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АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення з інту-

їтивно зрозумілим інтерфейсом керування системною «Розумний дім», а са-

ме: світлом, температурою, опаленням, автоматичним керуванням вікнами та 

жалюзі. Також подано ідеї створення web–сервера для подальшого розвитку 

системи. Тема даної роботи є актуальною у зв’язку із здороженням ціни на 

енергоносії та складною економічною ситуацією в нашій країні. 

В роботі проведено аналіз існуючих реалізацій системи «Розумний дім» 

та операційної системи Windows. Був розроблений власний варіант реалізації 

та проведено тестування розробленого графічного інтерфейсу. 

Загальний обсяг роботи — 69 сторінок, 27 рисунків, 3 таблиць,18 бібліо-

графічних найменувань. 
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ANNOTATION 

Thesis is devoted to developing software with an intuitive management inter-

face of the whole house, namely: light, temperature, heating, automatic control of 

Windows and blinds. Also file the idea of creating a web server for further system 

development. The theme of this work is relevant in relation to the rise in energy 

prices and the difficult economic situation in our country.  

In work the analysis of existing implementations of "Smart home" and the 

Windows operating system. They had developed their own variant of implementa-

tion.  

The total amount of work is 69 pages, 27 figures, 3 tables,18 bibliographical 

references. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

QML — Qt Meta-Object Language 

ЦК — Центральний комп’ютер 

ДМ — Дочірній мікроконтролер 

LON — Local Operating Network 

ОС — Операційна система 

QT — Quasar Technologies 

CLX — Component Library for Cross Platform 

ЕІ — Елемент інтерфейсу  

TCP — Transmission Control Protocol  

ПЗ — Програмне забезпечення 

HTTP — HyperText Transfer Protocol  

FTP — File Transfer Protocol  

 UML — Unified Modeling Language  

 IP — Internet protocol  
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ВСТУП 

Основне призначення системи «Розумний дім» економія енергоносіїв, 

що є все більш актуальним у зв’язку з їх подорожчанням в Україні. Тому ін-

телектуалізація приміщень стає все популярнішою, наздоганяючі світові тен-

денції до автоматизації побуту. Адже використання «розумної» системи опа-

лення чи системи керування освітленням дозволить значно зменшити енерге-

тичні витрати за рахунок зниження споживання в моменти, коли це не є не-

обхідним. 

Тому розробка інтерфейсу для системи керування «Розумним домом» є 

актуальною, адже простота в налаштуванні подібних систем сприятиме 

більш широкому їх впровадженню. 

Мета дипломної роботи – розробка інтерфейсу системи керування «Ро-

зумним домом» під назвою «SHome» з простим графічним інтерфейсом, який 

не вимагає для налаштування технічної освіти та містить функції керування 

енергетичними затратами і забезпеченням комфорту. Дану систему можна 

змінювати під власні потреби, удосконалювати та розширювати.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Аналізуючи поставлене завдання, було вирішено використати мову про-

грамування QML (Qt Meta-Object Language) технології QT Quick та С++ для 

реалізації інтерфейсу керування системи «Розумний дім». Графічний інтер-

фейс програмного додатку реалізований на QML, а логіка керування на С++ 

для забезпечення надійності та продуктивності системи. Для забезпечення 

відповідності технічних засобів був використаний ноутбук Acer TravelMate 

5760 з операційною системою Windows 10 та такими характеристиками: 

- Екран Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk: 

 Діагональ екрану: 15.6 

 Дозвіл екрану: 1366x768 пікселів 

- Процесор Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk: 

 Тип процесора: Intel Core i3 

 Частота процесора 2100 Mhz 

 Кеш L2 (рівень 2): 3 MB 

- Оперативна пам'ять Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk: 

 Обсяг встановленої оперативної пам'яті: 4 GB 

 Максимальний об'єм оперативної пам'яті: 4096 

 Тип оперативної пам'яті: DDR3 

- Видеокарта Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk: 

 Обсяг відеопам'яті: 1024 МБ 

- Накопичувачі даних Acer TravelMate 5760G-2314G50Mnbk: 

 Ємність накопичувача: 500 GB 

 Інтерфейс жорсткого диска: HDD SATA 

 Швидкість обертання жорсткого диска: 5400 об. / Хв 

 Оптичний накопичувач: DVD ± RW Super Multi Double Layer 
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2 ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗУМНИЙ ДІМ» 

«Розумний дім» – модернізований будинок, який містить сучасну техно-

логічно-організовану систему, яка покращує життя людей. Дана система за-

безпечує комфорт, безпеку та ресурсозбереження для користувачів, оскільки 

вміє реагувати на конкретно поставленні завдання і вміє розпізнавати конк-

ретні ситуації, які відбуваються в будинку. Одна із систем може керувати ін-

шою системою. Наприклад, при підвищенні температури, система може ав-

томатично закрити вікна в будинку і включити кондиціонер. 

На даний час, концепція «Розумний будинок» стрімко розвивається і 

створила ще одну систему – «Інтернет речі». 

2.1 Основні функції системи «Розумний дім» 

2.1.1 Енергозбереження 

«Розумні дома» містять енергозберігаючі системи, які дозволяють з еко-

номити кількість вживаної електроенергії в 10-15 разів. Для цього викорис-

товуються прилади управління освітленням, опаленням. Енергозберігаюче 

освітлення досягається встановленням часу включення та виключення ламп. 

Для цього розробляються цілі графічні схеми управління лампами. Також 

максимальну економію можна отримати, якщо правильно спроектувати бу-

динок, щоб в результаті він освітлювався природнім світлом. Хорошою іде-

єю, звичайно, є і використання енергозберігаючих ламп, але якщо вона го-

рить в пустому приміщені, то це стане безглуздим джерелом енерговикорис-

тання. Опалення в приміщені також керується самою системою. Датчики те-

мператури реагують на навколишнє середовище і відповідно подають коман-

ди на ЦК, який в свою чергу регулює температуру в будинку. Це, звичайно, 

дає високі показники по енергозбереженню [1].  

Найкращу економію дають автоматичні вимикачі світла з використан-

ням інфрачервоних і електронних датчиків. Датчики освітлення визначають 

рівень освітлення в кімнаті і ,в залежності від показників, подають сигнал на 

включення чи виключення освітлення, або якщо в кімнату зайшла людина 
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використовуючи при цьому датчики руху. В основі системи енергозбережен-

ня також лежать датчики температури, які визначають стан кімнат[1]. 

Управління освітленням - одна з найважливіших задач в будинку. Завдя-

ки інтелектуальному програмуванню можна заощадити електроенергію і 

термін експлуатації ламп. Відпадає необхідність шукати вимикачі світла в 

темряві, а так само вимикати світло при виході з кімнати [1]. Інтелектуальна 

система вимкне світло, тільки після того як господар засне і включить м'яке 

підсвічування, якщо прокинетеся вночі, щоб не дратувати очі яскравим світ-

лом. А вранці система вирішить, яке освітлення потрібно в будинку в залеж-

ності від погоди на вулиці. 

Систему автоматизованого управління освітленням можна налаштувати 

таким чином, що вона буде визначати, в якій частині кімнати знаходиться 

людина і підсвічувати саме її. У заміському котеджі система може включати 

вечірню під світку двору і декоративне підсвічування фасаду будівлі. Вона 

зустрічає вас або ваш автомобіль у вечірній час включеним світлом у дворі і 

гаражі. 

Система «Розумний дім» містить алгоритми керування повітряного се-

редовища і різних кліматичних зон в приміщеннях, при цьому використову-

ючи мінімум енергетичних витрат. Завдяки її допомоги відбувається нагрі-

вання чи охолодження приміщень. Дана система відповідає одночасно за ке-

рування мережі кондиціонерів і мереж опалення. Також вона відповідає за 

зниження температури в нічний час в приміщеннях в яких немає людей, до-

зволяє створити комфортні умови для сну і відповідно з економити енергоре-

сурси. Особливо ефективна система тим, що може мінімізувати роботу апа-

ратури і обладнання під час відсутності господаря в будинку. Перед повер-

ненням додому можна запрограмувати систему клімат-контроль на комфорт-

ний режим в приміщеннях через телефон чи інтернет. 

Система управління кліматом в приміщенні дає можливість коригувати 

рівень температури, вологості, величину припливу свіжого повітря індивіду-

ально для кожного приміщення, керувати роботою системи фільтрації повіт-
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ря, створювати індивідуальну кліматичну систему для кожного члена сім'ї, 

погоду в будинку. У той же час система клімат-контролю, незважаючи на ви-

конання великої кількості функцій, забезпечує економію фінансових коштів і 

вирішує проблему енергозбереження. Наприклад, систему можна налаштува-

ти таким чином, що у вихідні дні і неробочий час подача тепла в приміщення 

скорочувалася або відключалася зовсім. Такий режим роботи особливо акту-

альний для використання в заміських котеджах із застосуванням в них авто-

номних систем опалення. Зазначена система дозволяє дистанційно включати 

котел опалення або перемикати його в режим економії. З метою більш ефек-

тивної і раціональної організації життєдіяльності офісів можливо встанов-

лення контролю над станом комунікацій теплопостачання, електропостачан-

ня, водопостачання, створення найбільш комфортних умов роботи для праці-

вників компанії.  

Для забезпечення коригування параметрів роботи системи застосову-

ються різні датчики, які фіксують поточні показники мікроклімату в примі-

щеннях будинку. При їх використанні система здатна управляти якістю пові-

тря (температурою, вологістю, озонуванням) відповідно до пори року і доби, 

режимом провітрювання з використанням автоматичної системи відкривання 

вікон, змінювати режим роботи радіаторів опалення та теплої підлоги, авто-

матично підтримувати температуру і вологість в спеціальних приміщеннях. 

2.1.2 Контроль аварійних ситуацій 

Особливе місце в структурі розумного будинку займає система безпеки при 

аварійних ситуаціях. Вона забезпечує безпечну роботу інженерних систем 

будинку. В результаті, система безпеки проконтролює правильність роботи 

систем газопостачання та подачі води і інформує користувача про всі аварій-

ні ситуації, як в будинку, так і на території, що охороняється. 

