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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných 

komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie 

využívaných komunikačných protokolov, vzájomné porovnanie ich vlastností 

a detailnejší popis bezdrôtového komunikačného protokolu Thread. V nasledujúcich 

častiach sú uvedené detaily ohľadom využívaných vývojových dosiek od spoločnosti 

NXP Semiconductors na realizáciu modelu inteligentnej domácnosti. V ďalšich 

kapitolách sú popísané hardvérové a softvérové súčasti, na ktorých základe model 

domácnosti pracuje. V záverečnej časti je uvedený popis realizácie modelu inteligentnej 

domácnosti spolu s hodnotením a možnými návrhmi na vylepšenie. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Internet vecí, Thread sieťový protokol, Inteligentné budovy, Bezdrôtová sieť, Vývojové 

dosky NXP, Štandard 802.15.4, Zmiešaná topológia, Model budovy. 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on smart buildings where communication and automatization 

technologies are deployed.  It includes overview and description of frequently applied 

network protocols in smart homes and their side by side comparison with an emphasis on 

Thread networking protocol. The next chapters describe details and parameters of used 

development boards provided by NXP Semiconductors and their implementation in a 

smart home model. Subsequent chapters are focused on hardware and software 

components which are the basis for smart home model’s internal workings. The last 

chapter highlights how a physical model of a smart home was developed with suggestions 

for future improvements. 

 

KEYWORDS 

Internet of Things, Thread network protocol, Smart buildings, Wireless network, NXP 

Breadboards, 802.15.4 Standard, Mesh topology, Model of building.
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 1 

ÚVOD 

Automatizácia a zjednodušovanie činností človeka v bežnom aj pracovnom živote 

viedla k vývinu systémov inteligentných zariadení. V dôsledku neustáleho vývinu 

menších, lacnejších a výkonnejších zariadení, dochádza k integrovaniu stále väčšieho 

počtu inteligentných prvkov do bežných spotrebičov, monitorovacej a bezpečnostnej 

techniky, automobilov, zdravotníckych alebo priemyselných odvetví a dokonca aj do 

módnych doplnkov. Čo umožnilo aj vznik inteligentných budov a domácností. Tento 

dokument sa zameriava na problematiku inteligentných budov resp. domácností a v nej 

využívaných komunikačných techník. Najväčšia pozornosť diplomovej práce je 

venovaná práve protokolu Thread, ktorý disponuje požadovanými vlastnosťami pre 

využitie v aplikácií inteligentných domácností. Úvodná časť textu je venovaná 

samotnému rozboru protokolu Thread z hľadísk ako sú: princíp fungovania, zabezpečenie 

a koexistencia s už existujúcimi protokolmi. Nasledujúce kapitoly sú venované 

praktickým poznatkom a samotnému návrhu modelu domácnosti. 

V prvej teoretickej časti práce sú uvedené teoretické poznatky týkajúce sa 

problematiky IoT (Internet of Things) a jeho podmnožiny – systémov inteligentných 

budov, kde sú uvedené najčastejšie využívané protokoly v tejto problematike. V ďalšej 

časti práca uvádza znalosti ohľadom štandardu 802.15.4, ktorý základom viacerým 

používaným protokolom. V nasledujúcej časti práce sú špecifikované konkurenčné 

protokoly spolu ich vzájomným porovnaním.  

V nasledujúcej kapitole je vymenované hardvérové vybavenie použité pri realizácii 

modelu inteligentnej domácnosti. Súčasťou hardvérového vybavenia sú hlavne moduly 

od spoločnosti NXP Semiconductors, Lan sieťový smerovač a užívateľské zariadenie. 

Jadro Thread siete pracuje práve vďaka v kapitole popísaných miniatúrnych moduloch 

s čipom KW41Z. Súčasťou druhej kapitoly je taktiež popis softvérového prístupu 

k návrhu Thread siete a jej komunikácie. V texte tejto kapitoly sú uvedené poznatky 

týkajúce sa: základného natavenia siete, využívaného modulu sprostredkujúceho 

odosielanie správ,  možnosti využitia sériovej komunikácie na ovládanie a konfiguráciu 

Thread siete. V rámci tejto kapitoly je aj prezentovaný proces vytvorenia jednoduchého 

komunikačného príkazu medzi dvoma uzlami. 

V tretej kapitole sú detailne popísané všetky skonštruované zariadenia realizujúce 

funkcie bežných prvkov inteligentnej domácnosti. Tretia kapitola taktiež rozoberá 

softvérovú aj hardvérovú funkčnosť HTTP servera sprostredkujúceho užívateľské 

rozhranie pomocou web stránky. Súčasťou tejto časti textu je aj popis fyzického modelu 

inteligentnej domácnosti, konštrukcie, vybavenia a možností jeho ovládania. 

Cieľom práce je porozumieť komunikačnému protokolu Thread a jeho prípadným 

konkurenciám a alternatívam v oblasti problematiky internetu vecí. Ďalej nadviazať na 

základ vykonaný v rámci semestrálneho projektu a vytvoriť tak sieť ovládateľnú na 

základe užívateľského rozhrania. Vyvinutú sieť následne implementovať do fyzického 

modelu tak, aby čo najreálnejšie simulovala použitie daného protokolu v praxi spolu 

s demonštráciou typických monitorovacích a ovládacívh prvkov inteligentnej 

domácnosti.
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené teoretické poznatky týkajúce sa 

problematiky IoT (Internet of Things), bezdrôtového komunikačného štandardu 802.15.4, 

komunikačného protokolu Thread, ZigBee a Wi-fi, a ich vzájomného porovnania 

v problematike inteligentných domácností. 

1.1 Internet vecí (IoT) 

IoT je skratka alebo slovné spojenie ktoré je často používané v oblasti informačných 

a komunikačných technológií. Podľa [19] je možné formulovať nasledujúcu definíciu. 

Internet vecí je sieť prepojených objektov, ktoré sú jednoznačne adresovateľné, s tým že, 

takáto sieť je založená na štandardizovaných komunikačných protokoloch umožňujúcich 

výmenu a zdieľanie dát či informácií, a vďaka ich analýze je možné docieliť vyššej 

pridanej hodnoty. V praxi sa môže jednať o ľubovoľné zariadenia, ktoré sú schopné 

korektného pripojenia do siete [19].   

Stúpajúci trend výskytu takýchto zariadení prekročil maximálny počet možných 

adresovateľných zariadení pomocou IPv4 adresy (232 zariadení), čo bolo príčinou vzniku 

nového Internet Protokolu verzie 6 (IPv6), ktorý svojim adresovateľným priestorom 

dostatočne vyhovuje (2128 zariadení). V súčasnosti existuje približne 15 miliárd zariadení, 

ktoré sú schopné prístupu do internetu. Z grafu uvedenom na obr. č. 1 je možné 

dedukovať, že oblasť IoT v súčasnej dobe dosahuje väčšinový pomer používaných 

zariadení. V prípade dodržania prognózy zvyšujúceho sa trendu počtu zariadení by mal 

počet do roku 2019 dosiahnuť hodnoty až 35 miliárd. Na grafe sú taktiež uvedené 

momentálne najpoužívanejšie typy zariadení schopných pripojenia do siete [10]. 

 

Obr. č. 1 Odhadovaný počet zariadení s prístupom do internetu [10] 
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1.2 Systémy inteligentných budov 

Možnosť integrovania prvkov schopných realizovať ovládanie a komunikáciu 

umožnila vznik novej generácie inteligentných budov. Aktívna inteligencia budovy 

spočíva v automatizácií činností týkajúcich sa hlavne: vykurovania, chladenia, ventilácie, 

klimatizácie, otvárania okien, ovládania žalúzií, osvetlenia, výťahov, pohyblivých 

schodov, bezpečnostných a multimediálnych prvkov a mnoho ďalších. Súčasťou takejto 

budovy môžu byť aj monitorovacie systémy: zdrojov energie, bezpečnostných prvkov, 

meranie a regulácia rôznych veličín. Monitorovanie, ovládanie aj regulácia nachádza 

časté využitie aj v priemyselnej, či vedeckej oblasti. Všetky vymenované prvky môžu byť 

vďaka moderným komunikačným systémom dostupné a ovládateľné aj mimo daný objekt 

prostredníctvom Internetu. Úroveň inteligencie budovy však prináša spolu s inováciou aj 

vysoké riziká týkajúce sa bezpečnosti. Na základe čoho je nutné takýto systém podrobiť 

bezpečnostným skúškam a realizovať opatrenia za účelom znemožnenia 

neautorizovaného prístupu [11]. 

K uskutočneniu efektívneho ovládania jednotlivých zariadení musí byť realizovaná 

vzájomná komunikácia zariadení cez bezdrôtové médium s ohľadom na jednoduchú 

inštaláciu, flexibilnosť a údržbu. Systém schopný realizovať komunikáciu medzi 

jednotlivými zariadeniami, ale taktiež s okolitým svetom (Internetom) musí zákonite 

vytvoriť komunikačné prepojenie – sieť. V súčasnej dobe existuje mnoho systémov 

inštalácie ktoré je možné integrovať do nových, ale aj do existujúcich budov. Zvyšujúci 

dopyt po takýchto systémoch viedol k vývinu ešte sofistikovanejších a inteligentnejších 

štruktúr, ktorých kľúčovou vlastnosťou je efektívne komunikovať. Pre účinnú 

komunikáciu bolo vyvinutých niekoľko komunikačných protokolov a štandardov, ktoré 

je možno hodnotiť a porovnať podľa nasledujúcich kritérií z ohľadom na ich využitie  

v oblasti inteligentných budov: 

 Zabezpečenie proti úniku informácií 

 Prenosová rýchlosť 

 Časová odozva 

 Adaptívnosť siete na zmeny 

topológie 

 Koexistencia s existujúcimi 

protokolmi 

 Spotreba energie 

 Hardvérová náročnosť 

 Rádiový dosah 

 Maximálny počet 

pripojených zariadení 

 

Obr. č. 2 Známe protokoly inteligentných budov [14] 
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1.3 Štandard IEEE 802.15.4 

Štandard vytvorený inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) 

popisuje a zároveň definuje fyzickú (PHY) a spojovú (MAC) vrstvu bezdrôtovej 

personálnej siete s nízkymi prenosovými rýchlosťami (LR-WPAN) [2]. 

Cieľom štandardu je poskytnúť komunikáciu medzi dvoma a viac uzlami. Štandard 

802.15.4 disponuje nasledovnými kľúčovými vlastnosťami:  nízke hardvérové 

požiadavky a spotrebu, vysokú spoľahlivosť prenosu, nízky dosah a nízka prenosová 

rýchlosť. Štandard taktiež podporuje potvrdzovanie korektného prímu správ (ACK) pre 

spoľahlivú a bezchybnú komunikáciu. Zariadenia pracujúce na tomto štandarde 

využívajú metódu viacnásobného prístupu k médiu s načúvaním nosnej frekvencie spolu 

so systémom predchádzaním kolízií (CSMA/CA). Princíp CSMA/CA spočíva 

v sledovaní aktívneho prenosu na nosnej frekvencii. Jednotlivé pripojené stanice majú 

v prípade voľného média vyčlenený presne definovaný časový interval na komunikáciu. 

Ak sa však stanica pokúša o prístup k médiu počas procesu vysielania inej stanice, tak je 

nútená počkať náhodne zvolený čas, po ktorého uplynutí sa môže opätovne pokúsiť 

o testovanie voľnosti média [2].  

Štandard vďaka svojím vhodným vlastnostiam je často využívaný v nízko 

energetických komunikačných protokoloch pre sprostredkovanie komunikácie hlavne 

v problematike IoT  na 1. a 2. vrstve modelu OSI. 

1.3.1 Fyzická vrstva (PHY) 

Komunikácia prostredníctvom fyzickej vrstvy, podľa modelu OSI, je 

sprostredkovaná na základe jedného z troch frekvenčných pásiem s vyžitím systému 

s viacerými prenosovými kanálmi, čo zabezpečuje zlepšenú odolnosť voči selektívnemu 

frekvenčnému rušeniu. Fyzická vrstva zabezpečuje  funkcie ako aktiváciu/de-aktiváciu  

bezdrôtového vysielača, detekciu energie (ED), indikáciu kvality spoja (LQI), výber 

a detekcia voľného komunikačného kanálu, triedenie odosielanie a taktiež prijímanie 

rámcov v rámci fyzického média. Vďaka systému rozprestretého spektra štandard 

vykazuje zlepšenú rozpoznateľnosť signálu pri prítomnosti zvýšenej výkonovej úrovne 

šumu [3]. 

Tabuľka 1 Parametre fyzickej vrstvy štandardu 802.15.4 [4] 

Frekvenčné 

pásmo (Mhz) 

Max. 

počet 

kanálov 

Modulácia Lokalita Prenosová 

rýchlosť 

kbit/s 

Čipová 

rýchlosť 

Mchips/s 

Symbolová 

rýchlosť 

kBaud/s 

868,0 - 868,6 1 

BPSK /   

O-QPSK 

Európa 20 0,3 20 

902 - 928 10 
Severná 

Amerika 
40 0,6 40 

2400 - 2483,5 16 Celosvetová 250 2,0 62,5 

Prenos dát je uskutočnený pomocou rámcov s pevnou nemennou štruktúrou, ktorá sa 

skladá z identifikačnej a dátovej časti. Identifikačná časť obsahuje informácie 

o synchronizácií a o veľkosti prenášaných dát v dátovej časti rámca. Veľkosť 
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identifikačnej časti činí presne 6 oktetov resp. 48 bitov. Dátová časť môže nadobúdať 

veľkosti 0 až 127 oktetov resp. 1016 bitov. Súčasťou štandardu je aj definícia dvoch typov 

zariadení: a) plne funkčné zariadenie (FFD) b) zariadenie s limitovanými schopnosťami 

(RFD). Zariadenie  typu FFD môže fungovať v ľubovoľnej topológií definovanej podľa 

štandardu, taktiež je schopné realizovať funkciu koordinátora alebo vedúceho 

koordinátora. Zariadenie typy RFD môže pracovať iba v hviezdicovej topológií a pre 

správnu funkciu musí spolupracovať s koordinátorom [3]. 

 

Obr. č. 3 Frekvenčné spektrum fyzickej vrstvy štandardu 802.15.4 pre tri pásma [3] 

Štandard definuje 2 možné topologické varianty bezdrôtového prepojenia siete:  

a) hviezdicové  b) klient-klient. V prípade hviezdicovej topológie riadi komunikáciu 

medzi jednotlivými uzlami v sieti PAN koordinátor. Komunikácia medzi uzlami 

samostatne nie je realizovateľná [2]. 

 

Obr. č. 4 Topológia siete podľa štandardu 802.15.4 [2] 

V druhom prípade je možné komunikáciu uskutočniť medzi ľubovoľnými uzlami, ktoré 

sú v dosahu. Nové zariadenie môže požiadať o pripojenie do siete iba také zariadenie, 

ktoré už je súčasťou siete. Uzol typu koordinátor môže vzniknúť pri obdŕžaní viacerých 

žiadostí od zariadení požadujúcich prístup do siete, avšak len pri použití zariadenia typu 
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FFD. Koordinátor je pre tieto zariadenia nadradeným prvkom a taktiež poskytuje 

synchronizačné časové sloty (BF), počas ktorých môžu pripojené zariadenia realizovať 

komunikáciu. Takto rozrastajúca sa sieť môže vytvoriť zložitejšiu štruktúru s viacerými 

koordinátormi na základe čoho dôjde k vytvoreniu sieťovej topológie typu mesh [2]. 

Vďaka uskutočneniu výkonového prieskumu spektra v danej šírke pásma  je 

súčasťou štandardu aj jeho schopnosť výberu najvhodnejšieho pracovného 

komunikačného kanálu. Štandardne je komunikačný rádiový kanál volený podľa 

najnižšej výkonovej úrovne v danom kanále. Štandard umožňuje meniť komunikačný 

kanál dynamicky podľa aktuálnych podmienok vo frekvenčnom spektre, čo zvyšuje 

efektivitu prenosu údajov [6].  

1.3.2 Spojová vrstva (MAC) 

Vrstva MAC poskytuje službu časových komunikačných slotov (GTS), prístup ku 

kanálu, potvrdzovanie správneho prímu (ACK), dátovú službu vo forme prijímania 

a odosielania MAC rámcov a základný bezpečnostný mechanizmus. 

Systém časových slotov funguje na princípe definovania presného časového 

intervalu určeného na komunikáciu. Slúži sa časovú synchronizáciu pripojených 

zariadení a identifikáciu PAN. Takto časový interval, taktiež označovaný ako super-

rámec, je ohraničený pomocou BF ako v čase vzniku super-rámca, tak aj v čase 

ohraničujúcom jeho koniec [4]. Manažment časových slotov je sprostredkovaný pomocou 

koordinátora. Super-rámec môže obsahovať aktívny a neaktívny časový interval. Aktívny 

interval je rozdelený prístupový a voľný interval. Zariadenie inicializujúce komunikáciu 

musí zahájiť komunikáciu v rámci prístupového intervalu pomocou mechanizmu CSMA-

CA. Pre zariadenia požadujúce nízku dobu odozvy alebo danú dátovú priepustnosť je 

koordinátor schopný rezervovať dané garantované časové sloty (GTS) s maximálnym 

počtom 7 v jednom super-rámci. Každé zariadenie môže komunikovať len 

v časovom rámci prideleného garantovaného slotu. Počas neaktívneho intervalu super-

rámca môže koordinátor prejsť do režimu nízkej spotreby energie.

 

Obr. č. 5 Štruktúra super-rámca [4] 

Štandard definuje 4 druhy MAC rámca: a) dátový b) synchronizačný (BF) c) potvrdzovací 

(ACK) d) MAC príkazový. Obsahuje hlavičku, pätu a dáta služby MAC (MSDU). 

Súčasťou Paket tejto vrstvy je v nasledujúcom komunikačnom kroku zabalený do rámca 

nižšej vrstvy (PHY) a následne odoslaný na médium. 
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1.3.3 Zabezpečenie štandardu 802.15.4 

Schopnosť užívateľa resp. siete zamedziť neautorizovaný prístup je jedným 

s najdôležitejších požadovaných vlastností štandardu alebo protokolu. Bezpečnostný 

protokol na linkovej vrstve poskytuje ochranné služby štandardu ako: kontrolu prístupu, 

integritu a dôvernosť  správ a ochranu proti opakovaniu správ.  

Úlohou kontroly prístupu je zamedziť neautorizovaným subjektom zúčastňovaniu sa 

v sieti. Uzly v sieti by mali byť schopné správu od neautorizovaného subjektu rozpoznať 

a zamietnuť. Funkciou kontroly integrity správ je detegovať neoprávnenú editáciu správy 

počas prenosu. Menované služby sú doménou MAC (Message Authetication Code) 

prítomnej v každom odoslanom komunikačnom rámci. MAC je možné považovať za 

formu kryptografického zabezpečovacieho súčtu (Checksum). Predpokladom pre 

vykonanie bezpečnej komunikácie je znalosť  tajného kľúča (Network-wide key) 

odosielateľom  aj príjemcom. Tento istý kľúč sa používa aj na symetrické zašifrovanie 

odosielaných dát pomocou AES algoritmu [20]. Odosielateľ pomocou tajného kľúča 

spočíta MAC z odosielaného dátového rámca a odošle MAC spolu s dátovým rámcom. 

