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POVZETEK 

 

Obstoječi sistemi hišne avtomatizacije oz. pametnih 

stavb niso tako "pametni", kot bi pričakovali njihovi 

uporabniki. Trenutne rešitve omogočajo zgolj 

spremljanje stanja sistemov in okolja v hiši ter 

krmiljenje hišnih naprav preko različnih stikal in spleta. 

Sistemi se iz opazovanja obnašanja uporabnika in 

zbranih zgodovinskih podatkov praviloma ne učijo in 

zato niso zmožni prilagajati delovanje glede na 

življenjske navade in potrebe uporabnikov. V 

pričujočem prispevku so predstavljeni načini za 

nadgradnjo sistemov hišne avtomatizacije z 

inteligentnimi metodami. Sistemi, izboljšani na 

predlagan način, bodo zmožni spremljanja obnašanja 

uporabnikov, se bodo od njih učili in prilagajali 

delovanje glede na spreminjajoče se življenjske navade 

in potrebe. 

1  UVOD 

Pregled obstoječih sistemov hišne avtomatizacije je 

pokazal, da obstoječi tržni sistemi večinoma ponujajo zgolj 

nadzor in krmiljenje hišnih naprav ter razmer v hiši. Nadzor 

poteka preko različnih t.i. pametnih naprav in spletnih 

vmesnikov. Nastavljanje urnikov in scenarijev je 

prepuščeno samim uporabnikom, iz česar običajno sledi, da 

so urniki nastavljeni površno in zato neučinkovito. Poleg 

tega se navade uporabnikov neprestano spreminjajo. 

Uporabniki lahko npr. začnejo prihajati domov kasneje; ob 

nespremenjenem urniku, to pomeni, da se začne ogrevanje 

hiše prezgodaj. Take rešitve so neustrezne iz energetskega 

vidika, saj povečajo porabo energije in s tem povezane 

stroške ter negativen vpliv na okolje. Problem je mogoče 

rešiti s sistemom, ki bo sposoben sprotnega spremljanja 

dogajanja v hiši, učenja navad uporabnikov in prilagajanja 

delovanja glede na spremenjene življenjske navade in 

potrebe uporabnikov.  

Sistem OpUS, ki bo razvit v okviru projekta e-storitve 

za gospodarstvo, rešuje zgoraj omenjene probleme. OpUS 

bo neodvisna, samostojna in robustna rešitev, ki se bo lahko 

vgradila na široko paleto obstoječih sistemov hišne 

avtomatizacije. Slika 1 prikazuje način povezave sistema 

OpUS z obstoječim sistemom pametne hiše. OpUS 

pridobiva senzorske podatke, stanje sistema in zgodovinske 

podatke iz hišnega strežnika (ang. home server). Na osnovi 

teh podatkov sprejema odločitve o spremembah delovanja 

sistema. Uporabnika o spremembah obvešča preko 

grafičnega uporabniškega vmesnika (ang. GUI). V primeru, 

da uporabnik  spremembe potrdi, OpUS sporoči strežniku 

nova navodila glede načina vodenja pametne stavbe. 
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Slika 1: Vključitev sistema OpUS v obstoječe sisteme hišne 

avtomatizacije. 

Za definiranje in urejanje urnika se OpUS poslužuje 

scen. To so prednastavljene množice pravil, ki poskrbijo, da 

se delovanje vseh naprav v hiši enostavno prilagodi 

konkretnim potrebam določene (pogoste) situacije. Spanje 

je ena takih pogostih situacij in zanjo je mogoče razmeroma 

enostavno določiti parametre delovanja stavbe: nižja 

temperatura, malo tople vode, tema v spalnici, spuščena 

senčila, ipd. 



 

 

Slika 2: Urnik sestavljen iz različnih scen. 

Na sliki 2 je prikazan primer urnika, ki je sestavljen iz 

različnih scen: spanje, jutro, odsotnost, prisotnost, večer. 

Takšen urnik je osnova za učenje in predlaganje popravkov. 