Вихід з ладу елементів системи водопостачання не настільки руйнівний, 

як, наприклад, пожежа, але і це може привести до побутової «катастрофи». 
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Для запобігання сумних наслідків протікання води, в розумному будинку за-

стосовують спеціальні датчики [2]. 

Датчики протікання встановлюються в місцях, де ймовірність протікан-

ня найбільш висока: найчастіше під ванною або пральною машиною. У разі 

появи вологи на підлозі, датчики відправлять сигнал на клапани, які перекри-

вають подачу води в систему, запобігши тим самим до заливання приміщен-

ня. У той же момент, розумний будинок відправить на Ваш мобільний теле-

фон умовний сигнал, попередивши про аварію. 

Подібні дії будуть зроблені системою безпеки і в разі витоку газу. При  

появі в повітрі пропану, метану, бутану, зреагують спеціальні датчики, від-

будеться аварійне перекриття подачі газу, автоматично включиться витяжна 

вентиляція, а господарі будинку будуть в терміновому порядку сповіщені про 

подію за допомогою повідомлення або дзвінка на мобільний телефон. 

Таким чином, система безпеки розумного будинку не тільки контролює 

роботу всіх систем, але і реагує на аварійні ситуації, одночасно оповіщаючи 

при цьому господарів. 

2.1.3 Забезпечення безпеки 

Часто виникає ситуація, коли необхідно залишити будинок без нагляду на 

тривалий час. Наприклад, в разі від'їзду користувача у відрядження або на 

відпочинок. В результаті цього, розумний будинок дозволяє імітувати прису-

тність в оселі. Варіантів імітації існує величезна безліч. Всі вони відрізня-

ються за інтенсивністю, частотою і задіяним механізмам. Згідно з розробле-

ним сценарієм, в приміщеннях, в довільному порядку, може включатися і 

відключатися освітлення, тиха музика або голос. У деяких сценаріях можуть 

бути передбачені, навіть, звуки води, що ллється з крана, свист чайника і інші 

свідоцтва присутності в будинку людини. 

У разі якщо стороння людина все ж забралася в оселю - спрацює система 

захисту будинку від проникнення сторонніх осіб. На цей випадок, будинок 
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обладнаний групою датчиків. Спрацюють датчики відкриття вікон і дверей, а 

так само датчики руху всередині будинку [2]. 

Сигнал про проникнення всередину приміщення або на територію, що охо-

роняється невідомої людини буде миттєво переданий в службу охорони і на 

мобільні засоби зв'язку господарів будинку. 

Безпеку забезпечують датчики руху і датчики охорони периметра, спі-

льно з системою відеоспостереження. Внутрішні камери в будинку можуть 

працювати весь день і фіксувати кожну хвилини «життя» будинку. При ба-

жанні, система може бути переведена в режим очікування, в цьому випадку, 

камери будуть спрацьовувати тільки по руху. В такому випадку, система бу-

де записувати окремий відеофрагмент. За таким же принципом система може 

вести спостереження не тільки за внутрішнім «життям» будинку, але і за те-

риторією навколо нього. Всі сигнали, які передають датчики, в тому числі і 

запис з камер відеоспостереження, в обов'язковому порядку, вносяться в па-

м'ять системи, щоб господар завжди міг переглянути, коли і з якого датчика 

був переданий сигнал. Вести такий контроль можна навіть через мобільний 

телефон або комп'ютер, в будь-який зручний для господаря момент і в будь-

якому зручному місці.  

Одним з важливих елементів системи безпеки розумного будинку є маг-

нітно-контактні датчики закриття / відкриття вікон і дверей. У разі, якщо го-

сподар збирається поїхати з дому або лягаєте спати система проінформує йо-

го про незакриті двері або нещільно закриті вікна. 

У разі, якщо користувач вирішив не закривати вікно, то датчик відкриття 

цього вікна - відключиться, а датчики руху в цій кімнаті, будуть переведені в 

режим зниженої чутливості, щоб виключити помилкові спрацьовування, че-

рез коливання штор. Кожному датчику можна задати свій рівень чутливості, 

щоб він не реагував, наприклад, на найменші коливання або на домашніх 

тварин. 

У систему безпеки, так само, може бути включена система управління 

ролетами і жалюзі, в тому числі, і в складі сценарію. 
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Наприклад, з настанням темного часу доби, жалюзі будуть автоматично за-

криватися, щоб з вулиці неможливо було зазирнути у вікна [2]. Крім перера-

хованих вище пристроїв, до складу охоронної системи можуть входити дат-

чики розбиття скла і руйнування стін. 

Отже, добре організована система безпеки розумного будинку - це не 

розкіш. Це спосіб запобігти, нехай і нечасті, але вкрай неприємні життєві си-

туації або перенести їх з найменшими матеріальними збитками.  

2.2 Існуючі технології зв’язку в системах «Розумний дім» 

2.2.1 Технологія Х-10 

Найпоширенішою технологією на сьогоднішній день для реалізації «ро-

зумного будинку» є X-10. Вона з’явилася на початку 80-х років і стала пер-

шою системою, яка зробила можливість реалізувати автоматизований буди-

нок. Програмний алгоритм створений настільки ефективно, що при натис-

канні однієї кнопки, виконується декілька команд. Також для функціонуван-

ня системи використовують датчики руху, освітленості, вологості. Більш то-

го система є дуже гнучкою, оскільки вона інтегрується за ліченні години. 

Працює ця система від звичайної електропроводки (220 В, 50 Гц), по якій пе-

редається інформаційні сигнали. Тому Х-10 настільки поширена, адже не по-

трібно прокладати нові кабелі чи руйнувати квартиру, оскільки і так все вже 

необхідне є. 

Технологія Х-10 є досить зручною і інтелектуальною, оскільки її можна 

запрограмувати під любі потреби. Х-10 не містить центрального контролера: 

кожний прилад отримує індивідуальний адрес, по якому його найде відправ-

лений із пульта команда і дана технологія  може бути розширена. Якщо ко-

ристувач прагне удосконалити свою систему, дана технологія дозволяє це, 

оскільки вона легко інтегрується. До системи легко підключити додаткові 

модулі, це означає, що ваш дім поступово «розумнішає». Серед всіх позитив-

них якостей системи є і низька вартість. На сьогоднішній день дана система є 

найбільш дешевою. Принцип реалізації зображений на рис. 2.4 [3] 
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Рисунок 2.4 — Приклад реалізації технології Х-10 

Недоліків у технології також достатньо: швидкість передачі даних по 

електропроводці є досить низькою, крім того є обмеження кількості керую-

чих груп [3]. 

2.2.2 Технологія C-Bus 

Одна із найпоширеніших технологій для керування «розумним будин-

ком». Кожний мікроконтролер даної системи може налаштовуватися, а ціла 

мережа таких контролерів може керувати всім будинком. Кожна ланка має 

свою пам’ять, яка не пошкоджується при збою подачі електроенергії. Це ро-

бить систему доволі надійною, тому саме на даній технології будують склад-

ні і безпечні системи. Принцип роботи зображений на рис. 2.5 [4]. 
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Рисунок 2.5 — Приклад реалізації технології C-Bus  

С-Bus – система, яка дозволяє керувати будинком на відстані без наяв-

ності сервера, оскільки контролер із постійною IP-адресою підключається до 

мережі Інтернет і до «розумного будинку» і передавання даних відбувається 

по TCP/IP протоколу. Тобто керувати системою можна з віддаленого телефо-

ну чи комп’ютера. Дана технологія дозволяє об’єднати до 100 приладів в од-

ній мережі і 255 мереж в одній системі [4]. 

2.2.3 Технологія European Installation Bus 

Технологія EIB (European Installation Bus), як і C-Bus, є децентралізова-

ною системою. Вона дуже часто використовується в Європі. Для цієї системи 

разом із силовим провідником прокладається вита пара, які і є керуючою ши-

ною. Відповідно до неї підключаються всі прилади для зв’язку між собою. 

Всі прилади зв’язуються один з одним без будь-якої структури чи ієрархії, а 

також без керуючих блоків. Необхідна інформація зразу подається передат-

чиком через канал зв’язку (шину) на всі приймачі. І хоча відправлений сиг-

нал потрапляє на всі прилади, на нього реагує тільки той прилад, якому ця 

інформація адресована. Якщо приймач не відреагував на отриману команду, 
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то система повторює спробу ще три рази. Після цих спроб передача інформа-

ції закінчується, а запам’ятовуючий прилад фіксує помилку. Інформація пе-

редається асинхронно і послідовно, при цьому маючи пріоритети повідом-

лень. При цьому дана технологія є досить добре захищеною і надійною. 

Принцип роботи зображений на рис. 2.6 [4]. 

 
Рисунок 2.6 — Принцип реалізації технології EIB  

Не дивлячись на те, що система є децентралізованою, не важко додати 

до неї центральний комп’ютер та додаткові модулі управління, тому що вона 

досить добре інтегрується під любі потреби [4]. 

2.2.4 Технологія LonWorks 

Системи, які побудовані по технології LonWorks, за своєю архітектурою 

схожі на EIB. Проте завдяки можливості програмувати вбудовані контроле-

ри, можна реалізувати складніші проекти. Звичайно, інформація подається 

тільки, тоді, коли є зовнішні зміни в приміщеннях, тому мереже позбавлена 

перенавантажень. Принцип роботи зображений на рис. 2.7 [4]. 
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Рисунок 2.7 — Принцип реалізації технології LonWorks 

Система керування реалізується завдяки керуючої мережі LON(Local 

Operating Network), яка має мінімальну кількість рівнів ієрархії. ЦК дана сис-

тема не має. Технологія LonWorks була створена для автоматизованої проми-

словості і транспортної системи. Зараз вона використовується для будування 

розподілених систем з великою кількістю вузлів, віддалених один від одного. 

Дана технологія є найбільш поширеною в США [4]. 