Príjemca pomocou rovnakého kľúča dešifruje správu a prepočíta MAC z prijatého 

dátového rámca a porovná ho s prijatým MAC. V prípade zhody je zabezpečená integrita 

prijatej správy. Predpokladom je dostatočná náročnosť výpočtu resp. falšovania MAC. 

Dôvernosť správ spočíva v udržaní správ v tajnosti pred neautorizovanými 

subjektami, čo je typicky dosahované pomocou enkrypcie. Ideálne by systém enkrypcie  

mal zabezpečiť nie len ochranu pred dekódovaním správy, ale aj znemožniť cielené 

učenie sa z vyslaných zakódovaných správ. Systém zabezpečujúci uvedené je definovaný 

ako sémantická bezpečnosť (semantic security). Dve následné použitia sémantickej 

enkrypcie zabezpečia, že zakódované správy budú odlišné. Uvedené je možné dosiahnuť 

pomocou ďalšieho parametru vstupujúceho do procesu enkrypcie. Zakódovaná správa 

bude závislá od systému enkrypcie a od vstupného parametru (nonce), čo zabezpečí 

odlišnosť zakódovaných správ. Parameter volí odosielateľ a vo väčšine prípadov ho 

pripája nechránený k zakódovaným dátam. Príjemca potom využije rovnaký algoritmus 

enkrypcie spolu  rovnakým vstupným parametrom, ktorý bol využitý pre zakódovanie. 

Zabezpečenie proti opakovaniu sprostredkúva ochranu proti útokom založeným na 

odosielaním totožných správ jednému príjemcovi. Príjemca takúto správu považuje za 

dôveryhodnú vzhľadom na jej prepočítanú MAC, takže dôjde ku opätovnému 

korektnému príjmu. Príjemca však priraďuje a registruje počet opakovaní zhodných správ 

a v prípade prekročenia stanoveného limitu správu odmietne, čím zabezpečí ochranu proti 

útoku založeného na opakovaní správ. 

Uvedené poznatky týkajúce sa zabezpečenia štandardu vychádzajú z literatúry [12], 

kde je možno nájsť podrobnejšie informácie ohľadom problematiky bezpečnosti.  

 

Obr. č. 6 Štruktúra prenášaných a) potvrdzovacích b) dátových rámcov [12] 
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1.4 Wi-fi  

V súčasnej dobe najviac využívaný protokol na komunikáciu zariadení ako sú 

mobilné telefóny, tablety alebo prenosné počítače, ale taktiež používaný aj 

v inteligentných domácnostiach známy aj pod označením štandardu IEEE 802.11, ktorý 

je zameraný na fyzickú a linkovú vrstvu. Bezdrôtová komunikácia je najčastejšie 

realizovaná vo frekvenčných pásmach na 2,4 GHz alebo 5GHz v závislosti od používanej 

verzie štandardu. Sieť založená na 802.11 využíva adaptívnosť modulácie na podmienky 

v sieti (Využívané modulácie: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64QAM). S využitím 

viacstavovej modulácie je možné dosiahnuť vyššie prenosové rýchlosti. Vyššie  

prenosové rýchlosti však kladú vyššie nároky na výpočtový výkon, hardvérovú zložitosť 

a taktiež spotrebu zariadenia. V súčasnosti je 802.11n najviac využívaná verzia štandardu 

nielen v domácnostiach, ale aj v iných budovách. Nasledujúce uvedené špecifikácie a 

poznatky sú teda zamerané hlavne na túto verziu protokolu Wi-fi. K svojej funkcii 

využíva techniku OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiples) na základe, ktorej 

je frekvenčné pásmo (typicky 20 MHz) rozdelené do viacerých subpásiem s viacerými 

nosným frekvenciami. Šírka pásma jedného kanálu (20 MHz) je využívaná 52 nosnými 

frekvenciami a 4 pilotnými signálmi, ktoré slúžia na odhad parametrov prenosového 

kanálu. Systém OFDM môže pracovať aj dvojpásmovom režime (Dual-band 40 MHz). 

Vďaka ortogonalite použitých frekvencií dochádza k minimalizácií ovplyvňovania 

okolitých nosných frekvencií, čo sa v spektre prejavuje v podobe funkcie sinc [25]. Dĺžka 

trvania jedného OFDM symbolu je 3,6 alebo 4 µs spolu s ochranným intervalom 0,8 alebo 

0,4 µs. Maximálny vyžarovaný ekvivalentný výkon (EIRP) je závislý od geografickej 

lokality a podľa literatúry [23] odkazujúcej sa na ČTU (Český Telekomunikačný 

Úrad)  nadobúda hodnoty 30 dBm (100 mW), čo značne limituje aj rádiový dosah 

bezdrôtovej siete postavenom na tomto štandarde. Maximálny počet pripojených 

zariadení nie je možné považovať za konštantu, ale je závislý od viacerých faktorov, 

napríklad od aktuálneho množstva prenosu dát, výpočtového výkonu smerovacieho alebo 

smerovacích prvkov, od miery rušenia v kanále a podobne. Časová odozva je taktiež silne 

závislá na uvedených podmienkach, ale pri dodržaní vhodných pracovných podmienok 

v sieti je možné dosiahnuť hodnoty v jednotkách až desiatkach ms [23].  

Tabuľka 2 Prehľad parametrov rôznych verzií štandardu 802.11 [24] 

Štandard Frekvenčné 

pásmo 

(GHz) 

Šírka 

pásma 

(MHz) 

Technika 

modulácie 

Maximálna 

prenosová 

rýchlosť 

802.11 2,4 20 DSSS,FHSS 2 Mbit/s 

802.11b 2,4 20 DSSS 11 Mbit/s 

802.11a 5 20 OFDM 54 Mbit/s 

802.11g 2,4 20 DSSS,OFDM 54 Mbit/s 

802.11n 2,4 ; 5 20,40 OFDM 600 Mbit/s 

802.11ad 60 2160 SC,OFDM 6,76 Gbit/s 

802.11ac 5 40,80,160 OFDM 6,93 Gbit/s 

Súčasťou fyzickej vrstvy štandardu je aj technológia MIMO (Multiple Input Multiple 

Output), ktorá funguje na princípe využitia viacerých vysielacích a prijímacích antén za 

účelom zvýšenia prenosových rýchlostí. Systém MIMO funguje na základe   formovania 

vysielaného zväzku (Beam Forming), čím je možné dosiahnuť väčší rádiový dosah. 
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Antény vzdialené napríklad len o dĺžku vlny môžu prijímať signál, ktorý  je fázovo aj 

amplitúdovo odlišný od odosielaného signálu (Signal Diversity) vďaka viac cestnému 

šíreniu signálu od zdroja k  prijímaču. Vďaka pokročilým algoritmom je možné takto 

prijaté signály kombinovať za účelom získania podoby pôvodného vysielaného signálu 

[24]. Keďže štandard Wi-fi je využívaný mnoho aplikáciami na vyšších vrstvách, ktoré 

majú z užívateľského hľadiska rôznu prioritu, bol vyvinutý systém QoS (Quality Of 

Service). Jeho úlohou je poskytnúť informácie o priorite prenášaných rámcov na druhej 

linkovej vrstve MAC podľa modelu OSI. 

1.4.1 Zabezpečenie štandardu 802.11 

Princíp zabezpečenia v protokole 802.11 spočíva vo využití symetrických techník 

kryptografie, ktorá predpokladá znalosť tajného kľúča oboma stranami pre korektné 

pripojenie do siete. Takýto kľúč musí však poskytnúť dostatočnú úroveň bezpečnosti. 

So zvyšujúcim výpočtovým výkonom zariadení dochádzalo postupne aj k zvyšovaniu 

zložitosti bezpečnostných algoritmov a kľúčov. V súčasnosti je najvyužívanejšia forma 

bezpečnosti protokolu zabezpečená na linkovej vrstve MAC v podobe techniky WPA2 

(Wi-fi Protected Access) definovanej v štandarde 802.11i. Princíp WPA2 spočíva  vo 

využívaní algoritmu CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol), ktorý šifruje a dešifruje všetky rámce na linkovej vrstve 

MAC. Zariadenie, ktoré vytvára infraštruktúrnu sieť definuje spôsob šifrovania spolu 

s WPA2 kľúčom (PSK). Šifrovací tajný kľúč PTK (Pair-wise Temporary Key) sa 

generuje na základe kombinácie sieťových parametrov ako: MAC adresy AP (Access 

Point) a zariadenia požadujúceho pripojenie, náhodnými hodnotami (nonce) a vstupnou 

kombináciou znakov PSK (Pre-shared key) zadaných užívateľom [26]. Zariadenie, ktoré 

požaduje pripojenie musí byť schopné na základe znalosti vymenovaných vstupných 

parametrov vygenerovať rovnaký kľúč PTK ako AP zariadenie. Kľúč PTK je špecifický 

pre danú komunikáciu medzi AP a zariadením, čo zabezpečuje znemožnenie odpočúvanie 

komunikácie zariadeniami, ktoré už sú pripojené do siete [26].  

1.4.2 Druhy sietí 

Existujú dva druhy sieti postavené na základe 802.11, ktoré môžu byť zavedené: 

infraštruktúrna alebo ad-hock (Client to Client). Ad-hoc sieť spadá do kategórie 

decentralizovaných sietí, kde sa na smerovaní môže podieľať každý sieťový uzol. 

Infraštruktúrna sieť je v praxi omnoho viac využívaná a je tvorená riadiacimi 

centralizovanými prvkami. Jedná sa o viacnásobnú prepojenú centralizovanú hviezdicovú 

topológiu, ktorých centrom je prístupový bod AP. V bežných budovách a domácnostiach 

je práve tento typ siete najvyskytovanejší, preto bolo vyvinutých veľa inteligentných 

prvkov z oblasti IoT práve na tomto štandarde. Väčšina inteligentných prvkov založených 

na protokole Wi-fi vyžadujú prítomnosť smerovača alebo prístupového bodu na základe 

ktorého komunikujú s okolitými zriadeniami. V prípade nedostupnosti smerovača je však 

zariadeniu znemožnené komunikovať (hviezdicová topológia). Jedinou možnosťou proti 

výpadku aktuálne využívanej trasy je existencia náhradnej, ktorá však požaduje využitie 

extra prístupového bodu. Samotná konštrukcia infraštruktúrnej siete však nedisponuje 

automatizovaným reorganizačným postupom ako v prípade protokolu 802.15.4 [24]. 
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1.5 ZigBee protokol 

Prvá verzia sieťového protokolu ZigBee bola zverejnená v roku 2005 spoločnosťou 

ZigBee Alliance, ktorej súčasťou sú firmy ako NXP, PHILIPS, Huawei, Texas 

Instruments a podobne. Protokol je zameraný na hlavne na využitie v oblasti 

personálnych a lokálnych sietí. Fyzickú (PHY) a spojovú (MAC) vrstvu modelu OSI 

zastrešuje štandard 802.15.4, z čoho vyplýva štandardom definovaná pracovná frekvencia 

915 MHz alebo 2,4 GHz podľa geografickej lokality. Hlavnou inováciou v problematike 

IoT oproti často využívaný protokolom ako Wi-fi alebo Bluetooth je nízka hardvérová 

a energetická náročnosť. Cieľovou produktovou skupinou tohto štandardu sú zariadenia 

s neprekračujúcim dátovým prenosom 250 kbit/s nachádzajúce sa v rozmedzí Lokálnej 

siete (LAN) a Personálnej siete (WPAN) s maximálnym dosahom približne 10 m, ktorý 

však závisí na aktuálnych podmienkach v sieti. Protokol nachádza hlavné využitie práve 

v oblasti inteligentných budov pri ovládaní a komunikácií so zariadeniami ako bezdrôtové 

svetelné spínače, senzorová technika, inteligentné bezpečnostné prvky, ale taktiež 

v priemyselnom či výskumnom odvetví. Vďaka najnovším revíziám (ZigBee 3.0) 

protokol podporuje až 65 000 pripojených zariadení. Sieťová vrstva protokolu podporuje 

hviezdicovú, stromovú a hlavne mesh topológiu siete. Hlavnou výhodou siete mesh je, že 

umožňuje komunikáciu s uzlom v sieti, ktorý nie je v priamom dosahu, ale komunikáciu 

je možno sprostredkovať prostredníctvom zreťazenia potrebných uzlov ležiacich na 

sieťovej trase k cieľu. Z uvedeného vyplýva, že koncové zariadenia nemusia byť 

v priamom vzájomnom rádiovom dosahu pre dosiahnutie komunikácie, čo značne 

redukuje požiadavky na energetické nároky zariadení. Ďalšou výhodou tohto typu siete 

je, že vo veľa prípadoch, existuje viacnásobná sieťová trasa ku konečnej destinácii. 

V prípade vzniku prerušenia je možné využiť alternatívnu trasu [5]. Protokol ZigBee 

zastrešuje 3. až 7. vrstvu modelu OSI [6].  

Bezpečnosť protokolu ZigBee je zabezpečená prostredníctvom symetrického kľúča 

s využitím kódovacieho štandardu AES o veľkosti 128 bitov. Bezpečnosť je realizovaná 

na troch vrstvách, linkovej, sieťovej a aplikačnej. Bezpečnostné prvky uvedené v prvých 

dvoch vrstvách sú definované práve v štandarde 802.15.4 [7]. 

Protokol spolu s štandardom 802.15.4 definuje 3 druhy sieťových uzlov: smerovač, 

koncové zariadenie a koordinátor. V sieti pracujúcej pomocou protokolu ZigBee existuje 

iba práve jeden koordinátor, zodpovedný za formovanie a vytvorenie siete. Smerovač má 

kompetenciu zaregistrovať ďalšie uzly do siete a je aj takzvaným rodičovským zaradením 

Obr. č. 7 Vrstvy protokolu ZigBee 
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pre koncové zariadenie, ktoré nemá smerovacie schopnosti. Koncové zariadenie 

vykonáva komunikáciu len prostredníctvom prideleného rodičovského zariadenia 

(smerovača) [6]. 

Softvérová architektúra ZigBee protokolu sa skladá zo 4 základných vrstiev. Fyzická 

a spojová vrstva je definovaná štandardom 802.15.4. Sieťová (NET) vrstva sprostredkúva 

smerovanie, definuje štruktúru siete a zabezpečuje prístup do nižšej vrstvy. Aplikačná 

vrstva pripisuje zariadeniu  jeho finálnu funkcionalitu (spínač, teplomer, zámok a 

podobne) [6]. 

1.6 Thread Network Protokol 

Sieťový protokol Thread bol vyvinutý a vydaný v roku 2015 spoločnosťami ako Nest 

Labs, Samsung, Qualcomm, NXP Semiconductors, Freescale a podobne pod záštitou 

Thread Group skupiny. Jedná sa o protokol vyvinutý na použitie v oblasti IoT založený 

na štandarde 802.15.4 s podporou IPv6. Jednotlivé vrstvy OSI modelu sú zobrazené na 

obrázku nižšie kde, Fyzickú (PHY) a spojovú (MAC) zabezpečuje štandard 802.15.4. 

Nasledujúce vyššie sub-vrstvy sú tvorené protokolmi UDP, DLTS, IPv6, DVR definujúce 

vrstvu Thread. Hlavnou výhodou Thread protokolu je nízka spotreba a schopnosť 

vytvárať a adaptovať sa na vzniknuté zmeny v sieti typu mesh [1]. Vďaka využitiu vrstvy 

IPv6 pre nízko výkonové bezdrôtové personálne siete (6LoWPAN) je možné priamo 

adresovať a identifikovať každé zariadenie v sieti pomocou jeho unikátnej IP adresy.  

Teoretický počet pripojených zariadení môže dosahovať hodnoty približne 16 000. 

Časová odozva nadobúda hodnotu do 100 ms. Protokol podporuje aj adresovanie 

zariadení mimo lokálnu sieť za pomoci hraničného smerovača (Border router), ktorý 

sprostredkúva komunikáciu s odlišnými druhmi sietí a umožňuje tak priamy prístup aj do 

Internetu [1]. 

Obr. č. 8 Štruktúra siete a vrstvy protokolu Thread [1] 
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1.6.1 Smerovanie dátového toku 

Výhodou topológie typu mesh je, že umožňuje jednoduché expandovanie  siete, väčší 

rádiový dosah, viacnásobnú možnú trasu toku dát od zdroja k cieľu. Decentralizovaná 

topológia však kladie väčšie nároky na smerovanie dát v sieti, keďže každý prvok, ktorý 

disponuje smerovacími schopnosťami  sa môže podieľať na dodatočnom smerovaní 

dátového toku. V prípade protokolu Thread je táto činnosť doménou  sub-vrstvy -  DVR 

(Distance Vector Routing), ktorej súčasťou sú dva štandardy RFC2080 [16] a RFC1058 

[17]. Úlohou DVR v sieti Thread je zdieľať smerovacie informácie medzi jednotlivými 

uzlami v sieti, s cieľom uskutočniť efektívne smerovanie dátového toku od zdroja k cieľu, 

s využitím protokolu IPv6 [16],[17]. Každé zariadenie v sieti Thread má unikátnu IPv6 

adresu. Zariadenia musia taktiež disponovať smerovacou tabuľkou v, ktorej sú uvedené 

IPv6 adresy zariadení a ich príslušný ďalší skok (next hop) pre priblíženie ku destinácii. 

Súčasťou smerovacej tabuľky je taktiež „cena“ (cost), ktorá popisuje danú trasu 

z hľadiska efektivity prenosu, na základe ktorej je možné vybrať najvhodnejšiu trasu 

podľa požadovaných kritérií (odozva, prenosová rýchlosť, spoľahlivosť, počet ďalších 

skokov a podobne). Zdieľanie takýchto informácií medzi uzlami umožňuje sieti Thread 

vytvoriť si „topologický náhľad“ na sieť. Zdieľanie potrebných informácií uskutočňuje 

práve spomenutá pod-vrstva DVR. 

1.6.2 Typy zariadení  

Thread protokol definuje 4 druhy zariadení: koncové zariadenie, aktívny router, 

vedúci router a hraničný router. 

Koncové zariadenie (End Device) – v oblasti inteligentných. budov môže zariadenie tohto 

typu typicky predstavovať funkcie, ktoré nevyžadujú smerovacie schopnosti ako 

napríklad senzory atmosférických veličín, prepínače/spínače osvetlenia či roliet, 

detektory pohybu a podobne. Koncové zariadenie nemá smerovacie schopnosti a nemôže 

sa podieľať na ďalšom rozširovaní siete. Nadobudnuté informácie však môže poskytnúť 

sieti iba vtedy, ak k jeho činnosti asistuje rodičovské zariadenie typu smerovač, ktoré 

riadi, synchronizuje komunikáciu a vytvára frontu správ, v prípade. že koncové zariadenie 

v danom čase nie je schopné správu prijať. Koncové zariadenia sú často v objekte 

umiestnené a realizované tak, že nemajú prístup k napájacej rozvodnej sieti. V takomto 

prípade je zariadenie napájané akumulátorom, ktorého životnosť závisí hlavne od príkonu 

zariadenia. Častokrát požiadavky na zariadenie nevyžadujú poskytovanie informácií vo 

veľmi krátkych intervaloch a preto pre podstatné predĺženie životnosti akumulátoru 

protokol Thread podporuje prechod koncového zariadenia do režimu spánku. Zariadenie 

v takomto režime nie je schopné komunikácie, ale vykazuje veľmi nízku spotrebu. Pre 

vykonanie funkcie a odoslanie informácie zariadenie môže prejsť do aktívneho režimu 

len na krátky časový interval nutný k realizácii jeho činnosti. Zariadenie využívajúce 

takúto funkciu nesie prívlastok – koncové zariadenie s nízkym príkonom (Low Power 

End Device) [1]. 