3  SORODNI SISTEMI 

Pregled sodobnih sistemov vodenja v pametnih zgradbah je 

opisal Dounis et.al [1]. Za razliko od klasičnih načinov 

vodenja, je za optimalno, prediktivno ali adaptivno vodenje 

potrebno imeti model zgradbe. Računska inteligenca v 

zgradbah se je pričela uporabljati leta 1990, najprej z 

uporabo nevronskih mrež, kasneje pa z vpeljavo mehkih 

krmilnikov (ang. fuzzy controller), pravil in drugih metod 

strojnega učenja ter z uporabo genetskih algoritmov ipd. za 

doseganje primernega razmerja med termalnim udobjem, 

rabo energije, vizualnim udobjem in naravno ventilacijo. 

Pregled literature povezane z uporabo optimizacijskih 

metod na področju rabe obnovljivih virov energije in 

trajnostnega razvoja so naredili Baños et.al [2] in ugotovili, 

da je od leta 1990 do danes opazna eksponentna rast števila 

znanstvenih prispevkov na temo rabe optimizacijskih tehnik 

pri obnovljivih virih energije. 

Vodenje sistemov z uporabo podatkov in znanj o 

uporabnikih in okolju predstavlja nove smernice raziskav in 

razvoja tako imenovanega vseprisotnega in prodornega 

računalništva (ang. ubiquitous computing, pervasive 

computing), saj sodobne naprave, senzorji in aktuatorjih, ki 

se vse bolj množično pojavljajo v zgradbah (senzorji 

prisotnosti, senzorji gibanja, senzorji odprtosti oken, 

senzorji na mobilnih telefonih, osebne vremenske postaje 

itd.) omogočajo beleženje najrazličnejših informacij in 

kopičenje znanj tako o obnašanju posameznega uporabnika, 

kot o obnašanju sistema. Uporaba takšnih znanj se izkorišča 

v sistemih, ki spodbujajo uporabnike k zmanjšanju porabe 

energije s spodbujanjem k na primer nižanju želenih 

temperatur ogrevanja ali pa k izbiri primernih prostorov v 

službi za potrebe sestankov (manj ljudi - manjši prostor - 

manj energije za ogrevanje) [3].  Znanje o uporabnikih se 

izkorišča za gradnjo modelov uporabnikovega obnašanja in 

uporabo le-teh pri vodenju in adaptaciji sistemov ogrevanja, 

razsvetljave, prezračevanja  in ogrevanja sanitarne vode 

[4,5]. Prihranki energije se gibljejo med 5-30%. 

Veliko projektov na temo izvedbe testnih pametnih hiš 

in stanovanj je bilo že dokončanih. Leta 1990 so izdelali 

Neural Network House [6], kjer so uporabljali nevronske 

mreže za inteligentno vodenje sistemov. Sledila sta 

IHome[7] in MavHome[8], temelječa na inteligentnem več-

agentnem pristopu nadzora in vodenja sistemov z uporabo 

tehnik za modeliranje in napovedovanje uporabnikovega 

obnašanja in akcij. Gator Tech Smart House [9] je splošno 

uporaben študijski projekt za raziskavo tehnik vseprisotnega 

računalništva (ang. pervasive computing). Eden zadnjih 

projektov - ThinkHome [10] uporablja širok nabor 

podatkov o okolju, vremenu in uporabniku za namene 

študije vodenja pametnih domov. 

Vsi sistemi se povečini osredotočajo zgolj na določene 

vidike upravljanja stavbe. ThinkHome, na primer, poskuša 

predvidevati temperaturo, ki bo za uporabnika 

najudobnejša. Poleg tega poskuša predvidevati, kdaj bo nek 

uporabnik prisoten. Sistem OpUS je obširnejši, saj poskuša 

modelirati in upravljati večje število parametrov pametne 

hiše obenem pa v algoritme vodenja vključuje znanja o 

vedenju uporabnika stanovanja. 

Soroden pristop k učenju in identifikaciji gibanja so 

predstavili Piltaver in ostali [11]. Uporabljali so RTLS 

sistem za lokalizacijo ljudi v prostoru in na podlagi 

pozicije, konteksta in akcij, ki so jih opazovani ljudje 

opravljali so odkrivali sumljive in nenavadne dogodke. 

4  UČENJE 

Učenje je eden ključnih delov sistema OpUS, saj omogoča 

prilagajanje delovanja sistema specifičnim uporabnikom. 