2.2.5 Технологія AMX, Crestron 

Централізована система керування «розумним будинком» AMX, 

Crestron, яка будується на основі широкого спектру керуючих  ЦК і багатьох 

виконавчо-командних блоків. Принцип роботи зображений на рис. 2.8. [4]. 
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Рисунок 2.8 — Принцип реалізації технології AMX, Crestron  

Функція аналізу інформації знаходиться в потужному ЦК, який приймає 

сигнали від датчиків і перемикачів, відправляючи їх в керуючий блок. Конт-

ролери даної системи є досить гнучкими, оскільки за допомогою них можна 

побудувати досить складну систему автоматизації, але для цього потрібно 

висококваліфікованого програмування. Оскільки дана технологія є централі-

зованою, то при відмові ЦК вся система не буде працювати, тому надійність  

технологія не володіє [4]. 

З наведеного вище видно, що в даний час існує велика кількість різних 

технологій реалізації системи «Розумний будинок», тому доцільно провести 

класифікацію цих систем. 

2.3 Класифікація систем «Розумний будинок» 

Провівши аналіз принципів реалізації існуючих систем можна запропо-

нувати наступну класифікацію за принципом зв’язку між окремими модуля-

ми системи: 

- Централізована система; 

- Децентралізована система; 

- Змішана система; 

Че
бо
та
р Д

. Ю
., К
іВР
А, 

20
16



17 

 

Першою групою є централізована система, яка складається із головного 

комп’ютера до якого підключенні виконавчо-командні модулі. Вони взаємо-

діють завдяки центральному комп’ютеру, який подає сигнали керування че-

рез канал зв’язку (шина). Всі налаштування зберігаються на сервері, а пери-

ферія виконує лише отримані від нього команди. Архітектуру такої системи 

зображено на рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 — Архітектура централізованої системи 

Дана концепція дає можливість зібрати автоматизовану систему з єди-

ним комплексом виконання та приєднати прилади різних виробників, не зва-

жаючи на різні канали зв’язку, які існують на даний час. Також централізо-

вана система володіє високою функціональністю та високоякісним графіч-

ним інтерфейсом. Нажаль, існують і негативні сторони даної концепції: ви-

сока вартість; значні площі для розміщення технологічного обладнання; від-

мова центрального контролера призводить до відмови всієї системи; проек-

тування системи вимагає високої кваліфікації і великого досвіду; монтування 

системи відбувається під час будування приміщення чи його капітального 

ремонту. 

Друга група є децентралізованою системою. Як зрозуміло з назви голов-

ний керуючий центр в системі відсутній. Система складається із модулів, які 

виявляють зміни в характеристиках будинку і реагують на ці зміни завдяки 

контролеру, який вбудований в модуль. Алгоритми взаємодії прописуються з 

програми контролера безпосередньо в пам'ять кожного пристрою і для їх 

зміни пристрій буде необхідно перепрограмувати. У зв'язку з відсутністю 

центрального компонента, зв'язки між приладами встановлюються безпосе-
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редньо і є можливість створення автономних груп, замкнутих один на одно-

го. Архітектуру даної системи наведено на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2 — Архітектура децентралізованої системи 

Дана концепція не залежить від центрального блоку, тому всі функціо-

нальні модулі можуть працювати автономно. Відповідно це підвищує надій-

ність системи в експлуатації. Дана технологія має хороші перспективи для 

розширення і модернізації апаратури, а також гнучкість при програмуванні 

задовольняє потреби замовника. До недоліків такої архітектури можна відне-

сти: порівняно високу ціну; проектування системи вимагає високої кваліфі-

кації і великого досвіду. 

Третя група є системою, яка включає в себе децентралізовану та центра-

лізовану системи, з метою підвищення гнучкості керування та компенсації 

недоліків, які є в обох систем. Архітектуру даної системи зображено на 

рис. 2.3. 

 
Рисунок 2.3 — Архітектура змішаної системи 

Дана концепція є ефективною з точки зору керування «розумним будин-

ком». Інтелект для рішення найскладніших проблем знаходиться в централь-
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ному комп’ютері (ЦК), який відповідає за функціонування всієї системи, 

особливо дочірніх мікроконтролерів (ДМ). ЦК постійно обмінюється інфор-

мацією з ДМ через канали зв’язку, а вони відповідно вже із даними модуля-

ми. Чим цікава ця система, що при відмові ЦК, вона буде працювати, оскіль-

ки ДМ мають свою логіку керування, тобто свій алгоритм, який відповідає за 

виконання різних функцій. ЦК використовується для забезпечення більш 

складнішого функціонування системи, для більш гнучкішого користування. 

Без ЦК дочірні контролери не можуть обмінюватися інформацією для більш 

ефективного керування всієї системи, але надійність під час експлуатації в 

даній системі є найвища. Звичайно, таку концепцію використовують у важ-

ливих воєнних чи наукових центрах для великої надійності захисту даних і 

забезпечення безпеки будівлі, оскільки дана система є дорогою і потребує 

багато ресурсів в обслуговувані, проте це не всім заважає мати дану систему 

керування для «розумних будинків». 

Розглянувши переваги та недоліки кожної з наведених вище архітектур 

було прийнято рішення реалізувати систему керування для змішаної архітек-

тури системи «Розумний будинок». 
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3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для керування змішаної архітектури системи «Розумний будинок» пот-

рібно реалізувати три програмні модулі: web-сервер, інтерфейс керування, 

програмне забезпечення окремих модулів. В рамках виконання даної дипло-

мної роботи заплановано реалізувати програмний додаток з простим, інтуїти-

вно зрозумілим графічним інтерфейсом для керування будинком та подати 

ідеї створення web-сервера. 

Розроблена змішана система контролю мікрокліматичних параметрів з 

параметрами енергозбереження для керування «розумним будинком» буде 

називатись SHome. Створюватиметься система інтегрованою, щоб користу-

вач міг налаштувати її не маючи при цьому технічних знань. Необхідне для 

розгортання реалізації  SHome на рис. 2.9, а саме: контролер Arduino, модулі 

до плати, персональний комп’ютер, веб-сервер. 

 
Рисунок 2.9 — Базові складові для розгортання системи SHome 

Система матиме центральний комп’ютер, який містить простий графіч-

ний інтерфейс для керування всього «розумного будинку», контролер 

Arduino, до якого підключені всі виконавчі модулі. Дана система буде інтег-

рованою, оскільки за допомогою додаткових модулів можна розширити її та 

вдосконалити. Використовуючи недорогі компоненти Arduino, можна також 
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розширити апаратну частину системи, при цьому не маючи технічної освіти і 

не написавши жодного рядка коду. 

3.1 Особливості операційної системи Windows 

Оскільки розроблене програмне забезпечення планується запускати на 

оперативній системі Windows 10, потрібно розглянути всі особливості та не-

доліки даної системи з метою підвищення надійності та функціональності 

розробленої програми. 

3.1.1 Загальна інформація  

Microsoft Windows — сімейство операційних систем (ОС) корпорації 

Microsoft, орієнтованих на застосування графічного інтерфейсу при управ-

лінні. Спочатку Windows, була всього лише графічною надбудовою для MS-

DOS. Станом на серпень 2014 року на операційних системах Windows, пра-

цює більше 91% персональних комп'ютерів. Windows працює на платформах 

x86, x86-64, IA-64 і ARM. Існували також версії для DEC Alpha, MIPS, 

PowerPC і SPARC. 

Перші версії Windows, що не були повноцінними операційними систе-

мами, а були надбудовами до операційної системи DOS і були по суті бага-

тофункціональним розширенням, додаючи підтримку нових режимів роботи 

процесора, підтримку багатозадачності, забезпечуючи стандартизацію інтер-

фейсів апаратного забезпечення і однаковість для призначених для користу-

вача інтерфейсів програм. Надавали вбудовані засоби GDI і USER для ство-

рення графічного інтерфейсу. Перші версії для Windows взагалі складалися з 

трьох модулів - KERNEL, GDI і USER.  

Хронологія розвитку ОС корпорації Microsoft[5]: 

- Windows 1.0 (1985) 

- Windows 2.0 (1987) 

- Для Windows 2.1 (Windows 386, 1987) - в системі з'явилася можливість за-

пуску DOS-додатків в графічних вікнах, причому кожному з додатків на-
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давалися повні 640 Кб пам'яті. Повна підтримка процесора 80286. З'явила-

ся підтримка процесорів 80386. 

- Windows 3.0 (1990) - поліпшена підтримка процесорів 80386 і захищеного 

режиму. 

- Windows 3.1 (1992) - серйозно перероблена Windows 3.0; ОАЕ усунені (фа-

тальні помилки прикладних програм), доданий механізм OLE, друк в ре-

жимі WYSIWYG ( «що бачите, то і отримаєте»), шрифти TrueType, зміне-

ний диспетчер файлів, додані мультимедійні функції. 

- Вікна для робочих груп (Windows для робочих груп) 3.1 / 3.11 - перша вер-

сія ОС сімейства з підтримкою локальних мереж. В системі також випро-

бовувалися окремі удосконалення ядра, застосовані пізніше в Windows 95. 

- Windows 2000 — Windows NT 5.0 (2000) - В основу сімейства Windows NT 

покладено поділ адресних просторів між процесами. Кожен процес має 

можливість працювати з виділеною йому пам'яттю. Однак він не має прав 

для запису в пам'ять інших процесів, драйверів і системного коду. 

- Windows XP — Windows NT 5.1 (2001) - На відміну від попередньої систе-

ми Windows 2000, яка поставлялася як в серверному, так і в клієнтському 

варіантах, Windows XP є виключно клієнтською системою. 

- Windows Vista — Windows NT 6.0 (2006) - оновлена підсистема управління 

пам'яттю і введення-виведення (I/O). Новою функціональністю також є 

«Гібридний сплячий режим», при використанні якого вміст оперативної 

пам'яті додатково записується на HDD, але і з пам'яті також не видаляєть-

ся. 

- Windows 7 — Windows NT 6.1 (2009) - У цій операційній системі реалізо-

вана підтримка Unicode 5.1. Панель пошуку Instant Search тепер розпізнає 

більше мов. Дана ОС володіє підтримкою мультитач-управління. Включає 

50 нових шрифтів. 

- Windows 8 — Windows NT 6.2 (2012) - Windows 8, на відміну від своїх по-

передників використовує новий інтерфейс під назвою Metro. 
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- Windows 8.1 — Windows NT 6.3 (2013) – внесли зміни до інтерфейсу. В ОС 

з'явилося поліпшення в області енергоспоживання: продовження часу ро-

боти на машинах з новими процесорами Haswell 

- Windows 10 — Windows NT 10.0 (2015) - Серед значимих нововведень - 

голосова помічниця Кортана, можливість створення та перемикання декі-

лькох робочих столів та ін. 