Aktívny/Vedúci smerovač (Active/Leader router) – je v sieti Thread sieťový uzol , ktorý 

sa v počiatku pripája do siete ako koncové zariadenie, ale následne môže prevziať rolu 

adaptívneho mesh smerovača. Zariadenie tohto typu je schopné taktiež vytvoriť novú sieť 

Thread. Takéto zariadenie môže taktiež predstavovať, podobne ako koncové zariadenie, 

mnoho prvkov inteligentných budov a plniť rolu rodičovského zariadenia, ktoré však 

vyžaduje viac hardvérových prostriedkov resp. má väčšiu spotrebu energie. Sieť Thread 
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v prípade nutnosti umožňuje aktívnemu smerovaču zmeniť svoju rolu na koncové 

zariadenie za podmienok, že sa aktívne nezúčastňuje na smerovaní alebo preposielaní 

informácií, a že nie je požadovaná funkcia rodičovského zariadenia. Aktívny smerovač 

môže meniť svoju rolu v sieti Thread adaptívne. Počet aktívnych smerovačov v sieti môže 

typicky dosahovať hodnotu do 16 až 32, ktoré však musia požiadať o identifikačné číslo 

a až následne po jeho obdŕžaní sa môžu začleniť do siete ako aktívne smerovače. 

Kompetenciu reagovať na požiadavky o identifikačné číslo má(jú) v sieti Thread iba 

vedúci(e) smerovač(e). Prvotná inicializácia siete je realizovaná ako jeden oddiel siete. 

V jednej Thread sieti však môže vzniknúť niekoľko rôznych oddielov, ak dôjde 

k vzájomnému prerušeniu spojenia rôznych častí siete. V takomto prípade sú oba oddiely 

stále súčasťou tej iste siete Thread a v prípade obnovenia spojenia môže dôjsť 

opätovnému zlúčeniu oddielov. V každom oddiely musí existovať jeden vedúci 

smerovač. V prípade, ak  sa aktuálny vedúci smerovač v oddiely siete stane nedostupným 

je nahradený iným aktívnym smerovačom. Aktívny smerovač je zariadením, ktoré je 

odporúčané realizovať v prvkoch, ktoré majú zaistený stály prístup k spoľahlivému zdroju 

napájania (napríklad: inteligentné zásuvky, žiarovky, kontrolné panely a pod.) [1]. 

Hraničný smerovač (Border router) – sieť Thread je natívnou IPv6 podsieťou, kde každé 

korektne pripojené zariadenie alebo sieťový uzol má pridelenú jednu alebo viac IPv6 

adries, pomocou ktorých je možné vykonávať komunikáciu aj manažment siete. Hraničný 

smerovač môže v sieti Thread mať aj viacnásobné zastúpenie, čo prináša zvýšenú 

odolnosť siete proti výpadku aktuálne využívaného hraničného smerovača.  Zariadenie 

tohto typu má aspoň jedno IP rozhranie odlišné od využívaného Thread bezdrôtového 

vysielača. Podstata zariadenia spočíva v schopnosti preposielať komunikáciu 

prebiehajúcu na vrstve 802.15.4/6LoWPAN (IPv6) z rozhrania Thread na iné rozhranie 

Wi-fi, Ethernet a podobne. Na základe využitia hraničného smerovača je sieť Thread 

schopná komunikácie s aplikáciami pracujúcimi na počítači, chytrých telefónoch alebo 

so zariadeniami v lokálnej sieti Wi-fi alebo dokonca pripojenie pomocou virtuálnej 

privátnej siete (VPN) [1]. Ochrana proti neautorizovanej registrácii nových sieťových 

uzlov je zabezpečená vďaka procesu Commissioning. 

1.6.3 Zabezpečenie protokolu 

Protokol Thread fungujúci na základe štandardu 802.15.4, poskytuje všetky druhy 

zabezpečenia samotného štandardu na linkovej vrstve (podrobnejší popis je uvedený 

v podkapitole Zabezpečenie štandardu 802.15.4) a navyše ho doplňuje o rôzne 

kombinácie techník z oblasti kryptografie, ktoré podstatne znižujú riziko 

neautorizovaného prístupu k užívateľským alebo konfiguračným údajom v sieti. 

Zabezpečenie musí byť realizované proti potencionálnym útokom z externého prostredia 

(Internetu), ale aj proti pokusom o lokálne bezdrôtové prelomenie bezpečnosti. Systém 

disponuje zabezpečením, ktoré je schopné predísť registrácii neoprávnených zariadení do 

siete. K zvýšeniu bezpečnosti je možné prostredníctvom aplikačnej vrstvy využiť aj 

ľubovoľné zabezpečovacie internetové protokoly. 

Systém zabezpečenia siete Thread využíva kombináciu symetrických 

a asymetrických techník kryptografie. Asymetrické šifrovanie spočíva vo využití 

verejných a súkromných kľúčov pre prenos tajnej správy. Systém funguje na základe 

faktu, že odoslanú správu (m)  odosielateľom  (1) zašifrovanú pomocou verejného kľúča 

(V2) 2. zariadenia je možné dešifrovať len na základe znalosti súkromného kľúča (S2) 2. 
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zariadenia. Systém je založený na vzájomných matematických vzťahoch medzi V1 

a S1, V2 a S2. Generácia verejného a privátneho kľúča spočíva v metóde eliptických 

kriviek  spolu s J-PAKE (ECJPAKE) systémom, využívajúci NIST P-256 eliptickú 

krivku. Metóda šifrovania J-PAKE zabezpečuje, že výmena verejných kľúčov používaný 

pre zašifrovanie správ je dostupná len pre účastníkov ktorý poznajú tajný kľúč 

(passphrase), tento proces prebieha na MAC vrstve protokolu 802.15.4 [19]. Viac 

informácií o tejto metóde je možné nájsť v literatúre číslo [15]. Výpočet S2 na základe 

správy m a verejného kľúča V2 je výpočtovo aj časovo veľmi náročný a v súčasnej dobe 

pri použití dostatočnej zložitosti kľúčov je možné ho považovať aj za nerealizovateľný. 

Symetrická kryptografia predpokladá znalosť jedného zhodného kľúča odosielateľom aj 

príjemcom. Práve tento kľúč je využívaný na realizáciu algoritmu šifrovania aj 

dešifrovania. 

Sieť Thread využíva okrem bezpečnosti integrovanej na vrstve MAC aj bezpečnosť 

definovanú na vyšších vrstvách. DTLS (Datagram Transport Layer Security), je typ TLS 

modifikovaný pre komunikáciu založenú na protokole UDP. Systém spočíva vo výmene 

symetrického kľúča, ktorý je zabezpečený pomocou asymetrického algoritmu. Bežná 

komunikácia je zabezpečená symetrickou šifrou. Pre korektné dešifrovanie správy musí 

príjemca poznať symetrický kľúč použitý pre šifrovanie. Výmena tohto kľúča musí však 

prebiehať utajene, preto je v tomto bode  využité asymetrické šifrovanie pomocou 

verejných a privátnych kľúčov, čo zaručí diskrétnosť prenosu. Samotná komunikácia 

následne prebieha len pomocou symetrickej kryptografie, čo je podstatne efektívnejšie 

ako v prípade využitia iba asymetrického prístupu [15]. 

1.6.4 Registrácia nových zariadení (Commissioning)  

Umožňuje autorizovať a začleňovať nové zariadenia do siete. Proces registrácie má 

dve hlavné časti, požiadavka (petitioning) a pripojenie (joining). Aby bolo možné 

vytvoriť požiadavku o začlenenie do siete musí existovať autorizované splnomocnené 

zariadenie určené pre registráciu nových zariadení (Authorized Commissioner), ktoré 

sprostredkuje proces registrácie.  

Commissioner kandidát,  ktorý používa bezdrôtové pripojenie (WLAN), je 

považovaný za externého splnomocniteľa. Kandidát komunikujúci pomocou Thread 

rozhrania je považovaný za natívneho kandidáta. Ak sa v prípade externého kandidáta 

zariadenie požaduje stať autorizovaným commissionerom musí odoslať autorizačnú 

požiadavku prostredníctvom hraničného smerovača. Takýto kandidát musí vykonať 

zabezpečené autorizačné nadviazanie spojenia (handshake) za účelom preukázania 

schopnosti stať sa autorizovaným splnomocniteľom pre registráciu zariadení. 

Potencionálny externý commissioner nemá priami prístup do Thread siete, ale žiada o 

vyhovenie žiadosti vedúci smerovač prostredníctvom hraničného smerovača. V prípade 

vyhovenia žiadosti sa kandidát stáva autorizovaným commissionerom a je v jeho plnej 

kompetencií registrovať ďalšie zariadenia do Thread siete a taktiež vykonávať 

komunikáciu s už pripojenými zariadeniami. V prípade natívneho kandidáta sa 

potencionálny commissioner dotazuje vedúceho smerovača prostredníctvom smerovača 

špeciálne určeného pre commissioning. Takýto kandidát musí taktiež vykonať handshake 

za účelom preukázania schopnosti stať sa autorizovaným commissionerom. Následne mu 

je umožnené pripojiť sa do siete Thread a stáva sa aktívnym zariadením (on-mesh 

commissioner) [15].  
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Pripojenie nových zariadení do siete (Joining) môže byť realizované iba ak už 

existuje autorizovaný Commissioner. Prvotná požiadavka o pripojenie je vždy adresovaná 

do pripojovacieho smerovača (Joiner Router), ktorý je vždy vnútornou súčasťou siete 

Thread. Na základe [15], existujú 4 rôzne scenáre pre pripojenie nového zariadenia: 

1. Externý Commissioner je pripojený k WLAN 

a) Hraničný smerovač nie je súčasne  aj pripojovacím smerovačom 

b) Hraničný smerovač je zároveň aj pripojovacím smerovačom 

2. Natívny Commissioner je pripojený do Thread siete 

c) Pripojovací smerovač nie je súčasne aj Commissioner  

d) Pripojovací smerovač je zároveň aj Commissioner 

 

Obr. č. 9 Varianty procesu Commissioning [15] 

V prípade, ak nie je pripájajúce sa zariadenie (Joiner) v priamom styku 

s commissionerom, tak sa prepojenie uskutočňuje pomocou  spojovacích agentov 

a prepojenia klient/server za účelom uskutočnenia DTLS autorizácie medzi prvkami 

commissioner a joiner. Autorizácia je sprostredkovaná vďaka procesu commissioning 

a TMF (Thread Management Framework) spojovaciemu protokolu. Prepojovací agenti 

môžu existovať na hraničnom smerovači, ale taktiež na pripojovacom smerovači 

v závislosti na variante uvedenej na obrázku č. 10. V ideálnom prípade agenti 

neovplyvňujú komunikáciu, ale iba vytvárajú abstraktný komunikačný privátny tunel. 

Proces registrácie nového zariadenia je najnázornejší v prípade uvažovania varianty 1.a). 

Z topológie uvedenej na obrázku č. 10 vyplýva, že autorizácia v podobe DTLS 

handshake. Rámce musia byť prenášané pomocou pripojovacieho smerovača, hraničného 

smerovača do destinácie – commissioner (Popisovaný proces pripájania predpokladá 
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korektné vykonanie procesu petitioning –  proces registrácie splnomocniteľa, ktorého 

výsledkom je  zvolený autorizovaný commissioner ).   

1. V prvom kroku musí zariadenie požadujúce registráciu vytvoriť požiadavku na 

pripojenie (DTLS handshake), ktorá je odoslaná prostredníctvom 802.15.4 bez 

akéhokoľvek zabezpečenia. Pripojovací smerovač teda musí venovať pozornosť 

všetkej prichádzajúcej nezabezpečenej komunikácií, pretože sa môže jednať 

o autorizačnú požiadavku ale iba v prípade ak je pripájanie nových zariadení 

povolené. Požiadavka je prenášaná protokolom UDP na špecifickom porte čo 

zjednodušuje identifikáciu požiadavky od inej nezabezpečenej komunikácie 

2. V ďalšom bode je úlohou pripojovacieho smerovača je preposielať požiadavku 

o registráciu do hraničného smerovača spolu s údajmi o adrese a použitom 

komunikačnom porte, čo umožňuje odoslať spätnú komunikáciu k pôvodnému 

zariadeniu 

3. V poslednej časti procesu hraničný router zabezpečí prechod správy z rozhrania 

Thread na WLAN a naopak. Komunikácia medzi týmito uzlami sa považuje za 

bezpečnú nakoľko v minulosti prebehol korektný proces petitioning. 

Commisioner ďalej požiadavku vyhodnotí a odošle komunikáciu smerom 

k zariadeniu s povolením alebo zamietnutím žiadosti o zaradenie do siete. 

Detailné schematické správy autorizačného procesu pripájania sú uvedené v literatúre č. 

[15] z, ktorej sú taktiež čerpané poznatky uvedené v tejto podkapitole.  

 

1.6.5 Adresy protokolu Thread 

Adresovanie jednotlivých uzlov v sieti Thread je realizovaná pomocou IPv6 resp. 

6LowWPAN. Protokol Thread priraďuje každému zariadeniu pripojenému do siete 

niekoľko adries pre komunikáciu (pojem mesh sa v nasledujúcom texte vzťahuje 

k zmiešanej topológií): 

1. Linkovú Lokálnu (LL64) 

2. Mesh Lokálnu (ML16, RLOC – Routing LOCator) 

3. Mesh Lokálnu (ML64, ML-EID – Mesh Local – Endpoint Identifier ) 

4. Linkovú Lokálnu (LL)– pre všetky uzly Thread (Multicast) 

5. Realm (Oblasť) Lokálnu – pre všetky uzly Thread (Multicast) 

6. Unique (Jedinečnú) lokálnu – (ULA) 

7. Global Unique (GUA) 

Unikátne lokálne adresy majú pevne daný prefix 0xfd, linkové lokálne 0xfe80. Linkové 

lokálne adresy sú adresovateľné len v rozmedzí jedného rádiového skoku. Mesh lokálne 

sú naopak adresovateľné v celej sieti Thread a je možné adresovať ľubovoľné pripojené 

zariadenie. Adresy LL64 a ML16 sú konfiguračne používane výhradne len sieťou Thread. 

ML16 sa mení automaticky v prípade, ak dôjde k zmene oddielov siete (rozdelenie siete 

Thread na 2 a viac nezávislých oddielov). Taktiež zavádza adresu prideleného aktívneho 

smerovača a konečného zariadenia (RLOC). Adresa LL64 je používaná ako rozšírená 

MAC adresa pre zariadenia, ktoré sú vzdialené maximálne jeden rádiový skok štandardu 



17 

 

802.15.4. Aplikácia by mala pre komunikáciu využívať odporúčanú adresu ML64, ktorá 

je generovaná modulom Thread a je prítomná aj po reštarte zariadenia. Pre globálne 

správy typu multicast je možné využiť adresy LL - Multicast pre zariadenia vzdialené 

jeden rádiový skok. Realm multicast správa môže dosiahnuť uzly, ktoré sú vzdialené 

maximálne 3 rádiové skoky. Jedinečné adresy globálne a lokálne sú potrebné v prípade 

možnosti adresovania konkrétnych zariadení od zdroja mimo siete Thread [33]. Zoznam 

adries uvedených nižšie je získaný pomocou THCI s využitím príkazu ifconifg. 

Interface 0: 6LoWPAN 

Link local address (LL64): fe80::ec02:a13:ca91:8025 

Mesh local address (ML16): fd4c:b125:2119:23b4::ff:fe00:1 

Mesh local address (ML64): fd4c:b125:2119:23b4:7874:310d:1824:d909 

Link local all Thread Nodes(MCast):  ff32:40:fd4c:b125:2119:23b4::1 

Realm local all Thread Nodes(MCast): ff33:40:fd4c:b125:2119:23b4::1 

1.7 Koexistencia štandardov 802.11 a 802.15.4 

Oba štandardy pracujú v rovnakom frekvenčnom pásme ISM od 2,4 do 2,5GHz, 

medzinárodne rezervovanom pre použitie pre RF (Radio Frequency). V tomto 

frekvenčnom pásme taktiež pracujú mikrovlnné trúby slúžiace na ohrev s relatívne 

vysokým vyžarovacím výkonom, ktoré pri zanedbaní elektromagnetického tienenia 

a EMC (Electromagnetic Compatibility) môžu často spôsobovať rušenie pásma, čo je 

nutné brať do úvahy pri rozmiesťovaní zariadení fungujúcich na týchto štandardoch. 

Spomínané štandardy nachádzajú časté využitie v rovnakých priestoroch, a je vysoko 

pravdepodobné že môže dochádzať k ich vzájomnému ovplyvňovaniu. Štandard 802.15.4 

je založený na nízkych vysielacích  výkonoch z dôvodu obmedzenia príkonu zariadení, 

na základe čoho môže dôjsť k rušeniu od iných štandardov ktoré využívajú rádovo väčšie 

vysielacie výkony. Z uvedeného vyplýva, že pri návrhu nového protokolu pracujúcom 

v už používanom frekvenčnom pásme je nutné uvažovať s koexistenciou s ostatnými 

protokolmi. Detailné údaje ohľadom koexistencie sú dostupné v dokumentácií IEEE 

802.15.4-2003 [18]. Oba protokoly využívajú techniku DDSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), čo síce zapríčiní rozšírenie pásma potrebného na komunikáciu, ale zabezpečí 

väčšiu odolnosť voči selektívnym únikom a taktiež znižuje výkonové nároky na vysielač. 

Obr. č. 10 Frekvenčné spektrum štandardov 802.11 a 802.15.4 [18] 
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Štandard 802.11 využíva 13 kanálov, pričom každý z nich disponuje šírkou pásma  22 

MHz, kde vzdialenosť medzi jednotlivými výkonovými kanálovými vrcholmi je 5MHz. 

Z uvedeného vyplýva, že sa jednotlivé kanály prekrývajú. Štandard 802.15.4 využíva na 

prenos vždy iba jeden prenosový kanál, ktorý funguje na princípe FDMA (Frequency 

Division Multiple Access) – rozdelenie pásma na 16 kanálov. Pre komunikáciu je teda 

zvolený najvhodnejší kanál, teda kanál s najmenšou mierou rušenia. Oba protokoly boli 

navrhnuté tak, aby niektoré kanály (napr. 15 a 20) štandardu 802.15.4 boli umiestnené 

medzi dva susedné kanály štandardu 802.11. Uvedený fakt však nezaručuje, že zariadenia 

pracujúce na odlišných štandardoch nebudú zdieľať rovnakú časť spektra a že nebude 

dochádzať k interferenciám. Technika CSMA/CA zaručuje, že systémy disponujú 

technikou predchádzania kolízií na nosnej frekvencií. Nakoľko štandard 802.15.4 

podporuje aj techniku TDMA (Time Division Multiple Access) na druhej vrstve MAC vo 

forme prideľovania časových slotov na komunikáciu. Ďalšie zníženie pravdepodobnosti 

chybného prenosu je zabezpečené pomocou využitia  krátkych komunikačných rámcov 

na vrstve MAC, kde je možné obsadiť dátami z vyššej vrstvy iba 102 bajtov [18]. 