Pametno predlaganje sprememb in optimiziranja urnikov 

prinaša več pozitivnih učinkov: (i) poveča se udobje za 

uporabnika, saj so vzpostavljeni ustrezni pogoji ob 

ustreznem času. Na primer, uporabnik ne pride v mrzlo 

stanovanje, zjutraj je dovolj tople vode itd. (ii)  Poveča se 

energetska učinkovitost, saj se sistem zaveda odsotnosti 

uporabnikov in zmanjša porabo energije v hiši na 

minimalno raven.  

Za vzpostavitev zanesljivega sistema je potrebno 

zagotoviti več učinkovitih načinov učenja, ki so opisani v 

naslednjih razdelkih. 

4.1 Učenje navad 

Učenje navad uporabnika poskuša zgraditi model obnašanja 

uporabnika na podlagi opazovanja prisotnosti v hiši in v 

posameznih sobah. Zgrajeni model lahko za določeno 

obdobje napove verjetnost, da uporabnik spi, verjetnost, da 

je buden in prisoten, verjetnost, da bo potreboval večje 

količine tople vode ipd.  

Sistem dlje časa opazuje senzorske podatke o prisotnosti 

in sproti gradi verjetnostni model navad uporabnika. 

Dejanske senzorske podatke o prisotnosti primerja s 

prednastavljenim urnikom in ugotavlja ali prihaja med 

njima do opaznih razlik. 

Na sliki 3 je prikazan urnik, kateremu so dodane 

―mehke‖ meje med posameznimi scenami. Zelena barva 



 

predstavlja sceno Spanje, rdeča barva predstavlja sceno 

Jutro in vijolična sceno Odsotnost. Intenziteta posamezne 

barve pa označuje verjetnost, da je prepoznano vedenje 

uporabnikov v tem času zahtevalo določeno sceno.  

 

Slika 3: Učenje uporabniških navad. 

V primeru, da je med delovanjem scene Spanje, 

določene z urnikom, v jutranjih urah zaznano gibanje v 

različnih prostorih hiše in da se zazna uporaba večje 

količine tople vode, sistem sklepa, da je uporabnik že buden 

in je nastavljena scena napačna. Sistem si zabeleži v 

katerem časovnem intervalu je prišlo do potrebe po 

spremembi scene in v primeru pogostega neskladja 

nastavljene scene z dejanskimi potrebami, opozori 

uporabnika in predlaga popravek časa preklopa scene na 

zgodnejšo uro. S tem se uporabniku poveča udobje, saj so 

nastavitve hiše primernejše (temperature, količina tople 

vode itd.). Podobno lahko spreminjanje urnika zmanjša 

porabo in stroške, saj sistem zazna, da ni potrebe po 

ogrevanju in topli vodi, če uporabnika ni v hiši. 

Pri učenju navad ostaja še nekaj odprtih vprašanj, na 

katere bomo lahko odgovorili z eksperimenti in uporabo 

različnih metod strojnega učenja. Prvo vprašanje je 

smiselnost uporabe regresijskih ali klasifikacijskih metod. S 

prvo napovedujemo točen čas, ko naj bi se končala 

določena scena,  pri drugi skupini metod pa razdelimo urnik 

na večje število intervalov, za vsakega od njih pa 

klasifikator napove ali scena še velja ali ne. Tako 

prevedemo problem na binarni klasifikacijski problem, ki je 

običajno točnejši pri napovedovanju. Naslednje odprto 

vprašanje ostaja izbira metod učenja, ki jih bomo 

uporabljali: transparentne metod, ki poleg napovedi 

omogočajo tudi razlago odločitve, ali točnejše metod, ki 

take razlage ne ponujajo.  

4.2 Učenje akcij uporabnikov 

Poleg učenja navad je v sistemu OpUS, za zagotavljanje 

večje zanesljivosti in uporabnosti, predvideno tudi učenje 

akcij uporabnikov. 

Uporabnikove akcije so običajno posledica neudobja. 

Ob mrazu uporabnik poveča temperaturo prostora za nekaj 

stopinj, ob sončnem vremenu uporabnik spusti senčila, 

zvečer lahko poveča osvetljenost itd. Sistem mora take 

spremembe beležiti in ugotoviti relacije med okoljskimi 

dejavniki, uporabnikovo aktivnostjo in izvedeno akcijo. 