3.1.2 Особливості Windows 10 

Windows 10 - операційна система для персональних комп'ютерів, розро-

блена корпорацією Microsoft в рамках сімейства Windows NT. Система пок-

ликана стати єдиною для різних пристроїв, таких як персональні комп'ютери, 

планшети, смартфони, консолі Xbox One і ін. Серед значимих нововведень - 

голосова помічниця Кортана, можливість створення та перемикання декіль-

кох робочих столів та ін. Windows 10 - остання версія Windows, всі наступні 

версії будуть поширюватися виключно в цифровому вигляді[6]. 

Ліцензійна угода Windows 10 дозволяє компанії Microsoft збирати чис-

ленні відомості про користувача, історію його інтернет-діяльності, паролі до 

сайтів і точок доступу, дані, що набираються на клавіатурі і багато іншого. 

Основні відмінності: 

- Оновлене меню «Пуск» дозволить користувачеві в один клік переглядати 

списки часто використовуваних додатків і файлів, а також налаштовувати 

додатки, програми, контакти і веб-сайти.  

- Нещодавно встановлені програми розташовані в середині списку додатків 

меню «Пуск», а не відображаються і підсвічуються при відкритті діалогу 

«всі програми», як це було в попередніх версіях Windows. 

-   Додатки Магазину Windows тепер відкриваються в віконному режимі. За   

допомогою нової кнопки в заголовку вікна можна розгорнути додаток на 
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- Новий «Центр повідомлень» з кнопками швидких налаштувань. Повідом-

лення будуть синхронізуватися з іншими пристроями, що працюють на 

Windows 10. 

- У Панель завдань додані панель пошуку, кнопки перегляду завдань (також 

робочі столи) і Центру повідомлень. 

- Нова панель пошуку з інтегрованим голосовим помічником Кортана. Голо-

сова активація дозволяє викликати пошук командою «Hey, Cortana». Вона 

може шукати і відкривати файли або програми, відправляти повідомлення 

та інше. Поки доступна тільки для США, Великобританії, Китаю, Франції, 

Італії, Німеччини та Іспанії, проте з офіційним релізом планується оптимі-

зація та для інших держав, в тому числі і Росії, але тільки з появою 

Windows 10 Redstone в 2016 році. 

- Служба Windows Hello для входу в систему за допомогою біометричних 

даних дозволяє не вводити пароль на тих сайтах і додатках, які її підтри-

мують. Поряд з Windows Hello, Microsoft запускає систему, яка називаєть-

ся Microsoft Passport, призначену для заміни пароля за допомогою особис-

тих пристроїв.  

3.2 Вибір інструменту для реалізації програмного забезпечення 

В даній роботі  було вибрано інструмент розробки програмного забезпе-

чення QT (Quasar Technologies), оскільки дана технологія є найбільш поши-

реною та актуальною в світі при розробці додатків з графічним інтерфейсом. 

Також дана бібліотека є простою у використанні та допомагає створювати 

продуктивні програми на мові програмування С++. 

Бібліотека QT — кросплатформений інструмент розробки ПЗ на мові 

програмування C++. Бібліотека QT призначена для розробки GUI (англ. 

graphical user interface), розроблена компанією Trolltech AS. QT була предста-

влена в 1996 році, з тих пір, за допомогою цієї бібліотеки було створено ве-

лику кількість різноманітних додатків з графічним інтерфейсом. 
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QT — кросплатформений, тому є реалізації бібліотеки для MS / 

Windows, Unix / X11 (Linux, Sun Solaris, HP-UX, Digital Unix, IBM AIX, SGI 

IRIX і ін.), Macintosh (Mac OS X) і Embedded платформ. Бібліотека є об'єкт-

но-орієнтованої, що базується на компонентах і має багату різноманітність 

різних візуальних елементів - віджетів (widgets), що надаються в розпоря-

дження програмісту. QT поширюється в двох напрямках - комерційна реалі-

зація і некомерційна реалізація, доступна для вільного скачування на 

www.trolltech.com [7].  

Бібліотека містить [8]: 

- середовище для розробки графічного інтерфейсу. 

- компілятор мета-об'єктів. 

- набір класів для роботи. 

Бібліотека QT є безумовним лідером серед наявних міжплатформених 

програм на мові C++. Широко відома і часто використовувана в світі Linux, 

вона, завдяки поширенню графічної оболонки KDE, стала стандартом проек-

тування програмного забезпечення на цій платформі. На жаль, для розробни-

ків Windows-додатків бібліотека QT довгий час не виходила на передній 

план, оскільки для Windows існували більш доступні і зручні засоби швидкої 

розробки програм. Але останнім часом ситуація змінилася. По-перше, нова, 

5-а версія бібліотеки QT, нарешті, дотяглася за своїми можливостями до тих 

вершин, на яких довгий час панували Microsoft і Borland / Inprise. По-друге, 

самої Borland довелося звернутися до QT, коли постало питання про розроб-

ку міжплатформених програм. Набір універсальних компонентів CLX 

(Component Library for Cross Platform) в Delphi / Kylix являє собою всього 

лише оболонку, що дозволяє мові Object Pascal працювати з певними на C++ 

класами QT. По-третє, версія QT для Windows, нарешті, стала вільною, а не 

тільки комерційної, як це було раніше[9]. 

В дипломній роботі для розробки програмного забезпечення системи 

SHome, був використаний QT 5.5 і середовище розробки QT Creator з вбудо-
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ваним компілятором mingw 492_32. На рис. 3.1 зображене середовище роз-

робки програмного продукту, яке було використано в даній роботі. 

 
Рисунок 3.1 — Середовище розробки Qt Creator 

Отже, Windows 10 – широко розповсюджена операційна система для пе-

рсональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів і др. Проте на Windows 10 

обрушився шквал критики через стеження операційної системи за користува-

чами. Windows збирає ряд різних типів даних, таких як місце розташування, 

назви відкритих програм, їх електронні листи і дані різних менеджерів, дані 

про контакти і частоту взаємодії з цими контактами на мобільних пристроях, 

які знаходяться під управлінням Windows 10. Всі ці дані автоматично відпра-

вляються на хмарні сервера Microsoft. Частина критики також відноситься до 

того, що Windows ділиться паролями від Wi-Fi з іншими користувачами. 

QT Framework надає програмісту не тільки зручний набір бібліотек кла-

сів, а й певну модель розробки додатків, певний каркас їх структури. Дотри-

мання принципів і правил « гарного стилю програмування на C++/QT» істот-

но знижує частоту таких важко відловлювати помилок в додатках, як витоку 

пам'яті. Важливою перевагою QT є добре продуманий, логічний і стрункий 

набір класів, що надає програмісту дуже високий рівень абстракції. Завдяки 

цьому програмістам, які використовують QT, доводиться писати значно 
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менше коду, ніж це має місце при використанні, наприклад, бібліотеки класів 

MFC. Сам же код виглядає стрункіше і простіше, логічніше і зрозуміліше, 

ніж аналогічний за функціональністю код MFC. Його легше підтримувати і 

розвивати. 

3.3 Програмне забезпечення клієнта 

3.3.1 Особливості графічного інтерфейсу 

В сучасному світі мільярди обчислювальних приладів, але ще більше 

програм для них, які мають свій інтерфейс. Зовнішній вигляд додатків є ру-

шійною силою взаємодії між користувачем і машинним кодом. Не дивно, що 

чим кращий інтерфейс, тим ефективніша взаємодія. Проте далеко не всі роз-

робники і навіть дизайнери, задумуються про створення зручного і зрозумі-

лого графічного інтерфейсу користувача. 

В першу чергу, інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, щоб ко-

ристувачу не потрібно було пояснювати  як ним користуватися. Звичайно, 

для спрощення вивчення інтерфейсу потрібно створити довідку. Варіант реа-

лізації графічної довідки зображено на рис.3.2 і є прикладом вдалого варіанту 

пояснення всіх елементів інтерфейсу (ЕІ) [9]. 

 
Рисунок 3.2 — Графічна підказка 

Потрібно з обережністю надавати користувачу можливість змінювати 

налаштування в програмному продукті. Оскільки зміна звичного графічного 

інтерфейсу може привести до складності користування при подальшому ви-

користанні додатку. 

Розробка графічного інтерфейсу, звичайно, розпочинається з визначен-

ням задачі чи набору задач, для яких програмний продукт призначений. Про-

сте повинно залишатися простим. Не потрібно ускладнювати інтерфейс. Пос-

тійно потрібно думати про те, як зробити інтерфейс простішим та зрозумілі-
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шим. Користувачі не задумується над тим, як побудована програма. Все, що 

вони бачать — графічний інтерфейс. Тому, з точки зору споживача, саме ін-

терфейс є кінцевим продуктом. Інтерфейс повинен бути орієнтованим на лю-

дину, тобто відповідати потребам людини і враховувати його слабкості. Пот-

рібно постійно думати про те, з якими складностями може зустрітися корис-

тувач. Важливо враховувати також поведінки і звички користувачів. Не пот-

рібно змінювати добре відомі всім ЕІ на непередбачувані. Всі нові елементи 

мають бути інтуїтивно зрозумілі. При розробці інтерфейсу важливо врахову-

вати принцип найменших можливих кількісних дій зі сторони користувача. 

Дизайн ЕІ повинен враховувати багато факторів, наприклад: колір, фор-

ми, пропорції, когнітивна психологія. 

 Колір. Кольори поділяються на теплі ( жовтий, оранжевий, червоний ), 

холодні ( синій, зелений ), нейтральні ( сірий ). Зазвичай для ЕІ викорис-

товують теплі кольори. Це якраз пов'язано з психологією сприйняття . 

Варто зазначити, що думка про колір - дуже суб'єктивна і може змінюва-

тися навіть від настрою користувача. 

 Форма. В більшості випадків — прямокутник із заокругленими кутами 

або круг. Форма як і колір достатньо субєктивна. 