1.8 Porovnanie komunikačných protokolov 

Jednotlivé protokoly uvedené v tejto semestrálnej práci sú v nasledujúcej podkapitole 

hodnotené na základe požiadaviek a ich využitia v oblasti inteligentných budov 

s uvažovaním hodnotiacich kritérií uvedených v podkapitole 1.2. Protokol Thread je 

generačne najmodernejším z porovnávaných protokolov. ZigBee protokol je momentálne 

dostupný vo viacerých variantoch s najaktuálnejšou verziou ZigBee3.0. S inováciou 

protokolu ZigBee na verziu 3.0, sieť postavená na tomto protokole podporuje 

adresovateľnosť pomocou IPv6. To že protokoly ZigBee a Thread  pracujú na rovnakom 

základe - štandarde 802.15.4 definuje takmer identické vlastnosti na fyzickej a linkovej 

vrstve. Súčasťou protokolu ZigBee je aj definovanie aplikačnej vrstvy teda finálnej 

funkcionality uzlu na základe takzvanej Cluster Library [30]. Oba štandardy fungujú na 

princípe mesh siete, takže eliminujú zlyhanie komunikácie v jednom bode (Single Point 

of Failure). Podľa špecifikácie uvedenej v literatúre [7] protokol ZigBee podporuje až 

65 000 zariadení oproti približne 16 000 použiteľným zariadeniam v sieti Thread. 

Postupné inovácie vedú k tomu, že na aplikačnej vrstve protokolu Thread môže pracovať 

aj aplikačná vrstva ZigBee protokolu. Najnovšie verzie by mali podporovať kooperáciu 

a kompatibilitu oboch protokolov. Cieľovou zákazníckou skupinou protokolu Thread nie 

sú priemyselné odvetvia, ale protokol sa hlavne zameriava na použitie v inteligentných 

budovách alebo domácnostiach. Protokoly Thread a ZigBee disponujú podobnými 

vlastnosťami a je možné ich na základe  parametrov považovať takmer za alternatívne. 

Výhodou siete Thread je že môže pracovať s ľubovoľnou aplikačnou vrstvou nakoľko nie 

je v protokole definovaná.  Nevýhodou týchto protokol je fakt, že pracujú v pásme, ktoré 

je v súčasnosti dosť využívané inými komunikačnými protokolmi (najmä 802.11), čo 

môže viesť k rušeniu komunikácie alebo k podstatnému zníženiu rádiového dosahu. 

Infraštruktúrna sieť Wi-fi fungujúca na štandarde 802.11n je v súčasnosti najčastejšie 

používaná komunikačná sieť v domácnostiach. Zvyšujúci trend výskytu zariadení 

napájaných akumulátormi prináša veľké nároky na celkovú spotrebu zariadenia. 

Nevýhodou štandardu 802.11 v oblasti IoT je  práve jeho pomerne vysoká spotreba 

a hardvérové nároky hlavne kvôli vysokej dosiahnuteľnej prenosovej rýchlosti. Štandard 

802.11 nepodporuje topológiu mesh a pri výpadku centrálneho prvku dochádza 
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k znefunkčneniu celej siete. Ďalšou nevýhodou siete Wi-fi je že, centrálne prvky často 

nie sú dostatočne dimenzované na veľký počet prvkov v sieti a že sa prvky môžu často 

vyskytovať aj mimo dosah od centrálneho prvku. Výhodou tohto protokolu je, že väčšina 

bežných užívateľov už disponuje v domácnostiach týmto druhom siete a že nový prvok 

IoT je možné relatívne jednoducho pripojiť. V zariadeniach požadujúcich nízku spotrebu 

je však protokol nevyhovujúci a nepoužiteľný. Naopak v sieti požadujúcej rýchle a 

objemné dátové prenosy je sieť ideálnym kandidátom. Protokoly  Zigbee a Thread sa 

preto nesnažia nahradiť už existujúcu infraštruktúrnu bezdrôtovú sieť Wi-fi, ale dokonca 

umožňujú prepojenie oboch sietí prostredníctvom brány (Gateway). 

Tabuľka 3 Porovnanie základných parametrov protokolov 

Sieťový protokol ZigBee 3.0 Wi-fi (802.11n) Thread 

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Topológia siete Mesh Hviezdicová Mesh 

Odozva <100ms <10ms <100ms 

Prenosová rýchlosť 250kbit/s 600 Mbit/s (MIMO) 250kbit/s 

IP verzia 6LowPAN IPv4/IPv6 6LowPAN 

Max. teoretický počet 

zaradení 
65 000 

Závislé hlavne od 

centrálneho prvku 
16 384 

Rádiový dosah 100 m 150 m 150 m 

 

Údaje v tabuľke sú závislé na aktuálnych podmienkach v sieti a je ich možno považovať 

len ako orientačné. Hlavným zdrojom informácií uvedených v tabuľke vyššie je literatúra 

č. [7]. 
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2 HARDVÉR A SOFTVÉR 

Táto kapitola zhrňuje poznatky nadobudnuté počas praktickej realizácie 

semestrálneho projektu. V prvej časti sú vymenované parametre a vlastnosti využívaných 

vývojových dosiek od firmy NXP Semiconductors. V druhej podkapitole je popísaný 

Thread modul. Tretia podkapitola je venovaná komunikačným rámcom a ich analýze 

pomocou programu Wireshark. V záverečnej kapitole je popísaný postup pri tvorbe 

vlastných príkazov použiteľných prostredníctvom THCI komunikácie. 

2.1 NXP Semiconducotors vývojové dosky 

Všetky nami používané uzly v sieti Thread pracujú na mikroprocesore MKW41Z od 

firmy NXP Semiconductors. Jedná sa o SoC (System on Chip), v ktorom okrem 

samotného CPU sú integrované ďalšie periférie a moduly. KW41Z disponuje 

integrovanou fyzickou vrtov bezdrôtovej komunikácie na 2,4 GHz pre BLE (Bluetooth 

Low Energy), štandard IEEE 802.15.4 spolu s hardvérovou podporov FSK (Frequency 

Shift Keying) a O-QPSK modulácie. Citlivosť integrovaného prijímača (802.15.4) je  

-100 dBm. Výkon vysielača je možné regulovať pomocou programu v rozmedzí  

-30 dBm až 3,5 dBm.  Základne jadro je postavené na Cortex M0+ a je taktované na 

frekvencii 48 MHz s podporov 256/512 KB pamäte typu Flash a 64/128 KB pamäte typu 

SRAM. Analógové moduly podporujú multiplexované prevodníky 16bit - ADC (Analog 

to Digital Converter) a taktiež 12-bit DAC (Digital to Analog Converter) spolu 

s vysokorýchlostným 6 bitovým komparátorom. SoC disponuje aj vnútornou využiteľnou 

referenciou napätia 1,2V. Súčasťou čipu je aj podpora komunikácie pomocou SPI, I2C 

alebo UART. Transreceiver môže pracovať v nízko-príkonovom režime s typickým 

odberovým prúdom do 13 mA (3,6 V). Súčasťou SoC je taktiež hardvérová podpora 

bezpečnostných algoritmov ako sú AES-128, TRGN (True Random Number Generator), 

MAC generátor a taktiež podpora bezpečnostných prvkov definovaných štandardami 

BLE v4.2 alebo 80.15.4-2011. Napájanie CPU sa môže v pohybovať v intervale 0,9 až 

4,2V. MKW41Z je vyrábaný v puzdrovom prevedení QFN s počtom pinov 48 [27]. 

2.1.1 FRDM-KW41Z 

Vývojová doska nesúca skratku FRDM 

(Freedom Development Kit) je vyvinutá ako 

vývojový modul s množstvom  integrovaných 

systémov mimo samotné SoC. Súčasťou tohto 

vývojového modulu je [28]: 

 PCB (Printed Circuit Board) 

invertovaná anténa  

 SMA vysokofrekvenčný 

konektor 

 

Obr. č. 11 Modul FRDM-KW41Z [28] 
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 Digitálny senzor – akcelerometer spolu s magnetometrom 

 Možnosť ladenia programu pomocou Open SDA a J-TAG 

 Plná podpora KSDK (Kinetis Software Development Kit) 

 Mechanické a kapacitné tlačidlá, jednofarebné a RGB LED 

 Podpora rozloženia pinov pre rôzne nadstavbové moduly (Shield) 

 Podpora štandardu 802.15.4 a protokolu Thread 

Moduly FRDM sú prevažne určené na vývoj a odlaďovanie aplikácie. V prípade 

realizácie komerčných zariadení je využitý SoC s vlastnými okolitými obvodmi. 

Podrobnejšie parametre a informácie ohľadom FRDM-KW41Z je možné nájsť 

v katalógovom liste dostupnom na adrese uvedenej v literatúre pod číslom [27]. 

2.1.2 USB-KW41Z a KW41Z Mini 

V rôznych aplikáciách sa vyžadujú zariadenia, ktoré disponujú malými 

geometrickými rozmermi. Túto požiadavku lepšie spĺňajú moduly USB-KW41Z 

a momentálne verejnosti nedostupná verzia KW41Z Mini, ktorá sa svojimi rozmermi  

(pri zanedbaní horizontálnych konektorov: 43 x 18 x 6 mm ) javí ako ideálny kandidát 

pre tvorbu modelu inteligentnej domácnosti. Jednou z nevýhod kompaktného riešenia je 

absencia sériového USB komunikátora určeného na spostredkovanie Shell alebo THCI 

komunikácie. Zápis a odlaďovanie softvéru je možné realizovať pomocou J-Tag 

vertikálneho konektoru. KW41Z Mini ďalej obsahuje dve tlačidlá. Tlačidlo lokalizované 

bližšie SoC slúži na reset zariadenia. Druhé môže plniť ľubovoľnú funkciu. Modul taktiež 

obsahuje stabilizátor napätia (3,3 V), akcelerometer, anténu a konektor slúžiaci na 

pripojenie externej antény. Kľudový odber prúdu modulu v režime aktívneho smerovača 

pri napájaní 5V dosahuje priemernú hodnotu 12 mA. Modul USB-KW41Z je 

v diplomocej práci využívany hlavne ako sniffer na sledovanie komunikácie na viacerých 

vrstvách modelu OSI.  

2.1.3 FRDM-K64F 

Vývojová doska nesúca označenie freedom je postavená na CPU s jadrom  

Cortex –M4 s frekvenciou hodín 120 MHz, 1024 KB (1 MB) flash pamaťou, 256 KB 

RAM pamäte a taktiež s podporou nízko príkonového režimu. Konkrétne sa jedná o čip 

MK64FN1M0VLL12 v prevedení LQFP (Low profile Quad Flat Package). Samotný SoC 

disponuje 4 nezávislými jednotkami UART, hardvérovou podporov I2C a SPI, dvojicou 

vysokorýchlostných (500 ns) 16 bitových ADC prevodníkov a taktiež dvojicu 12 

bitových DAC prevodníkov. Vývojová doska obsahuje digitálny akcelerometer, dvojicu 

Obr. č. 12 Náhľad na USB-KW41Z Obr. č. 13 Náhľad na KW41Z Mini 
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micro-B USB konektorov, podporu fyzickej 

vrstvy pre Ethernet spolu s konektorom RJ-45 

a v neposlednom rade disponuje aj 

možnosťou pripojiť SDHC pamäťovú kartu. 

Samotný modul FRDM-K64F nedisponuje 

fyzickou vrstvou pre bezdrátovú 

komunikáciu, ale pridaním externých 

modulov je možné docieliť konektivitu 

prostredníctvom BLE alebo aj štandardom 

802.15.4 (Thread a ZigBee). 

Vývojová doska FRDM-K64F vďaka 

svojmu relatívne vysokému výpočtovému 

výkonu a veľkosti pamäte je vo vypracovaní 

diplomovej práce využívaná práve na obsluhu 

HTTP servera spolu s hosťovským 

zariadením pre THCI komunikáciu prostredníctvom UART sériovej zbernice. Pomocou 

spomínanej Ethernet konektivity je možné na server pristupovať aj s pomocou PC po 

nastavení statickej IPv4 adresy. 

2.2 NXP Thread Stack 

Anglický pojem Stack je v tomto význame možné voľne preložiť ako modul alebo 

softvérový balíček. Thread sieť je súčasťou balíčku konektivity od firmy NXP 

Semiconductors. Thread Stack sa skladá z dvoch hlavných častí: štandard 802.15.4 

a Thread protokol. Balíček Thread umožňuje voľbu softvéru pre všetky druhy uzlov 

v sieti. Všetky tri moduly postavené na KW41Z je možné považovať za zariadenie 

schopné smerovania, ale ich finálna rola v sieti je daná až zvolenou softvérovou výbavou 

a konkrétnou konfiguraciou siete. Vďaka NXP Thread Stack je možné otestovať 

funkčnosť a možnosti siete Thread a  prípadne vyvíjať vlastné aplikácie postavené na 

tomto protokole.  

Po úspešnej kompilácií a zavedení programu do pamäte mikroprocesora, dôjde 

k štartu operačného systému reálneho času (Free RTOS), ktorý následné spúšťa funkciu 

main_task definovanú v súbore app_init.c. Táto funkcia reprezentuje prvotnú úlohu 

na úrovni aplikácie. Úlohou tejto funkcie inicializácia všetkých ostatných systémov a IP 

modulov na základe volania ich príslušných inicializačných funkcií. Súčasťou 

inicializačných funkcií je aj THR_Init vďaka ktorej dochádza k inicializácii Thread 

a IP modulov a zároveň k vytvoreniu novej úlohy RTOS na základe ktorej dochádza 

k obsluhe a funkcionalite Thread Modulu, stavového automatu, a spracovania správ. 

Spolu s inicializáciou Thread modulu dochádza k prečítaniu výrobcom prideleného kódu 

EUI64, ktorý sa používa ako unikátny identifikátor zariadenia na rozhraní Thread (viac 

informácii ohľadom EUI64 je uvedených v literatúre [29]). Súčasťou inicializácie sú aj 

moduly štandardu 802.15.4 fyzickej (PHY) a linkovej vrstvy (MAC) alebo aj blokovanie 

sériového manažéra, ktorý sa stará o UART a USB komunikáciu. Taktiež vytvára novú 

RTOS úlohu za účelom neblokujúceho asynchrónneho  spracovania. Každá nová RTOS 

úloha vstupuje do nekonečnej  slučky while(1)čakajúca na udalosť ukazujúcu na túto 

úlohu pomocou abstrakčného modulu operačného systému – EventWait API (Application 

Obr. č. 14 Vývojová doska FRDM-K64F [36] 
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Programming Interface) (OSA_EventWait). Vďaka uvedenému je možné obsluhovať 

rôzne udalosti a spracovanie správ pomocou daných modulov nezávisle počas činnosti 

systému. Po vykonaní úspešnej inicializácie main_task vstúpi do vlastnej nekonečnej 

slučky, kde sa opakovane volá funkcia APP_Handler k obslúženiu vysoko prioritných 

udalostí a samotných úloh potrebných k funkcionalite. Súčasťou je takisto povolenie 

k vstupu do nízko príkonového režimu počas nečinnosti. Jej úlohou je extrahovať 

ľubovoľné správy poslané z iných programových modulov do fronty. Počas obsluhy 

danej úlohy môže prísť požiadavka na obsluhu ďalšej, preto sa využíva fronta úloh nesúca 

názov appThreadMsgQueue. Funkcia NWKU_MsgHandler obsluhujúca frontu 

vyberie funkciu z fronty a zavolá požadovanú call back funkciu, čo zabezpečí vykonanie 

funkcie v rámci jednej RTOS úlohy [31]. Systém realizovaný pomocou call back funkcií 

zabezpečuje asynchrónny beh programu.  

2.2.1 Základné nastavenie parametrov siete Thread  

Sieť Thread disponuje viacerými nastaviteľnými parametrami, či už počas 

inicializačného alebo operačného procesu programu. Nastavenie jednotlivých parametrov 

je možné vykonať editáciou súboru app_thread_config.h. Komunikačný kanál fyzickej 

vrstvy je možné nastaviť na predvolenú hodnotu 0x07FFF800, čo povolí používanie 

všetkých komunikačných kanálov podľa 802.15.4 (PHY).  

#define THR_SCANCHANNEL_MASK     (0x07FFF800) 

Komunikačný kanál je odporúčané ponechať v predvolenom nastavení, ale pre testovacie 

účely je možné stanoviť aj jeho presnú hodnotu tak, ako je uvedené nižšie, kde n je z 

množiny integer (11;26). 

#define THR_SCANCHANNEL_MASK    (0x00000001 << n) 

Krátky identifikátor personálnej siete (Short PAN ID) je 16-bitová hodnota požadovaná 

linkovou (MAC) vrstvou štandardu 802.15.4. Jej účelom je umožnenie komunikácie 

jednotlivých uzlov založenej na ich 16-bitovej adrese v rámci PAN. Uzly si medzi sebou 

posielajú správy vďaka 4 bajtom. Z toho 2 bajty (16-bitov) tvoria adresu PAN ID a ďalšie 

dva krátku adresu cieľového uzla. V sieti Thread, sieťová vrstva konfiguruje všetky 4 

byty. Všetky uzly v sieti Thread uvažovanej ako druh PAN používajú rovnaký 

identifikátor PAN ID. Správy ktoré obsahujú iný PAN ID je možno považovať za 

komunikáciu inej siete Thread. Odporúča sa ponechať predvolená hodnota PAN ID 

0xFFFF, ktorá ubezpečuje náhodnú generáciu PAN ID pri vytváraní novej siete Thread 

pomocou prvotného vedúceho smerovača tak ako je uvedené nižšie. 

#define THR_PAN_ID        0xFFFF 

Podobne ako v prípade voľby komunikačného kanálu môže byť hodnota PAN ID zvolená 

ľubovoľne pre testovacie účely. Uzly s rozdielnou hodnotou sa nepripájajú k existujúcej 

sieti ani medzi sebou nijak neinteragujú. 

Ďalším identifikátorom siete je XPAN ID (Extended PAN ID) o dĺžke 64-bitov, ktorý je 

používaný sieťou Thread na identifikáciu a rozlíšenie viacerých sietí Thread. Podobne 

ako pri PAN ID je aj XPAN ID generované pomocou náhodného procesu, ale pri využití 

dlhšieho dátového slova je menej pravdepodobné, že dôjde k duplikácií a k následným 

konfliktom sietí ako v prípade 16-bitového PAN ID vyžívaného na linkovej vrstve. 

Hodnoty 0xFF značia náhodnú generáciu identifikátoru. 
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#define THR_EXTENDED_PAN_ID  {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, / 

       0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF} 

XPAN ID je odosielaný k zariadeniu požadujúce pripojenie pomocou beacon rámcov 

(BF). Časť Identifikátora (5 LSB bajtov) sa taktiež využívaný na generáciu ML (Mesh 

Local) prefixu IPv6 adresy pre všetky uzly v sieti, nakoľko je generovaný prvotným 

vedúcim smerovačom. Výsledkom je že zariadenia s rozličnou XPAN ID nie sú schopné 

komunikovať na linke Thread pomocou ML prefixov. 

Meno siete  Thread je jedným s základných parametrov, ktorý je odporúčaný definovať 

užívateľom pred vytvorením siete, prostredníctvom užívateľského rozhrania. Hlavný účel 

mena siete je v jeho ľahkom rozpoznaní, vyhľadávaní alebo pripojovaní do konkrétnej 

siete. Dĺžka mena siete má limitovaný rozsah 16 bajtov. 

