za poizvedbe v podatkovni bazi e-

vratarja, izvajanje akcij e-vratarja in oblikovanje odgovora 

na podlagi poizvedb in zahtevanih akcij. E-vratar izvede 

poslani program in uporabniku prikaže ali posreduje 

generiran odgovor v naravnem jeziku. Do storitve Asistenta 

lahko uporabnik dostopa tudi na daljavo preko spletnega 

vmesnika ali mobilne aplikacije. 

3 ZGRADBA SISTEMA E-VRATAR 

E-vratar je strukturno razdeljen na dva dela: prvi del je  

programska oprema zasnovana okrog aplikacije na 

tabličnem računalniku, drugi del pa je strojna oprema  

zasnovana okrog krmilnika, senzorjev in elektro-mehanske 

ključavnice. Za komunikacijo med krmilnikom in tablico je 

uporabljen protokolu na osnovi knjižnice  Android 

Accessory. Krmilnik in tablica lahko izvajata osnovne 

funkcije e-vratarja tudi ob izpadu komunikacije med njima.  

Aplikacija na tabličnem računalniku, ki ni priključena na 

krmilnik lahko izvaja detekcijo gibanja na podlagi slik iz 

notranje kamere. Prav tako lahko pošilja opozorila in alarme 

ob morebitnem zaznanem gibanju. Uporabniki si lahko med 

seboj posredujejo pisna ali govorna sporočila, lahko 

uporabljajo Asistenta, ki zna odgovarjati na vprašanja, ki se 

tičejo stanja aplikacije na tabličnem računalniku. 

Krmilnik brez komunikacije z tabličnim računalnikom pa 

zna preverjati identiteto uporabnikov s pomočjo prstnega 

odtisa ali RFID ključa in na podlagi tega odklepa in zaklepa 

vrata. Takšna neodvisnost varuje sistem pred popolnim 

izpadom. 

3.1 Strojna oprema 

Kot uporabniški vmesnik in platforma za izvajanje centralne 

logike e-vratarja je uporabljen tablični računalnik z 

operacijskim sistemom Android. Tablični računalnik nudi 

primerno velik zaslon s podporo upravljanja na dotik ter 

mikrofon in zvočnike za snemanje ali predvajanje govornih 

sporočil. Večina tabličnih računalnikov ima vgrajen tudi 

GSM modul, ki omogoča klicanje in pošiljanje SMS-jev, ter 

podporo za brezžično povezavo na splet (WiFi). E-vratar 

lahko uporabi tudi pospeškomer, ki je že vgrajen v večini 

tabličnih računalnikov. Večina tablic podpira tudi bluetooth, 

ki se uporablja kot način identifikacije. Tablični računalniki 

z operacijskim sistemom Android imajo dobro podporo za 

razvoj in bogate programske knjižnice (zaznavanje obrazov 

na slikah, text-to-speech, ipd.). Poleg tega so tablični 

računalniki že zelo razširjeni in dostopni po ugodnih cenah. 

V sistemu e-vratar je uporabljen krmilnik Arduino, čigar  

naloga je, da krmili ključavnico in senzorje ter komunicira s 

tabličnim računalnikom. Prednosti krmilnika Arduino so, da 

je cenovno dostopen in ima podporo za operacijski sistem 

Android ter je odprtokoden. Na tržišču je možno najti veliko 

senzorjev, ki so kompatibilni z Arduinom, so cenovno 

dostopni in nudijo potrebne programske knjižnice. 

Za odklepanje in zaklepanje vrat je uporabljena elektro-

mehanska ključavnica Roto, ki se upravlja preko dveh 

relejev, ta pa sta priključen na krmilnik. Ključavnica lahko 

sprejme dva ukaza: ukaz za odklepanje in zaklepanje ter 

ukaz za spremembo režima delovanja. V nočnem režimu 

delovanja (višja stopnja varnosti) se ključavnica samodejno 

zaklepa po vsakem zaprtju vrat, v dnevnem režimu 

delovanja (nižja stopnja varnosti), pa se ključavnica ne 

zaklepa samodejno.  

 V sistema e-vratar je vključenih tudi več senzorjev: PIR 

senzor za zaznavanje gibanja, 2 pospeškomera, senzor 

odprtosti vrat, senzor zaklenjenosti vrat, senzor dotika 

kljuke, čitalca RFID kartic in prstnih odtisov ter zunanja 

kamera za snemanje obiskovalcev. Vsi senzorji (razen 

zunanje kamere) so povezani na krmilnik, ki periodično 

odčitava njihove vrednosti in ob spremembi podatek pošlje 

tablici. Zunanja kamera je v osnovi IP spletna kamera, ki je 

povezana na omrežje in streže trenutno sliko aplikaciji na 

tablici. 