 Основні ЕІ ( часто використанні ) повинні бути виділенні. Наприклад, ро-

зміром чи коліром. 

 Ярлики в програмі мають бути очевидними. Якщо ні, то потрібно їх під-

писувати. Також варто звернути увагу на їх розмір, оскільки  маленькі яр-

лики важко задіяти. 

При розробці графічного інтерфейсу важливо також врахувати розмі-

щення ЕІ, оскільки слід упорядкувати (згрупувати) за значимістю. Тобто ви-

значити, які найбільш важливі, а які - менше. Зазвичай, елементи розміщу-

ються в наступній градації: зліва направо, зверху вниз. Зліва в верху найзна-

чніші елементи, справа внизу - менш. Це пов'язано з порядком читання текс-

ту. У випадку з сенсорними екранами, найважливіші елементи, розташову-
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ються в області дії великих пальців рук. Необхідно враховувати звички кори-

стувача. Наприклад, якщо в Windows кнопка закрити знаходиться в правому 

верхньому куті, то програмі аналогічну кнопку необхідно розташувати там 

же. Тобто інтерфейс повинен мати якомога більше аналогій, з відомими ко-

ристувачеві речами. Розміщувати ЕІ потрібно ближче там, де більшу частину 

часу перебуває курсор користувача. Що б йому не довелося переміщати кур-

сор, наприклад, від одного кінця екрану до іншого. 

Важливо дотримуватися  пропорції. Елемент інтерфейсу можна вважати 

видимим, якщо він або в даний момент доступний для органів сприйняття 

людини, або він був настільки недавно сприйнятий, що ще не встиг вийти з 

короткочасної пам'яті. Для нормальної роботи інтерфейсу, повинні бути ви-

димі тільки необхідні речі — ті, що ідентифікують частини працюючих сис-

тем, і ті, що відображають спосіб, яким користувач може взаємодіяти з при-

строєм. Потрібно робити відступи між ЕІ рівними або кратними один-

одному. 

Згідно перерахованим вище принципам і був сформований графічний ін-

терфейс програмного додатку для керування системи SHome. 

Графічний інтерфейс додатку для керування системи SHome розробляв-

ся за допомогою сучасної технології Qt Quick, яка використовує мову про-

грамування QML — декларативну мову програмування, засновану на 

JavaScript. Призначена дана мова для розробки дизайну додатків, які зверта-

ють основну увагу на інтерфейс користувача. В основному використовується 

для створення додатків, орієнтованих на мобільні пристрої з сенсорним уп-

равлінням. 

3.3.2 Архітектура програми 

Розроблена архітектура для створення програми керування розумним будин-

ком зображена на рис. 3.3. В ній головним елементом керування буде основ-

на панель, яка містить чотири додаткових панелі, а саме: панель керування 

світлом, опаленням, жалюзі та вікнами. Кожна із додаткових панель місти-

Че
бо
та
р Д

. Ю
., К
іВР
А, 

20
16



30 

 

тиме налаштування для керування певних параметрів. Наприклад, панель ке-

рування світлом матиме функції включення та виключення світла в різних 

частинах будинку. Також вона здатна буде налаштовувати освітлення при 

якому лампи можуть бути виключені і навпаки. Панель керування опаленням 

керуватиме температурою радіаторів та часом їх працювання з метою збере-

ження енергетичних ресурсів. Остання панель керуватиме закриван-

ням/відкриванням жалюзів та вікон в залежності від сили вітру, кількості 

опадів та температури. 

 

Рисунок 3.3 — Архітектура власної програми 

3.3.3 Реалізація основних панелей 

Основна панель керування зображена на рис. 3.4 описується класом 

Rectangle з ідентифікаційним номером mainScreen. Даний клас реалізує інте-

рфейс керування світлом, температурою, вікнами в різних частинах будинку. 

Також на основній панелі відображаються кліматичні показники погоди, а 

саме: температура, вологість, сила вітру, кількість опадів. Завдяки простому 

інтерфейсу можливо легко керувати та слідкувати за станом всієї системи.  
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Рисунок 3.4 — Основна панель керування 

 

Код реалізації основної панелі керування зображений нижче. 

import Qt 5.5 

import "models" 

 

/** 

Цей прямокутник визначає основну область екрану 

*/ 

Rectangle { 

    id: mainScreen 

 

    property alias xSpacing: mainMenu.xSpacing 

    property alias ySpacing: mainMenu.ySpacing 

    property alias lux: mainMenu.currentLux 

    property alias hour: mainMenu.currentHour 

    property alias minute: mainMenu.currentMinute 

    property alias wind: mainMenu.currentWindForce 

    property alias rain: mainMenu.currentRain 

 

    property alias weather: weatherView.weather 

    property alias forecastWind: forecastView.wind 

    property alias forecastRainProp: forecastView.rainProp 

    property alias forecastRain: forecastView.rain 

    property alias temperature: temperatureView.current 

    property alias temperatureHigh: temperatureView.maximum 

    property alias temperatureLow: temperatureView.minimum 

 

    /* 

    Ця функція змушує перевірку в базових елементах 

    */ 

    function checkState() { 

        mainMenu.checkStates(); 

    } 
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    /* 

    *  Встановлює головне меню в режим перегляду при натисканні 

    */ 

    MouseArea { 

        id: mainMouseArea 

        anchors.fill: parent 

        onClicked: { 

            mainMenu.showAll() 

        } 

    } 

 

    /* 

    *фонове зображення 

    */ 

    Image { 

        id: background 

        anchors.fill: parent 

        source: "pics/screenelements/background.png" 

    } 

 

    /* 

    * всі поточні елементи погоди визначаються тут 

    */ 

    Row { 

        id: weatherId 

 

        property int count: 3 

        property int elementWidth: (width - (2 * count * spacing)) / 

count 

 

        anchors { left: parent.left; right: parent.right; top: 

parent.top; topMargin: 80} 

        height: 220 

        spacing: 35 

 

        Rectangle { 

            id: dummyStart 

            width:  1 

            height: parent.height 

            color: "transparent" 

        } 

 

        WeatherView { 

            id: weatherView 

            width: weatherId.elementWidth 

            height: parent.height 

            state: "good" 

        } 

 

        Devider { 

            id: seperator1 

            height: 200 

        } 

 

        TemperatureView { 

            id: temperatureView 

            width: weatherId.elementWidth 

            height: parent.height 

            textColor: "white" 

        } 

 

        Devider { 

            id: seperator2 
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            height: 200 

        } 

 

        ForeCastView { 

            id: forecastView 

            width: weatherId.elementWidth 

            height: parent.height 

        } 

 

        Rectangle { 

            id: dummyEnd 

            width:  1 

            height: parent.height 

            color: "transparent" 

        } 

    } 

 

    Image { 

        id: divider 

        source: "pics/screenelements/devider_shadow.png" 

        width: parent.width 

        y: 300 

 

    } 

 

    /* 

    * Це просто SHome логотип 

    */ 

    Image { 

        id:basyskomLogo 

        anchors{ bottom: parent.bottom; bottomMargin:4; left: 

parent.left; leftMargin: 4 } 

        smooth: true 

        source: "pics/logos/basyskom-logo-small.png" 

        MouseArea { 

            anchors.fill: parent 

            onPressed: Qt.quit() 

        } 

    } 

 

    /* 

    * Головне меню, яке показує всі SmartHome настройки 

    */ 

    MainMenu { 

        id: mainMenu 

        anchors.bottom: parent.bottom 

        width: parent.width 

        height: parent.height - 325 

        baseWidth: parent.width 

        baseHeight: parent.height - parent.ySpacing 

        currentTemperature: mainScreen.temperature 

    } 

} 

 

Панель вибору погодних умов зображено на рис. 3.5, її було реалізовано 

з однією цілю, а саме якщо користувач живе в області, де погода непередба-

чувана і постійно необхідно змінювати температурний режим, освітлення та 

враховувати силу вітру. Для цього користувач може вибрати в налаштуван-
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нях погоду, яка є найближчою до реальної і система автоматично налаштує 

клімат-контроль всього будинку. 

 
Рисунок 3.5 — Панель керування погодою 

Код реалізації представлений нижче. 

import Qt 5.5 

Item { 

    id: god 

 

    property real newWeatherCondition: 0 

    property variant weatherStates: ["сонячно", "хмарно", "дощ", "шторм", 

"грім", "сніг"] 

 

 

    SHText { 

        id: lord 

        x: conditionSlider.x 

        text: "Виберіть свою погоду" 

        font.pointSize: 20 

    } 

 

    /** 

    *Це зображення показує стан погоди в вигляді тексту 

    */ 

    Image { 

        id: balloon 

 

        property string staticBalloonText: "sunny" 

        property int value: 0 

 

        anchors { 

            top: lord.bottom 

            horizontalCenter: god.horizontalCenter 

            topMargin: 50 

        } 

        source: "pics/weathergod/preset.svg" 
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        SHText { 

            anchors.centerIn: parent 

            font.pointSize: 14 

            color: "black" 

            text: balloon.staticBalloonText 

        } 

 

        onValueChanged: { 

            staticBalloonText = weatherStates[value] 

        } 

    } 

 

    /** 

    * Малює іконки погоди  

    */ 

    Image { 

        id: iconsline 

        z: conditionSlider.z + 1 

        anchors { 

            top: balloon.bottom 

            horizontalCenter: god.horizontalCenter 

            topMargin: 40 

        } 

        source: "pics/weathergod/icons_line.png" 

    } 

    /** 

    *  ActualValueSlider використовується для регулювання погоди. 