#define THR_NETWORK_NAME     {7, "EXAMPLE" } 

Nemenej dôležitým parametrom je hlavný Thread kľúč (Master Key) o dĺžke 128bitov, 

ktorý by pre dodržania bezpečnosti mal byť unikátny pre každú sieť Thread. Náhodnú 

generáciu kľúča je možné inicializovať zápisom hodnoty 0xFF do každej pozície. Hlavný 

Thread kľúč je definovaný iba zariadením ktoré vytvára sieť. 

#define THR_MASTER_KEY   {0x00, 0x11, 0x22, 0x33, \ 
   0x44, 0x55, 0x66, 0x77, \ 
   0x88, 0x99, 0xaa, 0xbb, \ 
   0xcc, 0xdd, 0xee, 0xff  } 

2.2.2 Constrained Aplication Protocol  

Súčasťou Thread balíčku je aj komunikačný protokol CoAP. CoAP je špecializovaný 

prenosový protokol, určený na komunikáciu medzi dvoma uzlami s hlavným využitím v 

internete vecí resp. v automatizácii budov.  Protokol funguje obdobne ako HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), kde server poskytuje svoje zdroje na základe URL. Klient 

môže týmto zdrojom pristupovať pomocou správ typu POST, GET, PUT alebo DELETE. 

Presnú špecifikáciu je možné nájsť v referenčnom manuáli protokolu  RFC 7252. 

Hlavnými súčasťami správy sú zdrojová a destinačná ip adresa, typ správy potvrdzovací 

parameter NON/CON (con/non-confirmable) a identifikačné číslo správy. V diplomovej 

práci nachádza protokol CoAP využitie v komunikácii medzi jednotlivými uzlami v 

modeli inteligentnej domácnosti. S využitím broadcast adresy je možné jednu správu 

smerovať všetkým pripojeným uzlom siete. Taktiež je možné vytvoriť aj broadcast 

skupiny pripojených uzlov. Súčasťou príjmu CoAP správy je aj indikácia parametrov ako 

napríklad duplicita, porušenie alebo bezchybnosť správy. Prenášaná informácia správy 

(payload) má variabilnú dĺžku a reťazcový (string) charakter [38]. Jednotlivé funkcie na 

odosielanie a nastavovanie jednotlivých parametrov CoAP správ sú uvedené v knižnici 

coap.h. Medzi základné príkazy potrebné ku korektného odoslaniu správy patria: 

 pSession = COAP_OpenSession(mCoapInstId); 

Príkaz predpokladá deklarovanie premenej pSession dátového typu 

coapSession_t následne otvorí novú session, ktorá je pridelená do premennej 

prostredníctvom návratovej hodnoty. 

 COAP_SetUriPath(coapSession_t pSess, coapUriPath_t pUri); 

Funckia nastaví parameter pUriPath premennej pSession reprezenutujúci URI  
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( Uniform Resource Identifier ) výslednej CoAP správy. 

 pSession->pCallback = NULL; 

Pomocou priradenia parametru je možné zadať názov požadovanej funkcie, ktorá sa 

má vykonať po korektnom príme CoAP správy. 

 pSession->remoteAddr = NULL; 

Pomocou nastavenia parametru remoteAddr je možné nastaviť cieľovú adresu 

výslednej CoAP správy. Formát adresy je definovaný dátovým typom ipAddr_t 

v hexadecimálnom vyjadrení. Pre nastavenie parametru je vhodné využit funckiu 

MemCpy ();. 

 COAP_Send(pSess, coapMessageType, payload, payloadSize); 

Táto API funkcia je zodpovedná za odoslanie CoAP správy definovanej napríklad 

podľa vyššie uvedených príkazov. CoapMessageType  definuje typ CoAP správy 

(napr.: NON POST). 

Vyššie uvedené funckie je možné využiť pri generovaní resp. odosielaní CoAP správ. Pre 

príjem a detekciu definovanej správy je však nutné najprv vykonať registráciu 

špecifického URI a príslušnej callback funkcie pomocou nasledovného procesu: 

1. Definovanie názvu URI 

 #define APP_CMD_URI_PATH  "/CMD" 

2. Definovanie globálnej premenej typu coapUriPath_t  

 const coapUriPath_t gAPP_CMD_URI_PATH 

3. Pridanie daného URI do poľa definujúceho prepojenie medzi špecifickým URI 

a príslošnou Callback funkciou  

 coapRegCbParams_t cbParams[] =   

{{APP_CMD_Cb,(coapUriPath_t*)&gAPP_CMD_URI_PATH} 

,...}; 

4. Deklarácia a vytvorenie príslušnej callback funkcie APP_CMD_Cb()  

 static void APP_CMD_Cb  

(coapSessionStatus_t sessionStatus, void pData , 

coapSession_t pSession ,uint32_t dataLen); 

Pri dodržaní uvedených podmienok je pri prijatí CoAP správy automaticky volaná 

príslušná callback funkcia, ktorej súčasťou môže byť vytvorenie a odoslanie 

odpovedajúcej (reply) správy napríklad vo forme ACK. Odpoveď vo formáte ACK je 

možné využit nielen na potvrdenie príjmu, ale taktiež umožnuje do obsahu správy pridať 

požadovaný obsah (napr.: aktuálnu teplotu). V prípade príjmu správy s prázdnym resp. 

nedefinovaným URI je volaná callback funkcia APP_CoapGenericCallback, ktorej 

úlohou je odpovedať len na správy typu CON vo forme ACK správy. 

 Modul CoAP a jeho príslušné funkcie sú vo vypracovaní diplomovej práce 

využívané na komunikáciu v sieti Thread a na ich základe je vytvorená Aplikačná vrstva. 

Na obrázku nižšie je uvedený výstrižok zvýraznených parametrov prijatej CoAP správy 
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uvedených v premennej pSession počas odlaďovania aplikácie v prostredí programu 

IAR Embedded Workbench. Správa je typu CON POST s definovaným URI „CMD“.  

 

Obr. č. 15 Detail štruktúry pSession 

2.2.3 Shell a THCI komunikácia 

Shell ako aj THCI (Thread Host Control Interface) komunikáciou je možné vytvoriť 

komunikačné rozhranie, na základe ktorého je možné ovládať a konfigurovať IP Stack 

prostredníctvom sériovej komunikačnéj linky UART. Oba prístupy sú vo vypracovaní 

využívané a vyžadujú správne nastavenie komunikačného portu podľa nasledovnej 

tabuľky:  
Tabuľka 4 Parametre sériovej linky [37] 

Parameter Hodnota 

Symbolová rýchlosť 115200 baud/s 

Počet dátových bitov 8 

Počet stop bitov 1 

Parita - 

 

Obe komunikácie však využívú rovnaký hardverový UART, ako aj rovnaký 

pripojiteľný USB konektor (FRDM-KW41Z) a nemožno ich teda inicializovať a používať 

súčasne. Konfigurácia aplikácie vyžaduje definovanie voľby komunikačného rozhrania, 

ktoré je možné uskutočniť editáciou súborov config.h 

#define THREAD_USE_SHELL   1 

#define THREAD_USE_THCI    0 

a v súbore board.h voľbou multiplexovateľného UART pripojeného k USB portu 
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#define BOARD_USE_DEBUG_UART  1. 

V modeli inteligentnej domácnosti je však požadované pripojenie THCI mimo spomínaný 

USB konektor, preto je využitá voľba pripojujúca UART k externým konektorom 

(header) na piny SoC PTC17 pre RX a PTC18 pre TX podľa   

#define BOARD_USE_FRDM_HDR_UART  1. 

Pripojenie k externým pinom je využité pri zavedení THCD ovládaného pomocou 

hosťovského zariadenia. 

Shell pripojenie je možné nadviazať napríklad pomocou voľne šíriteľnej aplikácie 

putty po korektnej voľbe komunikačného portu a nastaveni správnych parametrov 

sériovej linky. Shell komunikácia sprostredkováva jednoducho ovládateľné rozhranie 

podobné príkazovemu riadku. Užívateľ je schopný s využitím rôznych príkazov ovládať 

a konfigurovať dané pripojené zriadenie. Práve Shell komunikácia je využívaná pri 

pripájaní a registrácii jednotlivých zariadení do siete (viac informacií je uvedených 

v podkapitole - Pripojovacia rutina). Výpis východzích príkazov REED zariadenia je 

uvedený nižšie. 

$ help  
help     print command description/usage  
version    print version the registered software modules  
history    print history  
 
thr     Thread Stack commands  
ifconfig    IP Stack interfaces configuration  
ping     IP Stack ping tool  
coap     Send CoAP message  
socket    IP Stack BSD Sockets commands  
reboot    MCU Reset  
factoryreset   FactoryReset Command  
macfilter    MAC filtering commands 
identify    Identify device 

Vlastné príkazy je možné vytvoriť editáciou súboru shell_ip.c. V rámci vypracovania 

diplomovej práce boli zavedené viaceré dodatočné príkazy slúžiace na definovanie 

a informovanie užívateľa o uskutočnení určitých udalostí. Príkladom takéhoto príkazu je 

DevFunc, ktorý slúži na definovanie alebo zistenie špecifickej funkcionality daného 

uzlu siete ( napr.: stmievacie svetlo). 

Thread host controller devices využívajú ku komunikácii práve sériový protokol 

THCI postavený na základoch FSCI (freescale control interface). THCI modul v Thread 

stacku zabezpečuje a vytvára rozhranie medzi IP stackom a hosťom prostredníctvom 

sériovej komunikačnej linky. Vďaka tejto komunikačnej zbernici je možné zariadenie 

THCD  (Thred Host Controled Device) považovať za určitý „black box“, pomocou 

ktorého je možné nielen sieť konfigurovať, ale aj realizovať komunikáciu s jednotlivými 

uzlami v sieti Thread. V prípade THCI môže byť hosťom akékoľvek zariadenie, ktoré je 

schopné inicializovať a vykonávať komunikáciu s presným dodržaním formátu THCI 

správ. Hosť je teda schopný na základe odoslania presne sformulovanej bajtovej správy 

vytvoriť požiadavku na realizáciu špecifického príkazu v zariadení THCD, ktoré je 

správu schopné detekovať a požadovanú operáciu aj vykonať. Vo vypracovaní 

diplomovej práci je THCI komunikácia používaná práve na ovládanie THCD pomocou 
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HTTP servera. THCD má v sieti Thread atribúty aktívneho smerovača. 

Formát správy THCI rozhrania má presne definovanú štruktúru, ktorá obsahuje 

synchronizačný bajt, kódový bajt skupiny príkazov, kódovy bajt špecifického príkazu, 

bajt reprezentujúci dĺžku správy od nasledujúceho bajtu, obsah správy s variabilnou 

dĺžkou a posledným bajtom reprezentujúcim základnú formu zabezpečenia proti 

narušeniu správy - kontrolný súčet (checksum) [37]. 

 

Obr. č. 16 Štruktúra THCI rámca [37] 

Príklad takéhoto formátu správy vykonávajúci reset do tovarenénských nastavení môže 

v hexadecimálnom vyjadrení vyzerať nasledovne: 0x02, 0xCE, 0x1F, 0x00, 

0x00, 0xD1. 

Hosťom THCI komunikácie môže byť aj PC so zavedeným príslušným obslužným 

programom. Program NXP Test Tool 12 umožňuje nadviazať komunikáciu 

s požadovanými parametrami a vykonávať tak ovládanie zariadenia THCD. Program je 

súčasťou voľne dostupného connectivity balíčku. Prostredníctvom prehľadného zoznamu 

uvedených príkazov je možné napr. vytvoriť novú sieť, inicializovať commissioning, 

vytvárať, odosielať alebo prijímať  CoAP správy, alebo taktiež vytvárať IP tunelovacie 

správy. Program bol v rámci diplomovej práce využívaný hlavne pri vývoji hosťa 

v aplikácií HTTP servera. Na nižšie uvedenom výstrižku z programu je uvedený sled 

príkazov použitých na vytvorenie novej sieťe a inicializácii commissioningu. 

 

Obr. č. 17 Výstrižok z programu NXP Test Tool 12 
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2.2.4 Jednoduchý komunikačný príkaz pomocou Shell 

V prvom rade je potrebné definovať nový príkaz v Shell module definovanom 

v súbore shell_ip.c. Použitie príkazu TempBcast v príkazovom riadku (Shell) volá 

príslušnú funkciu SHELL_TempBcast, v ktorej dochádza k prekladu zadaných 

parametrov (on/off, number) a následnému volaniu ďalšej funkcie, 

NWKU_SendMsg (P_Msg_fc, P_Msg_Data, mpAppThreadMsgQueue). 

ktorej vstupným parametrom je callback funkcia. Úlohou vyššie uvedenej funkcie  je 

vyslať požiadavku na spracovanie úlohy do Thread fronty úloh 

appThreadMsgQueue,čo zaistí, že RTOS vykoná funkciu v správnom čase a 

nezablokuje tak činnosť iných modulov. Na vytvorenie časovo závislých udalostí je 

možné využiť ďalšie API využívajúce hardvérové časovače. Výsledkom nižšie uvedenej 

funkcie je periodické volanie funkcie  NWKU_SendMsg zadanej ako vstupný parameter. 

TMR_StartIntervalTimer(Timer_id, Time_ms, Cb_function, Cb_param); 

V rámci vykonávania funkcie P_Msg_fc je využitá ďalšia API, tentokrát práve pre 

docielenie samotného odoslania správy pomocou CoAP modulu. K vykonaniu tejto 

funkcie dochádza po vypršaní periódy nastavenej vo vyššie uvedenej funkcii a po 

pridelení výpočtových prostriedkov operačným systémom FreeRTOS. 

COAP_Send (pSession, coapMsgType, DATA, PayloadLength); 

Na prijímacej strane je nutné správu rozpoznať a výsledok vypísať do okna Shell. V 

prípade typu CON odoslať potvrdzovaciu správu o doručení ACK. 

Shell_printf(“[Broadcast] Temp: %s“, ReceivedString); 

Pomocou využitia základných API funkcií je možné vytvoriť jednoduchú komunikáciu 

medzi dvoma uzlami. Výsledkom takéhoto príkazu je periodické odosielanie teploty 

Obr. č. 18 Demonštrácia príkazu TempBcast 
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a následný príjem  a výpis tejto hodnoty. Na obrázku nižšie je uvedený výpis z konzoly 

(Shell) a príklad použitia príkazu TempBcast on 10000 ako na strane odosielateľa tak 

aj na strane príjemcu správy.  

2.3 HTTP Server 

Súčasťou vypracovania diplomovej práce je aj tvorba web rozhrania HTTP serveru 

poskytujúceho uživateľské rozhranie pre ovládanie a monitorovanie údajov modelu 

inteligentnej domácnosti. HTTP server je založený knižniciach KSDK (Kinetis Softvare 

Development Kit) a lwIP. Jedná sa o klasický Web server pracujúci pod operačným 

systémom FreeRTOS. Úlohou servera je obsluha, HTTP požiadaviek. V závislosti od 

konfigurácie a prímaných požiadaviek od klienta generuje odpovede vo forme statického 

alebo dinamického obsahu (web stránka, štýly, obrázky, JavaScript a podobne). Server 

podporuje protokol HTTP verzie 1.0 definovaného podľa štandardu RFC1945.  

Na obsah HTTP servera je možné pristupovať zavedením ethernetového pripojnia 

napríklad z PC. Pre umožnenie prístupu je nutné na PC nastaviť statickú IP adresu 

a masku podsieťe pre zvolený sieťový adaptér. Webový obsah servera je možné následne 

zobraziť vo web prehliadači. Server vytvára samostatnú úlohu spolu s individuálnou 

dátovou štruktúrou pre každé prichádzajúce pripojenie od klienta. V prípade zakázania 

keep-alive spojenia, po vykonaní spracovania a odpovede klientovi, je pripojenie zrušené. 

V prípade využitia keep-alive spojenia pripojenie ostáva otvorené a server čaká na ďalšie 

požiadavky klienta. Na základe uvedeného, server dokáže obsluhovať viacero klientov 

„súčasne“. Hlavným obmedzujúcim faktorom maximálneho počtu pripojených klientov 

je výpočtový výkon modulu FRDM-K64F. Medzi web prehliadačom a serverom sa 

v diplomovej práci využívajú najmä komunikačné prostriedky vo forme CGI (Common 

Gateway Interface) s kombináciou JavaScript a SSI (Server Side Includes). Štandardný 

obsah web stránky modelu inteligentnej domácnosti je najčastejšie kombináciou troch 

programovacích jazykov: 

1. HTML (Hyper-Text Markup Language) - jedná sa viac o značkový jazyk ako 

o programovací. Jeho úlohou je zobraziť formátované informácie na strane 

klienta vo web prehliadači . 

 

2. CSS (Cascading Syle Sheet) – jedná sa o jazyk zameriavajucí sa na vizuálne 

podanie obsahu web stránky prostredníctvom definície rôznych štýlov 

následne využiteľných HTML súbore 

 

3. JS (Java Script) – je jedným z najčastejšie používaných programovacích 

jazykov na strane klienta. Kód definovaný ako JS môže byť súčasťou HTML 

súboru ako aj osobitný súbor s príponou js. JS môže byť vykonávaný aj bez 

nutnosti komunikácie so serverom. 

Vďaka využitiu spomínaných troch jazykov je možno docieliť požadovaný vizuálny 

aj funkčný charakter web užívateľského rozhrania pre ovládanie a zber dát modelu 

inteligentnej domácnosti. Detailnejší popis samotného web rozhrania, HTTP servera 

a jeho funkcií ako hosťovské zariadenie pre THCI komunikáciu je uvedený v podkapitole 

aplikácia HTTP servera. 
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2.4 LAN sieťový smerovač  

V modeli inteligentnej domácnosti je smerovač nutný pre zabezpečenie prístupu 

uživateľov na HTTP server, ktorý vykonáva ovládanie konečných zariadení v sieti 

Thread. Smerovač taktiež zabezpečuje prístup z viacerých uživateľských zariadení vo 

forme bezdrádového pripojenia štandardom 802.11n (Wi-fi). Model inteligentnej 

domácnosti je teda možné ovládať z ľubovolného zariadenia disponujúceho pripojením 

Wi-fi a web prehliadačom podporujujúcim protokol HTTP. Typickými predstaviteľmi 

takýchto zariadení sú v praxi stolové počítače, laptopy, tablety či mobilné telefóny alebo 

dokonca aj zariadenia z množiny takzvaných wearables (inteligentné hodinky, náramky 

a podobne). Nároky na výber smerovača nie sú nejak výnimočne náročné, preto vybraný 

typ TL-WR841N od spoločnosti TP-link parametrami spĺňa všetky požiadavky.  

Konfigurácia smerovača pre správnu funkciu spočíva hlavne v nastavení sekcie 

LAN. Keďže HTTP server využívaný v tejto špecifickej aplikácii predpokladá fixne 

nastavenú statickú adresu, je nutné konfigurovať nastavenia DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) servera prideľujúceho unikátnu IP adresu všetkým pripojeným 

zariadeniam. Adresu používanú HTTP Serverom (konkrétne 192.168.0.102) je potrebné 

pridať do listu výnimiek DHCP Servera, ktorý ju následne vynechá v zozname možných 

prideliteľných IP adries. V prípade pridelenia tejto adresy inemú uzlu v sieti by mohlo 

dôjsť ku konfliktom a následne k znemožneniu komunikácie. Ďalšou súčasťou 

konfigurácie je nastavenie prideľovaných adries do rovnakého rozsahu a podsiete ako 

adresa HTTP servera. Vhodným nastavením na strane HTTP servera je aj nastavenie 

adresy východzej brány a to konkrétne na hodnotu adresy sieťového smerovača TL-

WR841N. 