Zaradi tega je pomembno, da ima sistem na razpolago čim 

več virov informacij. Eden takih virov je zagotovo 

vremenska napoved in trenutno stanje vremena 

(temperatura, vlažnost itd.).  

Na sliki 4 so prikazane nekatere akcije, ki jih uporabnik 

lahko izvede, in način predstavitve sprememb v naučenih 

modelih. Zvezne akcije je potrebno najprej mehko 

diskretizirati na ustrezne intervale (sprememba temperature 

diskretizirana s korakom 1°C, odprtost senčil diskretizirano 

s korakom 20% itd.). Sistem nato beleži akcije uporabnika 

in okoliščine v katerih je do akcij prišlo. Tako zbrani 

podatki so na voljo učnim algoritmom, ki lahko 

inkrementalno gradijo odločitvene modele. Pomembno je, 

da imajo algoritmi na razpolago čim več podatkov iz katerih 

se učijo. Poleg same količine in raznolikosti senzorskih 

podatkov je pomembno tudi število in kvaliteta atributov na 

podlagi katerih se iz zbranih podatkov izluščijo zakonitosti 

in pravila, ki opisujejo relacije med okoljskimi parametri, 

uporabnikovo aktivnostjo in akcijami. 

Učenje akcij uporabnika je tesno povezano s kontekstom 

v katerem je do spremembe prišlo. Glede na sam kontekst 

se pogojna verjetnost akcije razlikuje. Če spremembo 

temperature opazujemo iz konteksta trenutne temperature, 

opazimo, da pri različnih temperaturah pride do različnih 

sprememb. Pri nizki trenutni temperaturi bo uporabnik 

večinoma temperaturo povečal. Pri visoki trenutni 

temperaturi pa uporabnik ne bo vnašal sprememb ali pa bo 

temperaturo znižal. V primeru, da spremembo temperature 

opazujemo iz konteksta trenutne scene lahko dobimo 

informacijo, da uporabnik v večini primerov temperaturo 

poveča v sceni Prisoten in zmanjša v sceni Spanje. Tak 

pogled je verjetno preveč poenostavljen, saj lahko znotraj 

scen prihaja do večjih sprememb s strani uporabnika. 

Spremembo temperature lahko opazujemo tudi iz konteksta 

trenutnega časa in tako dobimo drug model. Uporabnik 

lahko temperaturo znatno poveča zjutraj, čez dan jo zniža in 

zvečer spet poveča. Podobno lahko za vse akcije 

uporabnikov določimo kontekst, vendar je pri določenih 

akcija pomembna ena vrsta konteksta, pri drugih pa druga. 

Eksperimentalno moramo določiti najprimernejši kontekst 

za vsako akcijo, saj je od tega odvisna kvaliteta 

napovedovanja modelov.  

 

 

Slika 4: Učenje uporabniških akcij. 



 

5  ZAKLJUČEK 

V pričujočem članku smo opisali enega od ključnih delov 

sistema OpUS – učenje navad in akcij uporabnikov. Nabor 

funkcij, ki jih učenje omogoči v sistemu hišne 

avtomatizacije je širok. Dinamično prilagajanje urnikov 

prinaša uporabnikom večje udobje, saj sistem na podlagi 

učenja sam identificira spremembe v navadah uporabnikov 

in ustrezno predlaga popravke urnika. Podobno lahko 

sistem sam zazna kakšne spremembe je potrebno uvesti v 

način vodenja posameznih scen, glede na akcije, ki jih 

uporabnik izvaja. 

Takšen prilagodljiv in inteligenten sistem lahko znatno 

zniža porabo in s tem stroške inteligentne hiše. S tem pa 

vzpodbuja ekološko ozaveščenost uporabnikov in 

zmanjšuje negativne vplive na okolje. 

Obstoječi tržni sistemi hišne avtomatizacije 

predstavljenih rešitev ne uporabljajo. Deloma zaradi višjih 

stroškov razvoja, kar se direktno preslika v ceno takega 

sistema, deloma pa zaradi trenutno nezanesljivega in 

nerobustnega delovanja, ki ga vključitev takih metod v 

sistem povzroči. Predvidevamo, da se bo projekt OpUS 

uspešno spopadel z navedenimi težavami in da bo razviti 

sistem, ki bo z uporabniškega stališča koristen in prijazen za 

uporabo. 
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