    */ 

    ActualValueSlider { 

        id: conditionSlider 

 

        property real condition: 0 

        property real maxCondition: 12 

 

        anchors.top: iconsline.bottom 

        anchors.horizontalCenter: god.horizontalCenter 

        anchors.topMargin: -98 

        needleVisible: false 

        value: (newWeatherCondition / (weatherStates.length - 1)) * 

maxSliderValue 

 

        width: 660 

        valueSliderHeight: 54 

        balloonHeight: 56 

        balloonTriangleHeight: 20 

        backgroundImage: "pics/weathergod/weathergod_scale.png" 

        balloonImage: "pics/weathergod/balloon/balloon_minsize.svg" 

        balloonTriangleImage: "pics/weathergod/balloon/balloon_triangle.svg" 

        knobImagePressed: "pics/fader/button_pressed.svg" 

        knobImageNormal: "pics/fader/button_normal.svg" 

        needleImage: "pics/weathergod/needle.svg" 

        focusVisible: true 

        focusImage: "pics/weathergod/focus.svg" 

 

        onValueChanged: { 

            if (value > -1) { 

                condition = value / maxSliderValue * maxCondition; 

                var index = Math.floor( (condition / maxCondition) * 

(weatherStates.length - 1) + 0.5) 

                balloon.value = index; 

                newWeatherCondition = index; 

            }}}} 
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В даній програмі є панель керування світлом та освітленістю, яка зобра-

жена на рис. 3.6 і рис. 3.7.  

 
Рисунок 3.6 — Панель керування світлом 

Вона призначена для економії енергетичних затрат, а також для зручно-

го керування освітленістю по всьому будинку. Користувач може задати час, 

коли має вимкнутися світло і задати рівень освітленості, при якому програма 

автоматично включає світло. 

 
Рисунок 3.7 — Панель керування освітленістю 

Панелі керування є досить зручними у використанні та інтуїтивно зро-

зумілими. Частина коду реалізації даних налаштувань зображена нижче. 
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import Qt 5.5 

import "../" 

import "../tabwidget" 

 

 

SettingsItem { 

    id: base 

 

    property int itemIndex: 0 

 

    /** 

    * Ця функція керує логікою 

    */ 

    function checkState() { 

        var luxOn = lightSettingsTab.currentSliderValue > 

lightSettingsTab.currentSliderActualValue 

        var startHour = timepickerTab.currentStartTime1 

        var startMinute = timepickerTab.currentStartTime2 

        var endHour = timepickerTab.currentEndTime1 

        var endMinute = timepickerTab.currentEndTime2 

 

        var sTime = Math.floor(startHour * 100) + Math.floor(startMinute) 

        var eTime = Math.floor(endHour * 100) + Math.floor(endMinute) 

 

        var toggle = false 

        if ( sTime > eTime ) { 

            toggle = true 

            var help = sTime 

            sTime = eTime 

            eTime = help 

        } 

        var cTime = currentHour * 100 + currentMinute 

 

        var timeOn = (cTime >= sTime) && (cTime <= eTime) 

        if ( toggle ) { 

            timeOn = !timeOn 

        } 

 

        // світло автоматично вкл. якщо менше заданих Lux 

        hardwareModels.lightModel.setProperty( base.itemIndex, "on", 

!timeOn || luxOn ) 

    } 

 

    onItemIndexChanged: tabWidget.updateValues() 

 

    Item { 

        anchors.fill: parent 

        id: contents 

 

   

        TabWidget 

        { 

            id: tabWidget 

 

            

 

 /** 

            * Ця функція обновляє елементи 

 */ 

            function updateValues() { 

                var startHour = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).startTimeHours 
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                var startMinute = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).startTimeMinutes 

                var endHour = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).endTimeHours 

                var endMinute = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).endTimeMinutes 

                timepickerTab.setStartTime(startHour,startMinute) 

                timepickerTab.setEndTime(endHour,endMinute) 

 

                var ll = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).lowestLux 

                lightSettingsTab.currentSliderValue = ll/ 12 * 60 

            } 

 

            color: "transparent" 

            width: parent.width 

            height: parent.height 

            anchors { 

                leftMargin: 2 

                rightMargin: 2 

                topMargin: 10 

                bottomMargin: 10 

            } 

 

            state: "init" 

 

            pages: [ 

                TimePickerTab { 

                    id: timepickerTab 

                    tabIndex: 0 

                    tabIconPath: "../pics/icons/time.png" 

                    tabText: "Time" 

                    tabAlignment: tabWidget.alignRight 

                    anchors.fill: parent 

                    titleText: "Налаштування: Світло" 

                    description: "Світло виключається між" 

                    explanationText1: "" 

                    explanationText2: "" 

                    iconSource: 

hardwareModels.lightModel.get(base.itemIndex).on ? 

                                    

"../pics/icons/svg_icons/light_on.svg" : 

"../pics/icons/svg_icons/light_off.svg" 

                    onCheckStateTriggered: checkState() 

                }, 

                LightSettingsTab { 

                    id: lightSettingsTab 

                    tabIndex: 1 

                    tabIconPath: "../pics/icons/light_on.png" 

                    tabText: "Освітлення" 

                    tabAlignment: tabWidget.alignRight 

                    anchors.fill: parent 

                    titleText: "Налаштування: Світло" 

                    description: "Світло вкл якщо Lux менше" 

                    explanationText1: "" 

                    explanationText2: "" 

                    

iconSource:hardwareModels.lightModel.get(base.itemIndex).on ? 

                                    

"../pics/icons/svg_icons/light_on.svg": 

"../pics/icons/svg_icons/light_off.svg" 

                    onCheckStateTriggered: checkState() 

                    currentLuxValue: currentLux 
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                } 

            ] 

             

            states: [ 

                State { 

                    name: "init" 

                    StateChangeScript { 

                        script: tabWidget.updateValues() 

                    } 

                } 

            ] 

        } 

    } 

} 

 

Також доволі зручною є панель керування опаленням зображена на 

рис. 3.8 і рис. 3.9.  

 
Рисунок 3.8 — Панель керування опаленням вдень і вночі 

Можна задати температуру будинку, яку бажає користувач вдень і вночі, 

а також задати час, коли опалення повинно бути відключеним 

Че
бо
та
р Д

. Ю
., К
іВР
А, 

20
16



40 

 

 
Рисунок 3.9 — Панель керування опаленням від початкового часу  

до кінцевого 

Простий інтерфейс програми допомагає керувати складними процесами 

в системі без будь-яких зусиль. 

Досить надійною та ефективною є панель керування «жалюзі» та «вік-

на». На рис. 3.10 зображена панель автоматичного керування жалюзі.  

 
Рисунок 3.10 — Панель керування жалюзі від початкового часу до кінцевого 

 

Че
бо
та
р Д

. Ю
., К
іВР
А, 

20
16



41 

 

Користувач може налаштувати таймер, коли жалюзі повинні закривати-

ся і відкриватися без будь-яких зусиль.  

На рис.3.11 зображена панель керування жалюзі в залежності від сили 

вітру. Якщо сила вітру перевищує задану шкалу налаштувань, система може 

автоматично закривати жалюзі. Якщо користувач бажає керувати даним про-

цесом самостійно, потрібно змінити налаштування. 

 
Рисунок 3.11 — Панель керування жалюзі в залежності від сили вітру 

На рис. 3.12 зображена панель керування, яка відповідає за автоматичне 

закриття та відкриття жалюзі в залежності від температури зовнішнього се-

редовища. 
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Рисунок 3.12 — Панель керування жалюзі в залежності від температури 

Рис.3.13 і рис. 3.14 демонструють, як система керує вікнами за допомо-

гою отриманих показників кількості опадів та сили вітру.  

 
Рисунок 3.13 — Панель керування вікнами в залежності від дощу 
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Рисунок 3.14 — Панель керування вікнами в залежності від вітру 

Отже, графічний інтерфейс програми реалізований за допомогою QML є 

досить простим і інтуїтивним у використані для керування всього будинку. 

Користувачу не потрібно розбиратися із складними панелями керування, 

оскільки задача даної роботи полягала у створені максимально зручного ін-

терфейсу для людей без технічної освіти. 

3.4 Програмне забезпечення web-сервера 

3.4.1 Система взаємодії приладів 

Система SHome є змішаною системою, оскільки побудована на основі 

архітектури з центральним пристроєм-контролером (сервером) та містить до-

даткові платформи керування Arduino. Всі запити, які виходять із програмно-

го додатку надходять в чергу обробки на сервері і тільки після цього перефо-

рматуються в команди і розсилаються по мікроконтролерам. Для більшої на-

дійності, платформи Arduino програмуються окремо для вирішення простих 

задач керування, тому при непередбачуваній поломці центрального 

комп’ютера, система буде працювати. Такий принцип організації має кілька 

значущих переваг: 
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 Обробка запитів. Оскільки систему SHome може використовувати багато 

користувачів, потрібно виконати попередній аналіз команд на сервері, 

щоб уникнути конкуруючих команд, які можуть викликати збій системи 

або звернутися до одного і того ж мікроконтролера. Обробка забезпечує 

надійність роботи в режимі багатьох користувачів; 

 Зменшення навантаження на мікроконтролері. Платформа Arduino Mega 

містить обмежений набір пам’яті в 256 Кб, тому зберігання на ній інфор-

мації та виконання великої кількості команд, впливає на її функціональ-

ність, а також на всю продуктивність системи. Завдяки серверній частині 

навантаження розподіляється по всій системі, оскільки основна логіка ке-

рування і зберігання інформації знаходиться на сервері, а мікроконтроле-

ри виконують лише прості команди; 

 Масштабованість. Центральний сервер прописує всі контролери і їх по-

ложення в своїх налаштуваннях. Користувачу залишається тільки виста-

вити параметри через додаток, а за решту відповідає сервер; 

 Система безпеки. Організувати криптографічний захист на платформі 

Arduino не можливо, оскільки вона містить малу обчислювальну потуж-

ність. Цю проблему вирішує сервер, який, на відміно від мікроконтроле-

рів, має достатньо ресурсів для виконання шифрування/дешифрування 

інформації. 

Система SHome має також деякі недоліки: 

 Необхідне додаткове програмне забезпечення для організації роботи 

сервера; 

 Інтелектуальність мікроконтролерів потрібно забезпечити додатковим 

ПЗ; 

 Змішана система хоч і є надійною, але також є складною для налашту-

вання та реалізації. Че
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3.4.2 Реалізація web-сервера 

Web-сервер в даній дипломній роботі не створювався, але подається ідея 

та деякі приклади коду як можна реалізувати за допомогою модуля 

QtNetwork. Він надає класи для написання клієнтів і серверів TCP / IP. Він 

пропонує класи, такі як QFtp, які реалізують специфічні протоколи рівня до-

датки, низькорівневі класи, такі як QTcpSocket, QTcpServer і QUdpSocket, які 

представляють низькорівневі мережеві концепції, і високорівневі класи, такі 

як QNetworkRequest, QNetworkReply і QNetworkAccessManager для подання 

мережевих операцій з використанням поширених протоколів. 