Nastavenia WAN parametrov smerovača neovplyvňuje funkčnosť modelu 

inteligentnej domácnosti v lokálnej sieti, ale pre prístup na internet je vhodné 

konfiguráciu vykonať podľa pokynov providera. Výhodou použitia smerovača pre prístup 

k HTTP serveru je aj prípadná montáž už do existujúcej siete. Pre správnu funkciu je 

možné využiť ľubovolný sieťový smerovač, ktorý umožnuje vykonať konfiguráciu podľa 

uvedených požiadaviek. Konfigurácia parametrov WLAN zahŕňa vytvorenie klasického 

prístupoveho wi-fi bodu s využitím zabezpečenia WPA2.  

 

Obr. č. 19 Lan sieťový smerovač TL-WR841N 
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3 MODEL INTELIGENTNEJ DOMÁCNOSTI 

V tejto kapitole sú zhrnuté praktické poznatky nadobudnuté počas vypracovávania 

diplomovej práce. Kapitola je zameraná na popis softvérovej a hardvérovej funkčnosti 

inteligetnej domácnosti so zameraním na popis jednotlivých uzlov LAN a Thread siete. 

V prvej podkapitole je popísaná topológia celej siete, v naledujúcej podkapitole sú 

definované jednotlivé úlohy uzlov v sieti Thread. Ďalšia kapitola je venovaná jednotlivým 

koncovým zariadeniam siete Thread a ich definovanej funkcii na aplikačnej vrstve. 

Súčasťou kapitoly je aj popis HTTP servera a príslušného web uživateľského rozhrania 

spolu s popisom samotného fyzického modelu inteligentnej domácnosti. V závere 

kapitoly sú zhrnuté možnosti ovládania zhotoveného modelu spolu s návrhmi na jeho 

vylepšenie resp. rozšírenie funkcií.  

3.1 Topológia siete inteligentného domu 

Topológiu využívanej siete je možné rozdeliť do dvoch častí, LAN a Thread. Časť 

LAN pozostáva z jedného alebo viacerych uživateľských zariadení (napr.: tablet), 

splňujúceho požiadavky uvedené v podkapitole venujúcom sa HTTP serveru,  sieťovým 

LAN smerovačom a samotným HTTP serverom. Druhú časť topológie siete Thread tvoria 

zariadenia THCD (Thread Host Controlled Device), REED (Router Eligible Device) a 

ED (End Device). Na obrázku nižšie je uvedená topológia oboch častí siete. 

 

Obr. č. 20 Topológia siete inteligentného domu 

LAN THREAD 
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Vytvorením HTTP požiadavky na strane uživateľského rozhrania v prehliadači je možné 

pristupovať k ľubovoľnému zaregistrovanému a pripojenému zariadeniu siete Thread. 

Vytvorená HTTP požiadavka je rozpoznaná a následne je generovaný príslušný príkaz na 

komunikačnej zbernici THCI, ktorý je smerujúci do zariadenia THCD a ten zabezpečí 

odoslanie CoAP správy na príslušnú IPv6 adresu. Koncové zariadenie Thread siete správu 

rozpozná a vykoná požadovanú funkciu a následne generuje potvrdzovaciu správu 

smerujúcu spať do zariadenia THCD. 

Smerovanie  správy je v sieti Thread realizovane pomocou zariadení typu REED. 

Keďže sa jedná o sieť typu mesh nie je možné s presnosťou definovať topológiu siete, 

pretože sieť je schopná sa nezávisle rekonfigurovať podľa aktuálnych pomerov 

a podmienok. Pri praktickej realizácií sú zvolené dva aktívne smerovače. Jeden v podobe 

THCD a druhý v podobe REED realizujúci zároveň aj funkcionalitu koncového 

zariadenia. Topológiu siete je však možné pri nemennej konfigurácii a polohy zariadení 

predpokladať v nasledujúcom tvare.  

 

Obr. č. 21 Topológia siete Thread 

Do Thread siete je možné zakomponovať aj viaceré smerovače zodpovedné za 

prerozdelenie topológie. Pri takejto konfigurácii siete však pri čoraz vačšom počte 

dochádza k častejšej rekonfigurácii siete. Počas tohto procesu je znemožňené vykonávať 

komunikáciu prostredníctvom CoAP správ. Tento jav je spôsobený najmä relatívne 

malou vzdialenosťou medzi jednotlivými uzlami (rádovo desiatky cm). Pri zmene polohy 

modulu dochádza zároveň aj k zmene orientácie dipólovej SMD (Surface Mounted 

Device) antény, čo má za následok zmenu smerovej charakteristiky voči referenčnému 

bodu. Spomínaný proces sa môže prejaviť znižovaním alebo zvyšovaním prímaného 

výkonu aktívnymi smerovačmi. Keďže jedným z hlavných parametrov rekonfigurácie 

mesh topológie je veľkosť prijímaného výkonu, môže pri veľkom počte aktívnych 

smerovačov  k tomuto procesu dochádzať stále s vačšou pravdepodobnosťou. Práve 

z uvedeného dôvodu sa v aplikácií modelu inteligentnej domácnosti vyskytujú iba dva 

sieťové uzly typu REED. 
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3.2 Zariadenia aplikačnej vrstvy siete Thread  

Každý uzol siete Thread okrem THCD zariadenia spĺňa zároveň aj danú požadovanú 

finálnu funkciu zariadenia (zámok, svetlo a pod.). Vytvorením a definovaním vlastnej 

zjednodušenej aplikačnej vrstvy spočíva aj v zavedení identifikátorov zariadenia a to nie 

je len IPv6 adresou, ale aj pomocou jeho definovanej funkcionality a identifikačného 

čísla. Vytvorená aplikačná vrstva podporuje 9 typov zariadení s nasledovnými kódovými 

označeniami: 

1. LightSw  (Dvojstavové svetlo) 

2. LightDim  (Stmievacie svetlo) 

3. AC  (Klimatizácia) 

4. Gtw   (THCD zariadenie) 

5. PIR   (Snímač pohybu) 

6. Shades  (Mechanické rolety pre garážovú bránu) 

7. Lock  (Zámok) 

8. Hum  (Snímač relatívnej vlhkosti) 

9. Temp  (Snímač teploty vzduchu) 

Kódové označenie teda definuje danú funkcionalitu zariadenia. V sieti Thread je však 

potrebných viac zariadení rovnakého typu, preto konkrétne zariadenie je definované aj 

identifikačným číslom v podobe dvojciferného dekadického čísla (max. 100 zariadení 

jedného typu). Výsledné označenie registrovaného zariadenia na aplikačnej vrstve môže 

vypadať nasledovne: LightDim04.  

Pri návrhu mechanickej aj elektrotechnickej konštrukcie zariadenia boli brané do 

úvahy hlavne požiadavky na malé rozmery, hmotnosť, jednoduchosť, pripojiteľnosť, 

reprodukovateľnosť, výdrž batérie a v prípade poruchy aj na jednoduchú opraviteľnosť. 

Základ každého zariadenia plniaceho danú funkcionalitu tvorí  modul KW41Z Mini 

opísaný v podkapitole 2.1.2, Líthium-iontový (Li-Ion) akumulátor o deklarovanej 

kapacite 1500 mAh a nabíjací modul obsahujúci buck/boost converter s možnosťou 

pripojenia klasickej 5 V micro-USB nabíjačky. Maximálný nabíjací prúd činí 1000 mA. 

USB A konektor je pre dosiahnutie menších rozmerov a dôvodu nevyužívania 

odstránený. Kľudový odber prúdu zariadenia typu REED činí približne 10 mA, z čoho 

možno vypočítať odhadovanú výdrž batérie zo skutočnej zistenej kapacity 1000 mAh na 

približne 75 hodín (≈ 3 dni). Akumulátor obsahuje obvody zabezpečujúce ochranu proti 

podvybitiu a prebitiu. V prípade vybitia akumulátoru dôjde k samovoľnému odpojeniu. 

Nabíjací modul taktiež zabezpečuje vhodné nabíjacie fázy akumulátora, vďaka čomu 

Obr. č. 22 Nabíjací modul Obr. č. 23 Li-Ion akumulátor 
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nedochádza k rapídnemu znižovaniu životnosti resp. kapacity. Modul nabíjača disponuje 

aj  LED diódami indikujúcimi stav nabitia a nabíjania.  

Každé zariadenie v sieti Thread disponuje rovnakou softvérovou výbavou na 

aplikačnej vrstve. Každé zariadenie inicializuje a ovláda vstupno-výstupné periférie, 

práve na základe finálnej funkcionality definovanej pomocou shell komunikácie a 

príslušných príkazov. Z uvedeného vyplýva, že každé zariadenie s kódovým označením 

má nemenne  vyhradené a špecifické piny čipu KW41Z. Detailné zapojenie samotného 

mini moduli KW41Z je uvedené v prílohe. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam 

a popis funkcie jednotlivých využívaných pinov. 

Tabuľka 5 Prehľad využivaných pinov mini modulu KW41Z 

Označenie Funckia 

PIO0 I2C-SDA 

PIO1 I2C-SCL 

PIO2 Not used 

PIO3 Not used 

PIO4 6-axis Accelerometer INT1 

PIO5  6-axis Accelerometer I2C-SDA 

PIO6  6-axis Accelerometer I2C-SCL 

PIO7 PIR IN 

PIO8 Board LED 

PIO9 PWM OUT (AC/LightDim) 

V_REF_OUT Voltage reference OUT 

PIO11 Board Switch 

CSB ADC (Hum/Temp) 

CLK On/Off pin (Lock) 

MISO On/Off pin (Shades UP) 

MOSI On/Off pin (Shades Down) 

Jednotlivé zariadenia však disponujú rozličnou hardverovou výbavou. Detailnejší popis 

softvérovej a hardvérovej funkčnosti jednotlivých zariadení aplikačnej vrstvy sú uvedené 

v nasledujúcich podkapitolách. 

3.2.1 Zámok 

Model zámky reprezentuje jednoduchý bezpečnostný mechanizmus, ktorý pozostáva 

z dvoch možných stavov clear (odomknuté ) alebo set (zamknuté). K indikácii aktuálneho 

stavu bezpečnostného mechanizmu slúžia dve LED. Zelená značí odomknutý stav, 

červená naopak zamknutý. Kedže sa jedná iba o dvojstavový prvok k jeho realizácii 

postačuje iba jeden PIN a to konkrétne pin, ktorý v dokumentácii nesie označenie CLK.  

 Obr. č. 24 Schéma zapojenia modulu zámky 
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Jednoduchým zapojením LED diód, uvedeným na obrázku vyššie, je možné docieliť 

požadovanú funkciu. Pri každej zmene indikovaného stavu dochádza taktiež k uloženiu 

hodnoty do flash pamäte, pre prípad nevynúteného reštartu. Po správnej detekcii prijatej 

CoAP správy je možné pin po správnej inicializácii ovládať pomocou jednoduchého API: 

GPIO_SetpinOutput   (const gpioOutputPinConfig_t* pOutputConfig) 

GPIO_ClearpinOutput (const gpioOutputPinConfig_t* pOutputConfig) 

V schéme je nutné zvoliť hodnotu rezistorov v závislosti od typu LED, nakoľko 

pretekajúci prúd nemôže prekročit maximálny povolený prúd daného pinu a samotnej 

použitej LED. Model zámku je v modely inteligentnej domácnosti obsadený iba jeden 

krát. 

3.2.2 Dvojstavové a stmievacie svetlo, klimatizácia 

Stmievacie a dvojstavové svetlo modeluje použitie regulovateľných a vypínacích 

svetelných prvkov používaných v bežných domácnostiach. Hardvér pozostáva 

z klasického jednoduchého spínacieho obvodu s jedným NPN tranzistorom 

s obmedzujúcim odporom zapojeným do báze tranzistoru. Spínaná záťaž sú  

4x SMD5050 LED  s celkovým maximálym príkonom 1W.  

Stmievací proces je sprostredkovaný vďaka PWM (Pulse Width Modulation) 

modulácii s frekvenciou 180kHz. PWM modulácia je sprostredkovaná vďaka 

hardverovým časovačom. Po správnej inicializácii je možné využiť API príkaz na 

nastavenie špecifickej hodnoty čítača PWM 

PWM_SetChnCountVal(uint8_t instnc, uint8_t channel, uint16_t val). 

Stmievacie svetlo inkrementuje a dekrementuje globálnu hodnotu aktuálne nastavenej 

striedy PWM podľa prijatých parametrov CoAP správy (Up, Down, Max, Off). V prípade 

dvojstavového svetla je situácia zjednodušená na stavy s 0% alebo 100% striedou (Off, 

Max). V prípade klimatizácie je situácia obdobná ako pri stmievacom svetle s výnimkou 

minimálnej nastavitelnej hodnoty striedy (experimentálne zistených 7%), ktorá ešte 

zabezpečí spoľahlivý rozbeh ventilátora. Maximálny odber ventilátora pri plných 

otáčkach nadobúda hododnotu 200 mA. Ideálnou možnosťou sa javí využit 4 pinový 

ventilátor, ktorý by zabezpečil jednoduchú regulovatelnosť v plnom rozsahu 0 až 100%. 

Pre demonstračné účely komunikácie a ovládanie jednotky klimatizácie v sieti Thread je 

však dostačujúce aj uvedené riešenie. 

Obr. č. 25 Schéma svetelného spínača Obr. č. 26 Modul svietidla a použitý ventilátor 
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3.2.3 PIR 

Zariadenie modelujúce použitie jedného z ďalších 

bezpečnostných prvkov využíva k svojej funkcí PIR 

(Passive Infrared Sensor), za účelom detekcie pohybu 

v priestore. Tento typ zariadenia zároveň aj simuluje 

schopnosť autonómneho vysielania správy pri výskyte  

určitej udalosti. Využité PIR čidlo disponuje aj možnosťami 

nastavenia veľkosti času držania konštatnej aktívnej úrovne 

signálu v prípade detekcie pohybu a taktiež možnosťou 

nastavenia citlivosti samotného senzoru. V prípade použitia 

tohto senzoru v modeli inteligentnej domácnosti sú obe 

hodnoty nastavené na minimum. K využitiu snímania 

úrovne signálu (resp. pohybu) je možné využiť GPIO pin nakonfigurovaný ako vstupný 

pin s interne pripojeným pull down rezistorom. Dôležitým parametrom nie je len úroveň 

signálu, ale aj detekcia hrany resp. zmeny stavu. V prípade detekcie pohybu je detekovaná 

aktívna úroveň signálu, čo sposobí odoslanie CoAP správy ACTIVE. V prípade ak aktívna 

hrana zotrváva, odoslanie správy sa zopakuje s definovaným intervalom. V prípade 

zmeny úrovne signálu na logickú nulu (pohyb nie je detekovaný) je odoslaná CoAP 

správa s informujúcim obsahom IDLE. Jedná sa o autonómny prvok aplikačnej vrstvy, 

ktorý generuje správy hneď po korektnom procese pripojenia a registrácii v sieti. 

V modeli inteligetnej domácnosti je možné senzor aktivovať vyvolaním pohybu v jeho 

bezprostrednej blízkosti. 

3.2.4 Snímače vlhkosti a teploty vzduchu 

Meranie časovo premenných  veličín  je súčasťou väčšiny riešení inteligentných 

domácností. V rámci vypracovania diplomoje práce sú  v modeli inteligentnej domácnosti 

zahrnuté dva snímače neelektrických veličín – teploty a tlaku. Jedná sa o analógové 

senzory, z ktorých je možné veličinu konvertovať na digitálnu hodnotu pomocou ADC 

prevodníka pre ďalšie spracovanie. KW41Z disponuje 16 bitovým ADC prevodníkom, v 

aplikácii je však získavaná 12 bitová priemerovaná hodnota s dostatočnou 

rozlíšiteľnosťou.  

Meranie aktuálnej teploty je realizované meraním napätia na teplotnom senzore 

LM35 a následne jednoduchým prepočtom na teplotu s koeficientom 10mV na stupeň 

Celzia. Teplotné čidlo disponuje  presnosťou 1 °C pri 25 °C. Výrobca taktiež garantuje 

linearitu napäťovo-teplotnej charakteristiky so spomínaným sklonom 10 mV/ °C. 

Výhodou senzoru LM35 je relatívne široký rozsah napájacieho napätia (4 – 20 V) a  nízka 

spotreba (60 μA). Miernou nevýhodou sa javí veľká časová konštanta o veľkosti až 1 

minútu vo vzduchu [39]. Snímač je vyhotovený v púzdre TO-92.  

Obr. č. 27 PIR senzor 

Obr. č. 28 Snímač vlhkosti HIH-5031-001 [40] Obr. č. 29 Snímač teploty LM35 [39]. 
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Meranie tlaku je realizované podobne ako meranie teploty pomocou získania 

analógovej hodnoty následne konvertovanej na napäťovú hodnotu. Na meranie relatívnej 

vlhkosti je použitý snímač od spoločnosti Honeywell s označením HIH-5031-001. 

Snímač je schopný merať relatívnu vlhkosť v celom rozsahu 0 až 100 %, s presnosťou 7 

%. Pri uvažení rozsahu 11 až 89 % presnosť nadobúda hodnotu 3 %. Výhodou použitého 

typu je hlavne jeho relatívne lineárna charakteristika, a nízka časová odozva 5 s. Na 

obrázku nižšie je uvedená závislosť výstupného napätia na meranej relatívnej vlhkosti pre 

25 °C pri napájacom napätí 3,3 Vdc. 

 

Obr. č. 32 Závislosť výstupného napätia snímača pri 25 °C [40] 

Hodnota relatívnej vlhkosti nie je však závislá iba od meraného napätia, ale taktiež 

aj od aktuálnej okolitej teploty priestoru. Z grafu závislosti relatívnej vlhkosti na teplote 

okolia uvedeného v literatúre [40], je možné konštatovať záver, že pri nezahrnutí faktoru 

aktuálnej teploty pri výpočte relatívnej vlhosti dôjde k zvyšovaniu chyby. Táto chyba 

môže však nadobudnúť, pri uvážení zmeny teploty o 25 °C, menej ako 4 %. Model 

inteligentnej domácnosti je dimenzovaný na použitie v interných priestoroch, kde sa 

nepredpokladá väčší rozptyl teploty ako 0 až 50 °C. Z uvedeného vyplýva, že pre zvýšenie 

presnosti by bolo nutné zaistiť aj meranie aktuálnej hodnoty teploty v blízkosti snímača, 

Obr. č. 31 Časová odozva senzoru LM35 [39] Obr. č. 30 Závislosť chyby teploty na aktuálnej 

teplote senzotu LM35 [39] 
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no však pre demonštračné účely komunikácie je snímač aj proces merania dostatočne 

presný a vyhovujúci. Aktuálnu hodnotu relatívnej vlhkosti v %  pre teplotu okolia 25 °C 

je podľa [40], možné vypočítať prostredníctvom nasledovného vzťahu 

𝑅𝐻 =  (
𝑉𝐴𝐷𝐶

𝑉𝐷𝐶
− 𝐵)

1

𝐴
 (3.1) 

kde, 

VADC  je hodnota napätia na výstupe senzora získaná pomocou ADC 

prevodníka, 

VDC  je hodnota napájacieho napätia, 

B = 0,1515    

A = 0,00636 sú konštanty pre výpočte RH pri hodnote okolitej teploty 25 °C.  