 

Za upravljaje na daljavo se uporablja mobilnik z Android 

operacijskim sistemom ali ostale naprave, z dostopom do 

spleta in spletnim brskalnikom. 

Osnovna izvedba e-vratarja je prikazana na sliki 1. 

Celotna strojna oprema je zasnovana modularno tako, da 

lahko uporabnik enostavno menja ali nadgradi komponente.  

 

Slika 1: Shema glavnih strojnih komponent. 

3.2 Programska oprema 

Na tabličnem računalniku teče Android aplikacija, ki služi 

kot vmesnik med sistemom e-vratar in uporabnikom. 

Uporabniku nudi intuitiven grafičen uporabniški vmesnik s 

katerim lahko krmili sistem. Prav tako aplikacija omogoča 

delovanje centralne logike celotnega sistema e-vratar. 

Zasnovana je agentno, tako da je nadgradnja relativno 

enostavna. Aplikacija je razdeljena na več modulov, vsak od 

njih pa nudi skupino storitev. Glavni programski moduli so 

prikazani na sliki 2. 

 

3.2.1 Komunikacija s krmilnikom 

Na tablici teče servis (proces v ozadju), ki z uporabo 

protokola na osnovi Android Acessory komunicira s 

krmilnikom. Krmilnik servisu pošilja vrednosti, ki jih 

odčitava na senzorjih in identifikacijskih napravah, servis pa 

jih posreduje aplikaciji. Prav tako aplikacija preko servisa 

krmilniku posreduje želene ukaze: odklepanje vrat ter 

spremembo režima delovanja ključavnice. 

 

3.2.2 Spletni strežnik  

V sklopu aplikacije v ozadju teče tudi spletni strežnik.  Ta je 

dostopen preko IP naslova tablice na vratih 8080. Streže 

spletno stran, preko katere je omogočeno upravljanje 

sistema e-vratar na daljavo (spletni vmesnik). Poleg tega na 

zahtevo HTTPS streže tudi razpoložljive podatke, ki jih 

pošlje v formatu JSON in so uporabni za komunikacijo s 

sistemi v pametni hiši. Za implementacijo strežnika je 

uporabljen iJetty servis, ki deluje preko povezave HTTPS. 
 

 

Slika 2: Shema glavnih programskih modulov. 

 

3.2.3 Centralna logika 

Centralna logika hrani stanje sistema in se odloča na podlagi 

zbranih senzorskih podatkov. Glavne naloge centralne 

logike so zaznavanje dogodkov,  pošiljanje ukazov za 

odklepanje vrat, samodejno urejanje seznamov prisotnih in 

odsotnih uporabnikov, hranjenje seznama dogodkov, 

predvajanje pozdravov, pošiljanje obvestil. Del centralne 

logike je implementiran v aplikaciji, del pa v servisu. 

Za pošiljanje SMS obvestil skrbijo funkcije, ki so že 

vgrajene v operacijski sistem Android, za pošiljanje obvestil 

preko elektronske pošte pa skrbi javanska knjižnica. 

Centralna logika aplikacije uporablja tudi druge metode, ki 

so že implementirane v operacijskem sistemu Android. Med 

drugimi tudi zaznavanje obrazov iz slik - na podlagi števila 

obrazov na sliki, se sortirajo fotografije v galeriji - in  

upravljanje z bluetooth vmesnikom. Ta uporabniku omogoča 

način identifikacije s pomočjo bluetooth naprave. 

 

3.2.4 Strojni vid in zaznavanje gibanja 

Algoritem za zaznavanje gibanja iz slike deluje na principu 

odštevanja ozadja (ang. background subtracting). Gre za 

algoritem, ki primerja barvo istoležnih pikslov na dveh 

zaporednih slikah: trenutni in predhodni. Parametra 

algoritma sta dva praga: maksimalna vrednost za katero se 

lahko razlikujeta istoležna piksla, da ju še obravnavamo kot 

enaka, in minimalno število spremenjenih pikslov na 

trenutni sliki v primerjavi z predhodno, ki zadošča, da 

algoritem smatra, da je bilo na sliki zaznano gibanje. 