Для передачі інформації і команд від сервера до мікроконтролера і на-

впаки краще використовувати TCP (Transmission Control Protocol), оскільки 

він є мережевим протоколом низького рівня, використовуваним в більшості 

інтернет-протоколів, включаючи HTTP і FTP, для передачі даних. Він надій-

ний, потокоорієнтований, грунтується на з'єднаннях транспортного протоко-

лу. Особливо добре він підходить для безперервної передачі даних. Принци-

пи передачі даних через TCP протокол зображений на рис. 3.15. [6]. 

 
Рисунок 3.15 — Передача даних через TCP протокол  

Нижче представлений код реалізації клієнтської сторони на мові про-

грамування С++. Тобто завдяки реалізації даного класу та створеного графіч-

ного інтерфейсу, можна відправляти команди на сервер системи та отримува-

ти відповідні результати.  

#include <QDialog> 

#include <QTcpSocket> 

 

 

class MyClient  

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 
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    MyClient(QWidget *parent = 0); 

 

private slots: 

    void connectToServer(); // реалізує з’єднання до сервера 

    void sendRequest();     // відправляє запити на сервер 

    void stopSearch();      // зупиняє пошук сервера 

    void connectionClosedByServer(); // зупиняє роботу сервера 

    void error();                    // видає помилку при роботі 

                             

private: 

    void closeConnection();          // закриття з’єднання 

 

    QTcpSocket tcpSocket; 

    quint16 nextBlockSize; 

}; 

Нижче представлений код реалізації серверної сторони також на мові 

програмування С++. Завдяки даному класу відбуваються запити від мікроко-

нтролера до сервера. Веб-сервер містить в собі основну логіку керування, а 

також реагує на запити від платформ Arduino та графічного інтерфейсу керу-

вання всієї системи. 

// Server.h 

#include <QTcpServer> 

 

class Server : public QTcpServer 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    Server(QObject *parent = 0); 

 

private: 

    void incomingConnection(int socketId); 

}; 

// Server.cpp 

#include "clientsocket.h" 

#include "tripserver.h" 

 

Server::Server(QObject *parent) 

    : QTcpServer(parent) 

{ 

} 

 

void Server::incomingConnection(int socketId) 

{ 

    ClientSocket *socket = new ClientSocket(this); 

    socket->setSocketDescriptor(socketId); 

} 

// ClientSocket.cpp 

#include <QtNetwork> 

#include <cstdlib> 

 

#include "clientsocket.h" 
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using namespace std; 

 

ClientSocket::ClientSocket(QObject *parent) 

    : QTcpSocket(parent) 

{ 

    connect(this, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(readClient())); 

    connect(this, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deleteLater())); 

 

    nextBlockSize = 0; 

} 

 

void ClientSocket::readClient() 

{ 

    QDataStream in(this); 

    in.setVersion(QDataStream::Qt_4_1); 

 

    if (nextBlockSize == 0) { 

        if (bytesAvailable() < sizeof(quint16)) 

            return; 

        in >> nextBlockSize; 

    } 

 

    if (bytesAvailable() < nextBlockSize) 

        return; 

 

    quint8 requestType; 

    QString from; 

    QString to; 

    QDate date; 

    QTime time; 

    quint8 flag; 

 

    in >> requestType; 

    if (requestType == 'S') { 

        in >> from >> to >> date >> time >> flag; 

 

        srand(from.length() * 3600 + to.length() * 60 + time.hour()); 

        int numTrips = rand() % 8; 

        for (int i = 0; i < numTrips; ++i) 

            generateRandomTrip(from, to, date, time); 

 

        QDataStream out(this); 

        out << quint16(0xFFFF); 

    } 

 

    close(); 

} 

 

void ClientSocket::generateRandomTrip(const QString & /* from */, 

        const QString & /* to */, const QDate &date, const QTime &time) 

{ 

    QByteArray block; 

    QDataStream out(&block, QIODevice::WriteOnly); 

    out.setVersion(QDataStream::Qt_4_1); 

    quint16 duration = rand() % 200; 

    out << quint16(0) << date << time << duration << quint8(1) 

        << QString("InterCity"); 

    out.device()->seek(0); 

    out << quint16(block.size() - sizeof(quint16)); 

    write(block); 

} 
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3.4.3 Взаємодія користувача з системою 

 

Принцип взаємодії користувача з системою SHome демонструє UML-

діаграма на рис.3.16. 

 
Рисунок 3.17 — UML-діаграма 

Вона відображає у вигляді дій шлях від запиту користувача до отриман-

ня результату у вигляді відгуку системи, поетапно показуючи всі суміжні 

процеси. Наприклад, для зміни кліматичних параметрів користувач формує 

запит на програмному додатку, далі персональний комп’ютер робить з нього 

повідомлення-запит потрібного формату і відсилає його на сервер, де, після 

обробки вона надсилається на Arduino, яка дешифрує команду і виконує за-

кодовані в ній дії.  

Програмно взаємодія налаштована через клас QTcpSocket по протоколу 

TCP. В ПЗ як сервера, так і клієнта  класи QTcpSocket використовуються для 

передачі інформації та для отримання. Отримання йде в окремому фоновому 

потоці і сам процес починається, коли один з класів-передавачів висилає за-

пит на відправку інформації по каналу. Завдяки використанню окремих пото-
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ків можлива множинна відправлення та отримання інформації, так як клас-

одержувач може створити кілька десятків потоків отримання, пов'язаних із 

загальною чергою виконання, з якої завдання і підуть на обробку. Підхід був 

би невиправданий, якщо кількість запитів перевищувала б час обробки, проте 

система управління розумним будинком не є високонавантаженою і макси-

мум можливого - якщо всі користувачі захочуть змінити мікрокліматичні па-

раметри одночасно, а з такого роду завданнями система впорається навіть на 

слабких комплектуючих. Втім, цей параметр залежить скоріше від апаратно-

го забезпечення і тому SHome цілком може справлятися з більш складними 

завданнями. 

Отже, архітектура системи SHome є змішаною для забезпечення гнучко-

сті та надійності всієї системи. Сервер є один із основних засобів зв’язку між 

додатком та мікроконтролерами для керування «розумним будинком». Він 

виконує декілька основних функцій, таких як: зберігання налаштувань та ін-

формації, зв'язок між приладами, система шифрування. Завдяки модулю 

QtNetwork можна створити програмне забезпечення веб-сервера, завдяки 

якому можна отримувати команди від користувача і відправляти їх на плат-

форми Arduino. Сервер реалізується на мові програмування С++ для більшої 

надійності та продуктивності.   
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4 ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В даному розділі відбуватиметься тестування розробленого програмного 

продукту модульним методом для виявлення недоліків, а також для підви-

щення надійності та продуктивності програмного додатку з метою кращого 

функціонування всієї системи.  

4.1 Важливість тестування 

Тестування програмного забезпечення - термін, про який постійно зга-

дують розробники, кажучи про якість і відповідність продукту певним вимо-

гам. Як відзначають експерти, тестування - це поступово розвиваючий про-

цес, який повинен підтвердити надійність, зручність, ефективність, а також 

безпеку продукту. Тестування не є одноразовою дією і, як правило, супрово-

джує весь процес розробки продукту. Постійно аналізуючи і оцінюючи роз-

роблене ПЗ з різних підходів, тестувальники виявляють і виправляють дефе-

кти з метою забезпечення високої якості кінцевого продукту. При цьому, ва-

жливим є не тільки сам факт виявлення помилки в програмному продукті, а й 

причина її виникнення. Це дозволяє запобігти появи аналогічних проблем на 

наступних етапах розробки продукту. Від якості тестування залежить ступінь 

задоволеності користувачів функціоналом продукту, його надійністю, точніс-

тю і безпекою.  

Тестування дає впевненість в тому, що в ході розробки були реалізовані 

всі функціональні вимоги замовника, а також забезпечує надійність і безпеку 

продукту. Даний процес дає можливість зважити оптимальне навантаження 

на сервер, бази даних, а також здатність зберігати працездатність в період 

критичного навантаження ,наприклад, коли програма використовується ве-

ликою кількістю користувачів в конкретний момент часу. Тестування дає га-

рантію, що ваш продукт «інтуїтивно» зручний і не містить незрозумілих фу-

нкцій, які можуть вводити в обман користувачів. Воно  дозволяє переконати-

ся в тому, що продукт не тільки добре працює як окремо взята система, але і 

не впливає на роботу інших програм [10]. 
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4.2 Методи тестування  

Найчастіше використовується три методи [11], це 

- модульне тестування, 

- інтеграційне тестування, 

- системне тестування. 

Під модульним тестуванням зазвичай мається на увазі тестування на до-

сить низькому рівні, тобто тестування окремих операцій, методів, функцій. 

Під системним тестуванням мається на увазі тестування на рівні користувача 

інтерфейсу. Практика показує, що інструменти, які позиціонуються виробни-

ком як інструменти модульного тестування, з рівним успіхом можуть засто-

совуватися і на рівні тестування всієї програми в цілому. А інструменти, які 

тестують всі додатки в цілому на рівні користувача інтерфейсу іноді 

,наприклад, звертаються в базу даних або викликають там якусь окрему про-

цедуру, що зберігається. Тобто поділ на системне і модульне тестування вза-

галі кажучи чисто умовне, якщо говорити з технічної точки зору. При інтег-

раційному тестуванні  перевіряється, чи в рамках якоїсь системи модулі вза-

ємодіють один з одним коректно. Тобто,  фактично виконуються ті ж самі 

тести, що і при системному тестуванні, тільки ще додатково звертається ува-

гу на те, як саме модулі взаємодіють між собою [12].  

4.3 Тестування графічного інтерфейсу системи SHome 

На етапі тестування системи відбувалась перевірка програми поставле-

ним вимогам в технічному завданні, яка здійснювалася шляхом спостере-

ження за її роботою в спеціальних, штучно створених ситуаціях, обраних пе-

вним чином. 