 Zariadenia s kódovým označenim Temp a Hum, fungujú v aplikačnej vrstve na 

princípe nadstaviteľného periodického odosielania teploty alebo relatívnej vlhkosti 

v reťazcovom (string) formáte, na unikátnu adresu THCD zariadenia. Viac o procese 

získania tejto adresy je uvedené v podkapitole: Aplikácia HTTP servera. Perióda 

odosielania správy sa môže líšiť v závislosti požadovanej aplikácie. V rámci diplomovej 

práce bola zvolená hodnota 3 s  ohľadom na demonštráciu a pozorovateľnosť 

dynamických zmien užívateľom a taktiež s cieľom nespôsobovať zbytočné zahlcovanie 

siete správami nesúcimi minimálnu informáciu. Zariadenie okrem autonómneho 

odosielania zmeraných veličín dokáže reagovať aj na vyžiadanie meranej veličiny v čase 

medzi jednotlivými periódami prostredníctvom CoAP správy typu GET. 

3.2.5 Mechanické ovládanie garážovej brány 

Súčasťou vypracovania diplomovej práce je aj simulácia pohyblivých častí 

v reálnom inteligentnom dome. Oládanie garážovej brány je realizované mechanizmom 

obsahujúci látkovú navíjaciu roletu, kovovú os a samotný motor. Jedná sa o upravený 

pôvodný servo motor s označením MG996R 

s upraveným obvodových zapojením 

a mechanickou konštrukciou. Vďaka vhodnému 

sprevodovaniu nie je nutné regulovať otáčky 

motora, ale je ich možno ponechať na maximálnej 

možnej hodnote pomocou výstupných pinov. 

V prípade nastavenia kombinácie logických úrovní 

na výstupných pinoch (0 a 1 alebo 1 a 0) dôjde 

k vyvolaniu rotačnému pohybu do definovaného 

smeru. V prípade nastania situácie logických úrovní 

0 a 0 alebo 1 a 1 je motor neaktívny, čo zabepečujú 

pripojené pull down rezistory do jednotlivých 

GATE  MOS tranzistorov. V prípade registrácie 

zariadenia s kódovým označením Shade, musí 

užívateľ zadať východziu polohu. Po korektnom zaregistrovaní je garážová brána 

ovládateľná pomocou dvoch príkazov UP a DOWN. Príkazy sú vykonávané na základe 

príchodzích správ CoAP. V prípade zadania korektného príkazu spustený proces pohybu 

Obr. č. 33 Upravený motor MG996R  
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garážových dverí. Počas tohto procesu nie sú ďalšie príchodzie príkazy vykonané až do 

doby ukončenia pohybu. V prípade nedodržania podmienok pre vykonanie príkazu je 

generovaná spätná správa s obsahom ERROR. V prípade zadania korektného príkazu je 

odoslaný spatná ACK správa s obsahom popisujúcim smer vykonávaného (Up/Down) 

pohybu. Zariadenia s kódovým označenim Shades sú ďalej schopné podať užívateľovi 

správu aj o dokončení práve vykonávaného pohybu, v podobe vygenerovanej CoAP 

správy obsahujúcej informáciu Top alebo End. Hardvér uvedenej schémy je obsiahnutý 

vo vnútri spomínaného upraveného motora MG996R. Uzol zabezpečujúci ovládanie 

garážovej brány plní taktiež smerovaciu úlohu v sieti Thread (REED), nakoľko disponuje 

akumulátorom s dvojnásobnou kapacitou. Jednotlivé zariadenia sú navrhované 

s zámerom dosiahnuť čo najmenšie rozmery (80 x 20 x 20 mm). 

 

 

 

3.2.6 Thread Host Controled Device (THCD) 

Zariadenie tohto typu je využívané ako rozhranie medzi HTTP serverom a sieťou 

Thread. Konfiguráciou Thread balíčka je možné docieliť ovládanie zariadenia pomocou 

THCI komunikácie (UART). Uzol tohto typu má v sieti Thread atribúty REED a podieľa 

sa teda na smerovaní a konfigurácii topológie siete. Súčasťou tohto zariadenia je aj 

schopnosť vytvoriť novú sieť a stať sa vedúcim smerovačom. Pre korektnú funkciu je 

nutné zaregistrovať potrebné URI používaných CoAP správ, povoliť commissioning 

(pripájanie nových zariadení) s definovaným kľúčom  a povoliť pripíjanie nových 

zariadení. 

  

Obr. č. 34 Schéma zapojenia motora garážovej brány pomocou H-mostíka 

Obr. č. 35 Skonštrukovaný modul snímača relatívnej vlhkosti 
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3.3 Aplikácia HTTP servera 

Úlohou HTTP Servera nie je len  sprostredkovať užívateľské rozhranie vo forme web 

stránky, ale taktiež generovať komunikáciu po spomínanej zbernici THCI na základe 

príchodzích HTTP požiadavok, registrovať nové zariadenia a vytvárať smerovaciu 

tabuľku aplikačnej vrstvy. Úlohou je taktiež zisťovať konfiguračné parametre vytvorenej 

siete a ukladať ich do pamäte tak, aby boli prístupné aj po reštarte zariadenia. Presný 

popis každého RTOS vlákna (úlohy) vykonávajúcej sa v rámci zariadenia HTTP servera 

je však mimo rozsah tejto publikácie, preto sú vymenované procesy popísané len podľa 

ich špecifických úloh v aplikácii.  

Jadro HTTP servera tvorí operačný systém reálneho času FreeRTOS na základe 

ktorého dochádza k rozdeleniu výpočtového výkonu pre jednotlivé úlohy (tasks) podľa 

plánovača úloh (task scheduler). V rámci diplomovej práce bolo pomocou dostupných 

FreeRTOS API vytvorených niekoľko separátnych úloh s cieľom dosiahnuť spomínané 

funkcie. Medzi hlavné úlohy aplikácie HTTP servera obsluha ethernet komunikácie 

s názvom tcpip_task. Nemenej dôležitou úlohou je sprostredkovanie užívateľskej 

odozvy, pomocou úlohy obsluhujúcej web rozhranie s názvom 

httpsrv_server_task. Ďalšiou dôležitou úlohou vytvorenou operačným systému je 

obsluha THCI komunikácie. Za účelom dekódovania príchodzích správ bola vytvorená 

úloha s názvom readTHCI_msg_task. Funkcia tejto úlohy je skenovať buffer, ktorý 

obsahuje prijaté bity z THCI (UART) komunikácie. Jednotlivé byty sú do neho pridávané 

pomocou inkrementácie hodnoty ukazovateľa, do ktorej je prijatý bajt uložený, vždy po 

vyvolaní prerušenia Rx jednotky. Algoritmus prehľadáva celý prijímací buffer za účelom 

detekovania presne definovaných postupností znakov, podľa špecifikácie THCI 

dostupnej v dokumentácii balíčku konektivity. Táto úloha je však spúštaná vždy iba pri 

príjme nových údajov so zámerom ušetrenia výpočtového výkonu pre ďalšie úlohy.  

Súčasťou THCI správ je aj indikácia prijatých CoAP registračných (IPscan URI) 

alebo ovládacích (CMD URI) správ zariadením THCD. V prípade indikácie prijatia 

napríklad potvrdzovacej správy s CMD URI, je obsah tejto správy dekódovaný pomocou 

úlohy readTHCI_msg_task a následne uložený na vyhradené miesto k ďalšiemu 

neskoršiemu spracovaniu. Jednou z ďalších úloh spúštaných iba v prípade prímu CoAP 

správy s URI Ipscan je úloha, zabezpečujúca odoslanie potvrdenia o korektnej a úspešnej 

registrácii nového zariadenia na aplikačnej vrstve na základe odoslania (THCI (UART) 

Tx) presného formátu správy do zariadenia THCD. Pri príjme správy s týmto URI si 

aplikácia vytvára záznam (smerovaciu tabuľku) o každom registrovanom zariadení. 

Súčasťou takéhoto záznamu je funkcionalita ( svetlo a pod.) identifikátor ( číslo tohto 

typu zariadenia)  a príslušnú Ipv6 ML64 adresu pretrvávajúcu aj po prípadnom reštarte 

zariadení. Takto nadobudnutú smerovaciu tabuľku je nutné  po vhodnom sformátovaní 

uložiť aj do flash pamäte. Zariadenie si spolu aj s hodnotou ukladá aj počet registrovaných 

zariadení. Na základe tohto údaja  je zariadenie schopné aj po reštarte získať všetky 

potrebné údaje z pamäte  a uložiť smerovaciu tabuľku do vhodnej štruktúry. Zariadenie 

je po reštarte schopné nadalej registrovať ďalšie zariadenia. V rámci vypracovania 

dilomovej práce je maximálny počet pripojených zariadení obmedzený limitom 16, čo je 

však dostatočný počet na realizáciu modelu inteligentnej domácnosti. 

V rámci diplomovej práce boli využívané funkcie pre nastavovanie a ovládanie 

FreeRTOS operačného systému. V nasledujúcej časti textu sú vymenované základné 
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prostriedky využité práve za týmto účelom, získané prevažne zo zdroja uvedeného 

v zozname literatúry pod označením [41]. 

xTaskCreate (    TaskFunction_t pvTaskCode, 

                 const char * const pcName, 

                 unsigned short usStackDepth, 

                 void *pvParameters, 

                 UBaseType_t uxPriority, 

                 TaskHandle_t *pxCreatedTask ); 

Funkcia súžiaca na vytvorenie úlohy podľa špecifických parametrov. 

vTaskDelete( xHandle ); 

Funkcia slúžiaca na zmazanie úlohy pomocou xHandle parametru. 

vTaskSuspend( xHandle ); 

Funkcia slúžiaca na vyvolanie pozastavenia úlohy pomocou xHandle parametru. 

vTaskResume( xHandle ); 

Funkcia slúžiaca na vyvolanie pokračovania pozastavenej úlohy pomocou xHandle 

parametru. 

EventBits_t xEventGroupWaitBits( 

  const EventGroupHandle_t xEventGroup, 

  const EventBits_t uxBitsToWaitFor, 

  const BaseType_t xClearOnExit, 

  const BaseType_t xWaitForAllBits, 

  TickType_t xTicksToWait ); 

Štruktúra slúžiaca na zistenie nastavenia vlajok (flags). Funkcia je blokovaná až pokiaľ 

nedôjde k nastaveniu určitých vlajok. Možnosť využiť na podmienené spuštanie 

konkrétnej RTOS úlohy. 

Dôležitou skutočnosťou je, že existujú aj špeciálne  modifikácie RTOS funkcií, ktoré 

je možné používať iba výlučne v obsluhe prerušenia. Takéto funkcie nesú v názve 

označenie na konci vo frome FromISR. Príkladom takejto funkcie môže byť 

BaseType_t xEventGroupClearBitsFromISR( 

    EventGroupHandle_t xEventGroup, 

    const EventBits_t uxBitsToClear ); 

Server vo svojej kooperácii s web rozhraním využíva hlavne CGI (Common Gateway 

Interface) a SSI (Server Side Includes) komunikačné prostriedky. V prípade prímu CGI 

požiadavky z web rozhrania uživateľa je volaná príslušná funkcia. Pre identifikáciu 

konkrétneho uživateľského vstupu (napr. tlačidlo na web stránke) sa využíva parameter 

querystring, ktorý je súčasťou štruktúry predanej funkcie. Typickým príkladom prijatého 

prametru tohto typu je LightDim04=3. Tento reťazec je možné rozložiť na štyri časti: 

1. Funkcionalita zariadenia (LightDim) 

2. Identifikátor zariadenia (04) 

3. Separátor kódu zariadenia a príkazu (=) 

4. Kód požadovaného príkazu ( 3 => „Down“) 
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 Na základe prijatého parametru je možné vygenerovať požiadavku na odoslanie 

správy CoAP prostredníctvom zariadenia THCD. Správa podmienená takouto 

požiadavkou by nadobúdala nasledovné parametre: 

Tabuľka 6 Parametre vzorovej CoAP správy 

Parameter Hodnota 

URI „CMD“ 

CON/NON CON 

TYPE POST 

PAYLOAD „Down“ 

IP adresa Nutné vyhľadať v smerovacej tabuľke 

Pre nájdenie príslušnej IP adresy je využitá skenovacia funkcia ktorej návratová hodnota 

je IPv6 ML64 adresa v hexadecimálnom vyjadrení (16 bajtov). Komunikačný prostriedok 

vo formáte CGI je využívaný aj pri odosielaní dynamického premenlivého obsahu do 

užívateľského prehliadača. 

SSI požiadavka je v rámci aplikácie serveru používaná na zobrazovanie statických 

údajov ako napríklad na výpis smerovacej tabuľky, čas vytvorenia aplikácie, informácie 

o sieti a pod. Obsah takýchto informácií je však pred použitím nutné správne formátovať, 

nakoľko SSI očakáva paramtere v reťazcovom (string) formáte. 

3.4 Užívateľské rozhranie 

Web rozhranie poskytuje jednemú alebo viacerým uživateľom pristupovať 

k jednotlivým ovládacím prvkom modelu inteligentnej domácnosti prostredníctvo web 

stránok. Vizuálna stránka rozhrania je navrhnovaná so zámerom poskytnúť jednoduché 

prehľadné užívateľské prostredie ovládateľné aj pomocou zariadení reagujúcich na dotyk. 

Najvačšia výhoda voľby takéhoto typu prostredia je v možnosti poskytnutia prístupu 

viacerým uživateľom v „rovnakom“ čase. Ďaľšou výhodou je dostatok dostupných 

materiálov a knižníc na vypracovanie relatívne zložitých zobrazovacích elementov. 

Stránka obsahuje prehľadnú navigačnú lištu s možnosťou prepínania jednotlivých 

dielčích podstránok. Jednotlivé podstránky sú realizované pomocou iframe okna. 

V prípade prepnutia podstránky dochádza teda iba k jej nahraniu do subframe. Stránka 

obsahuje sedem dielčich podstránok: Welcome, Home Model, Home Control, Live Data, 

Routing Table, Network Details a References.  

3.4.1 Podstránka Home Control 

Jednou z najdôležitejších podstránok je práve Home Control, prostredníctvom ktorej 

je možné ovládať a zároveň aj monitorovať jednotlivé zariadenia Thread siete. Podstránka 

pozostáva z tlačidiel prílušných ovládaných zariadení. Tlačidlá sú navrhnuté tak, aby pri 

ich použití imitovali stlačenie reálneho tlačidla pre potvrdenie uživateľského vstupu. 

Takýto vizuálny prístup je vhodný hlavne pre dotykom ovládané zariadenia, kde si 

užívateľ často nie je istý, či korektne vykonal užívateľský vstup. Návrh takéhoto tlačidla 

je možné dosiahnuť pomocou CSS. Súčasťou tejto podstránky sú aj vyhradené miesta pre 
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potvrdzovacie správy od jednotlivých zariadení. V prípade zariadení stiemavacích svetiel 

a klimatizácie má potvrdzovacia správa uživateľský charakter vo forme percentuálnej 

hodnoty popisujúcej aktuálnu veľkosť nastavenej striedy PWM daného zariadenia 

v ôsmich krokoch. Kedže sa jedná o svetelné zdroje typu LED je vhodné využiť 

logaritmický nárast a pokles hodnoty striedy pre imitáciu lineárnej regulovateľnosti pre 

ľudské oko. V praxi môže byť takáto fukcia dosiahnutá jednoducým bitovým posunom 

binárneho čísla. Zariadenia s kódovým označením PIR, Lock, Hum, Temp disponujú 

taktiež vyhradeným miestom. Príjem ACK pre zariadenie typu Hum je vo forme set 

a clear. Pre zariadenie PIR sa nejedná o potvrdzovaciu správu, ale o informáciu 

o aktuálnom stave senzoru vo forme IDLE a ACTIVE. Zariadenia Temp a Hum takisto 

zobrazujú obsah prijatej správy v stupňoch Celzia a percentách relatívnej vlhkosti. 

 

Obr. č. 36 Uživateľské rozhranie podstránky Home Control 

Zobrazovanie aktuálnych informácií je dosiahnuté pomocou programovacieho jazyka 

JavaScript, ktorého úlohou je vytvárať HTTP požiadavku smerujúcu z užívateľovho 

prehliadača na server. Takáto forma dotazu je opakovaná s definovanou periodicitou pre 

zobrazenie aktuálnych informácií. Generovanie takejto požiadavky je realizované 

pomocou príkazu  

make_request("live_data.cgi"); 
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definovaného v request.js. Server je schopný požiadavku rozlíšiť a predpripraviť 

požadované dáta v reťazcovom formáte. Pre sníženie hardvérových nárokov je vhodné 

sformulovať odpoveď pre všetky zariadenia do jednej odpovede. Uvedené je možné 

dosiahnuť pomoocu zlúčenia jednotlivých informácií oddelených špeciálnym znakom do 

jedného reťazca. Na strane prehliadača je možné reťazec spracovať pomocou príkazu 

data.split("$");. 

V nasledujúcich krokoch sú jednotlivé údaje pridelené do jednotlivých vyhradených 

miest. 

3.4.2 Podstránka Routing Table 

Ďalšou dôležitou časťou web stránky modelu inteligetnej domácnosti je podstránka 

Routing Table, prostredníctvoj ktorej je možné generovať najzákladnejšie konfiguračné 

príkazy a sledovať aktuálny zoznam pripojených a zaregistrovaných zariadení. Tento 

zoznam obsahuje informácie o danej funkcionalite zariadenia, numerickom 

identifikátore, a taktiež jeho IPv6 ML64 adrese. 

 

Obr. č. 37 Uživateľské rozhranie podstránky Routing Table 

Medzi základné príkazy patrí vytvorenie novej Thread siete, registrácia používaných 

CoAP URI, reštart THCD zariadenia a vymazanie všetkých záznamov o zariadeniach 

vrátane flash pamäte. Smerovacia tabuľka aplikačnej vrstvy zobrazená vďaka využitiu 

SSI komunikačných prostriedkov a pre každý ďalší záznam je vytvorený nový riadok 

v tabuľke, ktorý je následne zobrazený v spomínanej podstránke. 



46 

 

3.4.3 Podstránka Live Data 

Súčasťou rozhrania nie je len zobrazovanie aktuálnych hodnôt, ale aj sledovanie 

časového priebehu meraných veličín teploty a tlaku. Zobrazovanie hodnôt je realizované 

pomocou priradených knižníc zo zdroja č. [42]. Výhodou použitých knižníc je široká 

škála možností editácie vizuálnych efektov a rôznych typov grafov. 

Získavanie hodnôt zo servera je realizované analogicky ako v prípade podstránky 

Home Control pomocou HTTP požiadavky. Zobrazovaný graf zlučuje obidva priebehy 

do jedného okna s dvoma vertikálnymi osami. Jedná sa o dynamický graf s oknom 

zobrazujúcich posledných 20 vzoriek. Jednotlivé vzorky v spojitom grafe sú zobrazené 

pomocou kríža a v prípade prejdenia kurzoru nad jeho pozíciou dôjde k zobrazeniu 

príslušnej hodnoty. Zvýšenie úrovne relatívnej vlhkosti na grafe je spôsobené vložením 

zariadenia do priestoru so zvýšenou vlhkosťou a následným odobraním z tohto priestoru. 