Algoritem za detekcijo gibanja se uporablja na slikah iz 

notranje kamere kadar je sistem v nadzornem načinu. 
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3.2.5 Spletni vmesnik 

Spletni vmesnik deluje kot spletna stran, ki jo streže spletni 

strežnik vgrajen v aplikacijo na tablici in omogoča popolno 

kontrolo sistema e-vratar na daljavo. Omogoča vse funkcije, 

ki so na voljo v aplikaciji na tabličnem računalniku. Med 

drugimi tudi pregled slike iz zunanje in notranje kamere v 

živo. Spletni vmesnik komunicira s preostalim delom 

aplikacije na tabličnem računalniku preko vmesnika 

uporabniškega programa (ang. application programming 

interface - API). Podatki, ki se pošiljajo med spletnim 

strežnikom in aplikacijo na tabličnem računalniku so v 

JSON formatu.  

 

3.2.6 Podatkovna baza 

V aplikaciji je uporabljena  SQLite podatkovna baza. V bazi 

so shranjeni vsi podatki, ki jih e-vratar potrebuje za svoje 

delovanje. V grobem so to podatki o uporabnikih in 

uporabniške nastavitve, ostale nastavitve  e-vratarja, seznam 

dogodkov in podatki o uporabniških sporočilih.  

V bazo e-vratarja se ne shranjujejo slike in glasovna 

sporočila - shranjena so na zunanjem pomnilniku (SD-

kartici). V bazi pa so shranjene datotečne poti do slik in 

zvočnih datotek na zunanjem pomnilniku. Slike so shranjene 

v JPEG formatu zvočne datoteke pa v 3gp formatu. 

Za dostop do baze, pisanje v bazo ter branje iz baze je 

uporabljen mehanizem Content Provider, ki je vgrajen v 

Android operacijski sistem in nudi varen dostop do baze ter 

varno izvajanje transakcij. 

 

3.2.7 Aplikacija na mobilnem telefonu 

Za upravljanje sistema e-vratar na daljavo brez uporabe 

interneta je bila razvita aplikacija za komunikacijo z e-

vratarjem preko SMS sporočil. Aplikacija je namenjena za 

mobilne naprave z operacijskim sistemom Android in pošilja 

ter sprejema SMS-e od e-vratarja, ki so zaradi večje varnosti 

šifrirani. 

S pomočjo aplikacije lahko uporabnik poizveduje o 

stanju e-vratarja, dogodkih, mu spremeni način delovanja, 

pridobi trenutno sliko na elektronski naslov in sprašuje 

asistenta v naravnem jeziku. Za upravljanje z aplikacijo 

skrbi grafični uporabniški vmesnik. 

4 ZAKLJUČEK 

V prispevku je predstavljen sistem e-vratar, ki sodi v 

skupino sistemov za zagotavljanje varnosti. Deluje na 

odprtokodni Android platformi, kar je prednost za nadaljnji 

razvoj.  

Sistem e-vratar v primerjavi s konkurenco sodi med 

obsežnejše sisteme. Večino funkcionalnosti, ki jih nudijo 

številni sorodni sistemi, e-vratar vključuje v enovitem 

sistemu. Prav tako nudi še dodatne inteligentne funkcije in 

skrbi za udobno in uporabniku prijazno uporabo ter 

omogoča posredovanje informacij sistemom pametne hiše.  

Iz široke palete funkcij, ki jih nudi e-vratar, velja 

izpostaviti Asistenta in določene inteligentne funkcije. 

Asistent omogoča komunikacijo z uporabnikom v naravnem 

jeziku, kar poveča udobje uporabe in uporabnik takšen 

sistem veliko lažje sprejme v vsakdanje življenje. 

Razvoj e-vratarja je še v teku in se bo nadaljeval z 

dodajanjem funkcij in inteligentnih algoritmov. Med najbolj 

pomembnimi so naslednje. Razširitev sistema e-vratar na 

upravljanje z več vhodi in prilagajanje različnim skupinam 

uporabnikov, s čimer se bo razširila možnost uporabe 

sistema e-vratar na različne stavbe in delovne organizacije. 

Načrtovana funkcija samodejnih vremenskih nasvetov, bo 

uporabnika opozarjali o relevantnih dnevnih vremenskih 

spremembah. Strojno učenje o načinu in času vstopa 

uporabnikov, bo povečalo varnost ter omogočilo 

prepoznavanje nenavadnih vstopov oz. vstopov ob 

nenavadnem času. Končni cilj sistema e-vratar pa je, da bi 

zna upravljati s samostojno inteligentno hišo, ki bo 

stanovalcem nudila varnost in udobje.  
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