 

Obr. č. 38 Dynamický graf užívateľského rozhrania podstránky Live Data 

Ďalšie uvedené podstránky majú hlavne informatívny charakter, popisujúci topológiu 

siete, princíp fungovania jednotlivých častí siete, vizuálny prehľad umiestnenia 

jednotlivých zariadení v modeli domácnosti a taktiež odkazy na externé internetové 

stránky. 
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3.5 Pripojovacia rutina 

Pre správnu funkciu a ovládanie jednotlivých 

uzlov v sieti je nutné každé zariadenie korektne 

zaradiť do siete. Proces pridávania nový zariadení 

do siete je možno rozdeliť do dvoch častí : 

1. Pripojenie do siete Thread 

2. Registrácia na HTTP servery 

Keďže zariadenia postavené na moduloch KW41Z nedisponujú sériovým 

komunikátorom pripojiteľným priamo do PC je nutné k nemu pripojiť konvertor sériovej 

zbernice UART – USB. Konvertor sprostredkúva komunikáciu s daným modulom 

prostredníctvom komunikácie shell (príkazový riadok). Pred zahájením samotnej 

pripojovacej rutiny je však nutné najprv definovať o aký druh zariadenia ide, resp. 

definovať jeho funkcionalitu podľa kódového označenia, definovaného v podkapitole 3.2. 

Pre definovanie funkcionality bol vyvinutý príkaz DevFunc s dvoma možnými 

argumentami na druhej pozicíí: get alebo set. Pričom pri použití parametru get nie sú 

očakávané ďalšie parametre. Výstupom takto zadaného príkazu dôjde k výpisu aktuálne 

nastaveného kódoveho označenia spolu s numerickým identifikátorom. Parametrom set 

užívateľ indikuje, že nasledujúci parameter bude obsahovať požadované kódové a 

identifikačné označenie. Jedine v prípade zadania kódového označenia ShadesXX 

program očakáva ešte dodatočný parameter, ktorý informuje o východzej pozícii 

mechanických garážových dverí. Parameter môže nadobúdať iba dve hodnoty: top alebo 

end. Príkaz DevFunc neumožňuje zadať parametre v nesprávnom poradí alebo 

v chybnom znení. V prípade chyby zadávania parametrov príkazový riadok generuje 

odpoveď s chybovým hlásením. Príklad použitia takéhoto príkazu je uvedený nižšie. 

DevFunc set Shades00 top 

V prípade zadania príkazový riadok informuje užívateľa o korektnom zadaní príkazu 

a o zapísanom kódovom označení. 

V nasledujúcom kroku je nutné použiť príkaz definovaný v Thread Stack. Príkazom 

thr join dôjde k zahájeniu pripojovacieho procesu sprevádzaneho overovaním 

pripojovacieho kľúča s informovaním príslušného smerovača o type pripájajúceho uzla. 

Výsledkom korektného pripojenia je informácia potvrdzujúca úspešný proces 

commissioningu,  výpis identifikátora siete (PAN ID), a taktiež zobrazenie pridelených 

IP adries. Zariadenie v tomto bode procesu zaraďovania do siete je už schopné 

komunikácie na Thread vrstve. Ďalším nevyhnutným krokom je však zadanie príkazu 

sprostredkovajúceho registráciu zariadenia na HTTP servery. K tomuto účelu je využitý 

ďalší vyvinutý príkaz regnode. Príkaz je užívateľovi umožnené použiť iba v prípade, ak 

je daný uzol pripojený k Thread sieti a zároveň užívateľ definoval kódové a identifikačné 

údaje. Použitie tohto príkazu generuje CoAP správu s presne definovaným obsahom a 

parametrami podľa nasledujúcej tabuľky. 

 

 

Obr. č. 39 Konvertor UART - USB 
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Tabuľka 7 Parametre CoAP správy generovanej príkazom regnode 

Parameter Hodnota 

URI „IPscan“ 

CON/NON CON 

TYPE POST 

PAYLOAD IPv6 ML64 adresa 

IP adresa Broadcast (všetky uzly Thread siete) 

Definované URI v podobe IPscan sa používa len pri registrácii nových zariadení, aby sa 

zabránilo prípadným konfliktom pri komunikácii. Dôležitým očakávaným parametrom 

HTTP serverom je obsah správy (payload) obsahujúci IPv6 ML64 adresu práve 

registrujúceho sa uzla spolu s jeho kódovým a identifikačným označením. Obe informácie 

sú súčasťou jedného reťazca a sú oddelené špeciálnym znakom. Pomocou využitia práve 

broadcast adresy smerovanej všetkým uzlom siete Thread je zaistené, že správa dorazí aj 

do nami požadovaného uzla - THCD (sprostredkovateľ správ pre HTTP server). Po prijatí 

správy THCD zariadením nie je však proces registrácie ešte korektne ukončený, nakoľko 

registrované zariadenie ešte nepozná adresu THCD zariadenia, ktorému je smerovaná 

vačšina komunikácie na aplikačnej vrstve. HTTP server si po prijatí (prostredníctvom 

THCD zariadenia) špecifikovanej správy obsah rozloží a vygeneruje ďalší záznam do 

smerovacej tabuľky.  Následne musí server vygenerovať podobnú správu ako registrujúce 

zariadenie, ale tentokrát je možné využiť konkrétnu adresu cieľového zariadenia 

obsiahnutú v prijatej správe. Obsah správy generovanej na strane HTTP servera je 

naplňený iba IPv6 ML64 adresou THCD zariadenia potrebnou k smerovaniu 

komunikácie smerom od zaregistrovaného zariadenia k THCD zariadeniu.  Proces 

registrácie je korektne ukončený až po prijati vygenerovanej správy registrovaným 

zariadením.  Informáciou o prijatí takejto správy je užívateľ informovaný v príkazovom 

riadku. Súčasťou príjmu takejto správy je aj nastavenie vlajok signalizujúcich korektný 

proces zaradenia do siete. Vzorový výpis z Shell kounikácie zobrazujúci pripojenie aj 

registráciu nového zariadenia je uvedený na obrázku nižšie. 

 

Obr. č. 40 Výpis shell komunikácie pripojovacej rutiny 
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3.6 Model inteligentnej budovy 

Za účelom demonštrácie ovládania a monitorovania systému použitého v modely 

intelignetnej domácnosti je vhodné vytvoriť model, ktorý vhodne reprezentuje použitie 

v praxi. Za týmto účelom bol vytvorený model moderného domu s viacerými 

miestnosťami. Samotná realizácia precízneho modelu je však mimo technického 

vybavenia autora. Z uvedeného dôvovodu bola pre výrobu modelu domu podľa 

parametrov a predlohy zvolená externá spoločnosť. 

3.6.1 Konštrukcia 

 Základým konštrukčným materiálom využitým pri tvorbe modelu je plexisklo 

o hrúbke 8 mm. Tento materiál bol zvlolený hlavne kvôli dobrej obrábateľnosti 

a priehľadnosti stien. Model domu tvorí trojpodlažné riešenie s piatimi oddelenými 

miestnosťami. Súčasťou je aj miestnosť reprezentujúca garáž pre osobné vozidlo. Na 

druhom podlaži je realizovaná imitácia reálnej terasy pre prípadnú realizáciu mechanickej 

markízy. Fyzické rozery modelu sú 65 x 43 x 30 cm. Jednotlivé moduly sú 

zakomponované do modelu so zámerom sa čo najvac priblížiť reálnemu použitiu v praxi. 

Ventilátor realizujúci funkcionalitu klimatizácie je umiestnený na prvom nadzemnom 

podlaží. Zariadenie imitujúce zámok je umiestnené pri hlavnom vstupe do modelového 

objektu. Hneď nad zámkom sa nachádza modul obstarávajúci funkcionalitu ovládania 

garážových dverí. Snímač pohybu PIR je umiestnený v objekte tak, aby reagoval iba pri 

vykonaní pohybu v najprístupnejšej a zároveň najväčšej miestnosti. Senzory relatívnej 

vlhkosti a teploty nemajú pevné umiestnenie kvôli prípadnej interakcii s uživateľom 

(napr.: dotyk teplotného čidla so zámerom simulácie zvýšenia teploty). Ostatné uzly sú 

ku konštrukcii pripevnené odnímateľným spôsobom, najmä kvôli prípadnej 

rekonfigurácii formou suchého zipsu. V modeli je použitých celkom 11 modulov.  

Obr. č. 41 Fyzický model inteligentného domu 
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3.6.2 Solárna elektráreň a úložisko energie 

Inteligetné budovy často disponujú aj prvkami realizujúcimi generáciu energie 

z obnovitelných zdrojov. V rámci diplomovej práce bola skonštruovaná minimalistická 

solárna elektráreň, ktorej úlohou je sprostredkovať možnosť nabíjania samotných 

modulov siete Thread.  

Solárna elektráreň je zložená z troch hlavných častí: 

1. Solárny článok 

2. Akumulátor 

3. Nabíjací obvod 

Použitý solárny článok s rozmermi 165 x 165 x 3 mm dosahuje maximálneho výkonu  

4,5 W pri ideálnych pracovných podmienkach. Solárny panel je umiestnený na garážovej 

streche modelu. Veľkosť akumulátora bola zvolená tak, aby pri jeho plnom nabití bolo 

možné nabiť modul aspoň 3 krát. Maximálna deklarovaná kapacita akumulátora 

výrobcom dosahuje hodnotu 4250 mAh. Batéria je lokalizovaná pod solárnym panelom 

za účelom kompaktného riešenia. Na teplotné oddelenie solárneho panelu a akumulátora 

bola použitá viacvrstvová teplo odpudzujúca páska. Nabíjací obvod umožnuje 

akumulátor nabiť aj z externého zdroja. V prípade nutnosti je možné nabíjať až dva 

moduli súčasne pomocou dvoch USB konektorov. Nabíjací obvod je umiestnený v bielom 

plastovom púzdre na vonkajšej bočnej strane modelu budovy.  
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4 ZÁVER 

Autor pri vypracovaní diplomovej práce čerpal z  literatúry uvedenej v zozname na 

konci práce, ale hlavne z teoretickych poznatkov nadobudnutých počas vypracovania 

semestrálneho prejektu, ktorý tvoril základ pochopenia funkcie siete Thread. 

V prvej kapitole diplomovej práce je definovaný pojem Internet of Things a jeho 

súvislosť s problematikou inteligentných budov. Zároveň sú stanovené kritéria na základe 

ktorých je možné porovnávať komunikačné protokoly využívané práve v tejto oblasti. 

Práca sa ďalej zaoberá popisom parametrov a vlastností troch často využívaných 

komunikačných protokolov: Wi-fi, Zigbee a Thread. Najväčšia pozornosť je venovaná 

práve protokolu Thread spolu s detailným popisom štandardu 802.15.4, na základe 

ktorého je definovaná fyzická a linková vrstva. Všetky tri komunikačné protokoly pracujú 

v rovnakom frekvenčnom pásme a preto je súčasťou práce aj podkapitola zaoberajúca sa 

koexistenciou týchto štandardov. V závere kapitoly sú prehľadne porovnané vlastnosti na 

základe definovaných kritérií v podkapitole 1.2. Druhá kapitola je zameraná na popis 

hardvérových a príslušných softvérových súčastí potrebných ku realizácii diplomovej 

práce. Súčasťou kapitoly je taktiež popis jednotlivých modulov využívaných v aplikácii. 

V závere tejto kapitoly je uvedený proces pri vytvorení jednoduchého komunikačného 

príkazu pomocou príkazového riadku (Shell). Nemenej dôležitú časť práce tvorí tretia 

kapitola zaoberajúca sa popisom celkovej topológie využívanej komunikačnej siete. 

V nasledujúcich podkapitolách sú rozoberané jednotlivé dielčie uzly a zariadenia siete. 

Dôležitou časťou je podkapitola č. 3.2, kde sú popísané jednotlivé vytvorené koncové 

zariadenia realizujúce inteligentnú domácnosť. Podkapitola 3.4 pojednáva o vytvorenom 

užívaťeľskom rozhraní vo forme web stránky. Záverom tretej kapitoly je ilustrácia a opis 

fyzicky vytvoreného modelu spolu s foto-voltaickou elektrárňou. 

Vypracovanie diplomovej práce spočíva v návrhu fyzického modelu budovy 

schopnej komunikácie prostredníctvom Thread siete, na základe užívateľských vstupov. 

Sieť tvoriaca tento celok je zložená z niekoľkých hlavných častí: LAN sieť, HTTP Server 

a Thread sieť. Základnou stavebnou bunkou siete Thread je práve modul KW41Z 

s relatívne malými rozmermi od spoločnosti NXP Semiconductors. S využitím týchto 

modulov a ďalších hardvérových súčastí boli vytvorené samostatné zariadenia, schopné 

realizovať požadované funkcie aj nad rámec zadania diplomovej práce. Takto vytvorené 

zariadenia sú schopné modelovať reálne použitie zariadení v inteligentnej domácnosti ako 

sú: stmievacie alebo dvojstavové svetelné zdroje, klimatizácia, elektrický zámok, snímač 

pohybu, snímač teploty, snímač relatívnej vlhkosti a taktiež mechanické súčasti v podobe 

ovládateľných garážových dverí alebo roliet. Jednotlivé moduly je možné jednoducho 

a prehľadne ovládať a monitorovať prostredníctvom navrhnutého web rozhrania. Nad 

rámec vypracovania bola realizovaná jednoduchá foto-voltaická elektráreň s úložiskom 

energie zabezpečujúca nabitie používaných modulov v prípade nedostupnosti el. siete. 

Zadanie diplomovej práce bolo splnené v plnom rozsahu. Oblasť problematiky 

internetu vecí však stále napreduje a téma inteligentných budov a domácností nie je ešte 

zdaľeka vyčerpaná. Podobne je tomu tak aj v navrhnutom modely, kde je možné stále 

zakomponovávať nové zariadenia, funkcionality a inovácie. V rámci zadanej témy by 

bolo možné model rozširiť napr. o: zariadenie realizujúce funkciu výsuvnej markízy, 

snímače ďalších elektrických aj neelektrických veličín, sledovanie stavu nabitia 

akumulátorov modulov, zabezpečenie prístupu k ovládaniu cez mobilnú sieť. 
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 

Skratka Názov v anglickom jazyku Preklad pojmu do slovenčiny 

IoT Internet of Things Internet vecí 

THCI Thread Host Controlled Device Hosťom kontrolované zariadenie 

IPvX Internet Protocol Version X Internet Protokol Verzie X 

IEEE Institute of Electrical and 

Electronic Engineers 

Inštitút elektrických 

a elektronických inžinierov 

PHY Physical layer Fyzická vrstva 

MAC Medium Access Layer Spojová vrstva 

ACK Acknowledgment Potvrdenie 

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Avoidance 

Viacnásobný prístup s načúvaním 

nosnej s predchádzaním kolízií 

ED Energy Detect Detekcia Energie 

LQI Link Quality Identification Identifikátor kvality linky 

(Q/B)PSK Quadrature/Binary Phase Shift 

Keying 

Kvadratúrna/Binárna fázová 

modulácia 

FFD Full Function Device Plne funkčné zariadenie 

RFD Reduce Function Device Zariadenie s redukovanými 

schopnosťami 

PAN Personal Area Network Personálna sieť 

BF Beacon Frame Synchronizačný rámec 

GTS Guaranteed Time Slot Garantovaný časový slot 

AES Advanced Encryption Standard Pokročilý štandard enkrypcie 

QAM Quadrature Amplitude Modulation Kvadratúrna Amplitúdová 

Modulácia 

OFMD Orthogonal Frequency Division 

Multiplex 

Ortogonálny multiplex s 

frekvenčným delením 

EIRP Equivalent Isotropic Radiated 

Power 

Ekvivalentný Izotropný 

Vyžiarený Výkon 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Rozprestrete spektrum priamou 

postupnosťou 

FHSS Frequency Hoping Spread 

Spectrum 

Rozprestrete spektrum 

s frekvenčným skákaním 

MIMO Multiple Input Multiple Output Viacnásobné vstupy a výstupy 

QoS Quality Of Service Kvalita služby 

AP Access Point Prístupový bod 

OSI Open Systems Interconnection Sieťový model 

https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
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WPAN Wireless Personal Area Network Bezdrôtová personálna sieť 

LAN Local Area Network Lokálna bezdrôtová sieť 

UDP Universal Data Protocol Univerzálny dátový protokol 

DTLS Datagram Transport Layer 

Security 

Rámcová bezpečnosť na 

transportnej vrstve 

DVR Distance Vector Routing Vektor smerovania komunikácie 

6LoWPAN IPv6 Low Power WPAN Nízko energetická verzia IPv6 

ML/LL Mesh Local/Link Local Zmiešaná lokálna/Linková 

lokálna 

EMC Electromagnetic Compatibility Elektromagnetická kompatibilita 

ISM Industry, Scientific and Medical 

Band 

Priemyselné, vedecké 

a zdravotnícke pásmo 

(F/T)DMA Frequency/Time Division Multiple 

Access 

Frekvenčná/Časová metóda 

viacnásobného prístupu 

FSK Frequency Shift Keying Frekvenčná modulácia 

DAC Digital to Analogue Converter Digitálne-analógový prevodník 

SoC System on Chip Systém na Čipe 

BLE Bluetooth Low Energy Nízkoenergetická verzia 

Bluetooth 

PCB Printed Circuit Board Doska plošných spojov 

KDS Kinetis Design Studio Kinetis dizajnové štúdio 

RTOS Real Time Operating System Operačný systém s reálnym 

časom 

UART Universal asynchronous 

receiver/transmitter 
Univerzálny asynchrónny 

prijímač/vysielač 

USB Universal Serial Bus Univerzálna sériová zbernica 

CoAP Constrained Application Protocol Obmedzený Aplikačný protokol 

API Application Programing Interface Programovacie aplikačné 

rozhranie  

URI Uniforme Resource Intetifier Jednotný identifikátor prostriedku 

HTML Hypertext Markup Language Hypertextový formátováci jazyk 

HTTP Hypertext Transport Protocol Hypertextový transportný 

protokol 

CGI Common Gateway Interface Bežné Bránové Rozhranie 

SSI Server Side Includes Skriptovací jazyk servera 

PIR Passive InfraRed sensor Pasívny infračervený senzor 

CSS Cascading Style sheet Kaskádové štýly 

GPIO General Purpose Input Outpur Bežné Vstupy a Výstupy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
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A ZOZNAM POUŽITÝCH NXP MODULOV 

1x FRDM-KW41Z 

1x USB-KW41Z 

12x KW41Z-Mini 

1x FRDM-K64F 

2x J-Link (Segger) debugger 

1x MC1322x USB Dongle (Sniffer) 

 

 

 

 

 

 

 

B ZOZNAM POUŽITÉHO SOFTVÉRU 

Kinetis Design Studio 3.2.0 (Connectivity Software 1.0.2) 

Putty v.0.67 

Project Cloner 

Edraw Max 6.5.3 

Wireshark 2.10 (Thread) 

IAR Embedded WorkBench 7.80.4 

FireFox (HttpFox plugin) 

Eagle 7.6.0 

Microsoft Power Point 2016 

SourceTree (GitHub Client) 

DockLight (Serial Communication) 

NXP Tes Tool 12 
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