Загальна схема тестування приблизно наступна:  на вході отримуємо 

програму і вимоги. Змінюємо налаштування програми і спостерігаємо за ро-

ботою програми в певних, штучно створених ситуаціях. На виході отримуємо 

інформацію про відповідність чи невідповідність програми. 
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Далі ця інформація використовується для того, щоб поліпшити вже іс-

нуючу програму або для того, щоб змінити вимоги до програми, яка ще тіль-

ки розробляється. Тест може бути досить довгим, наприклад, при тестуванні 

продуктивності, але оскільки тестувався графічний інтерфейс програми, про-

цес тестування виконувався досить швидко. Оскільки тест був не автомати-

зованим , то відбувалося спостереження за поведінкою програми.  

Модульним методом було протестовано  файл smarthome.qml, 

HeatingSettingsTab.qml, LightSettings.qml, ActualValueSlider.qml програми з 

метою підвищення якості та надійності програми.  

Клас Transition у файлі smarthome.qml відповідає за зміну основної па-

нелі керування на панель керування погодою. Код, який був протестований, 

зображений нижче. 

Transition { 

            from: "*" 

            to: "weathergod" 

            NumberAnimation { 

                properties: "y" 

                duration: 1000 

                easing.type: Easing.OutBounce 

            } 

 

        }, 

        Transition { 

            from: "weathergod" 

            to: "*" 

            NumberAnimation { 

                properties: "y" 

                duration: 1000 

                easing.type: Easing.OutBounce 

            } 

Переміна duration: 1000 відповідає на скільки пікселів буде опущена па-

нель керування погодою, а переміна properties: “y” вказує напрям. В резуль-

таті модульного тестування дані переміні змінювалися і, спостерігаючи за 

результатом роботи програми, було обрано оптимальне значення керування 

панелями. 

Клас TemperatureSlider у файлі HeatingSettingsTab.qml відповідає за ке-

рування температури у приміщеннях. Код реалізації представлений нижче. 

TemperatureSlider { 

        id: temperatureSlider 

        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter 
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        anchors.horizontalCenterOffset: 50 

        anchors.verticalCenter: parent.verticalCenter 

        anchors.verticalCenterOffset: 20 

        secondHandleVisible: true 

        secondHandleIconSource: "../pics/weather/moon.png" 

        handleIconSource: "../pics/weather/sun.png" 

        onFirstTemperatureChanged: checkStateTriggered() 

        onSecondTemperatureChanged: checkStateTriggered() 

    } 

Функція checkStateTriggered() відповідає за зміну діапазона температурного 

слайдера. Дана функція відсилає значення переміній 

onFirstTemperatureChanged для встановлення діапазону значень. Функція бу-

ла протестована на правильність встановлення діапазону значень модульним 

методом. 

В класі SettingsItem була протестована функція updateValues(). Код реа-

лізації зображений нижче. 

function updateValues() { 

                var startHour = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).startTimeHours 

                var startMinute = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).startTimeMinutes 

                var endHour = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).endTimeHours 

                var endMinute = 

hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).endTimeMinutes 

                timepickerTab.setStartTime(startHour,startMinute) 

                timepickerTab.setEndTime(endHour,endMinute) 

 

                var ll = hardwareModels.lightModel.get(itemIndex).lowestLux 

                lightSettingsTab.currentSliderValue = ll/ 12 * 60 

            } 

Дана функція реалізує таймер роботи включення та виключення світла, опа-

лення і т.д. В результаті ручного тестування функції, були отримані деякі не-

доліки перемінної itemIndex, але завдяки тесту дана проблема була вирішена.  

Клас Image у файлі ActualValueSlider.qml відповідає за керування нала-

штувань в панелях керування. Код реалізації зображений нижче. 

Під час тестування програми, було виявлено 5 недоліків в розробленій 

програмі, пов’язаних з використанням класу Image. Деякі з них були виправ-

лені, проте недолік зображений на рис. 4.1 виправити не вдалося, тому в про-

грамі керування інтерфейсом є деякі проблеми функціонування. 
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Рисунок 4.1 — Неправильна загрузка зображення 

Отже, будь-яка програма являє собою механізм з переробки інформації. 

На вхід надходить інформація в якомусь одному виді, на виході інформація в 

деякому іншому вигляді. При цьому входів і виходів у програми може бути 

багато, вони можуть бути різними, тобто у програми може бути кілька різних 

інтерфейсів, і ці інтерфейси можуть мати різні види. Тому для більш надій-

ного функціонування будь-яких програм, обов’язково потрібно тестувати 

програмний продукт. Протестовані файли функціонують логічно та ефектив-

но, але в у файлі ActualValueSlider.qml був виявлений недолік, який не вдало-

ся виправити. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

У даному розділі проводиться аналіз середовища, в якому проводилося 

дослідження програмного продукту на основі санітарних норм України. Про-

водилося дослідження роботи з розробки програмного додатку керування си-

стемою «Розумний будинок», який напряму пов'язаний з роботою на комп'ю-

тері. Робота персонального комп’ютера впливає на фізичні і хімічні чинники 

середовища: електромагнітні випромінювання, статична електрика, темпера-

тура і вологість повітря, вміст кисню і озону. Повітря забруднюється шкідли-

вими хімічними речовинами антропогенного походження за рахунок дестру-

кції полімерних матеріалів, що використовуються для обробки приміщень та 

обладнання. Організація робочого місця з порушенням норм призводить до 

загальної та локальної напруги м'язів шиї, тулуба, верхніх кінцівок, викрив-

лення хребта і розвитку остеохондрозу, зміні внутрішнього тиску у оці та ін-

ших проблем з органами зору. 

5.1 Аналіз умов праці в приміщенні 

Дослідження, що проводилося в даній дипломній роботі, проводилося в 

приміщенні, план якого приведено на рис. 5.1. Приміщення має односторон-

нє природне освітлення (вікно: висота = 1,5 м, ширина =  2.5 м) і загальне 

штучне освітлення. Стіни і стеля обклеєні світлими шпалерами, підлога 

вкрита світлим ламінатом. У приміщенні відсутні сильні вібрації та шкідливі 

речовини. Склад повітря в нормі. 
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Рисунок 5.1 — План приміщення 

Приміщення має довжину 3.5 м, ширину 2.5 м, висоту стелі 2,7 м. Кіль-

кість робочих місць - одне. Приміщення знаходиться на другому поверсі дво-

поверхової цегляної будівлі. Площа – 8.75 м2, об'єм – 23.625 м3. Виходячи з 

цього, отримаємо дані, наведені в таблиці 5.1. Нормативні значення згід-

но [13]. 

Таблиця 5.1 ― Фактичні та нормативні значення параметрів приміщення 

Параметр Норма Реальні параметри 

Площа, S не менше 6 м2 8.75 м2 

Об’єм , V не менше 15 м3 23.625 м3 

 

Можна зробити висновок, що отримані показники відповідають існую-

чим нормам та вимогам. Розглянемо тепер відповідність характеристик робо-

чого місця нормативним. Для цього зведемо основні вимоги до організації 

робочого місця згідно [13] і відповідні фактичні значення для робочого міс-

ця, за яким виконується робота, у табл. 5.2: 
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Таблиця 5.2 — Характеристики робочого місця 

Найменування параметра 
Значення 

Фактичне Нормативне 

Висота робочої поверхні, мм 700 680 - 800 

Висота простору для ніг, мм 700 не менше 600 

Ширина простору для ніг, мм 700 не менше 500 

Глибина простору для ніг, мм 700 не менше 650 

Висота поверхні сидіння, мм 500 400 - 500 

Ширина сидіння, мм 400 не менше 400 

Глибина сидіння, мм 400 не менше 400 

Висота поверхні спинки, мм 500 не менше 300 

Ширина опорної поверхні спинки, мм 400 не менше 380 

Радіус кривини спинки в горизонтальній 

площині, мм 
400 400 

Відстань від очей до екрану дисплея, мм 700 700 - 800 

 

Крісло є підйомно-поворотним, має підлокітники і можливість регулю-

вання за висотою і кутом нахилу спинки. Екран монітору знаходиться на від-

стані 0.7 м. Таким чином, за всіма параметрами робоче місце відповідає нор-

мативним вимогам. 

З обладнання в приміщенні знаходиться 1 ноутбук ACER . На все облад-

нання є паспорт та інструкція з експлуатації українською мовою. згідно з су-

проводжувальній документації обладнання відповідає стандартам України і 

його можна використовувати без загрози здоров’ю та життю працюючого. 

5.2 Мікрокліматичні умови 

Згідно [14] цю роботу можна віднести до категорії легка 1a. Джерелами 

тепла в цьому приміщенні є люди, електроустаткування, освітлювальні при-

лади в темний час доби і система опалювання зимою. Оператором виділяєть-
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ся до 120 Ккал теплової енергії за годину. Оптимальні та фактичні значення 

параметрів мікроклімату приведені в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 — Значення мікроклімату 

Період року Параметр Оптимальний Фактичний 

Теплий 

Температура 23 – 25 °С 23 °С 

Вологість 40 – 60 % 40 % 

Швидкість повітря ≤ 0.1 м/с 

Холодний 

Температура 22 – 24 °С 22 °С 

Вологість 40 – 60 % 50 % 

Швидкість повітря ≤ 0.1 м/с 

 

Всі показники задовольняють вимогам зазначеним в [14] для робіт кате-

горії легка 1а і є задовільними для здоров'я людини. 

5.3 Освітлення 

Природне освітлення здійснюється за допомогою вікна, площа якого 

складає S' = 2,5*1,5 = 3.75м2 та являється боковим освітленням. Штучне 

освітлення здійснюється за допомогою світлодіодних ламп білого світіння. 

Робота за дисплеєм ПЕОМ за розрядом зорових робіт відноситься до III 

розряду. При загальному висвітленні освітленість робочого місця повинна 

становити від 200 до 400 лк. 

При штучному освітленні нормуються: 

- Е (лк) - найменша припустима освітленість; 

- М - показник дискомфорту; 

-  Кп (%) - коефіцієнт пульсації освітленості; 

Перевіримо відповідність нормам фактичних параметрів штучного 

освітлення в приміщенні. Номінальний світловий потік лампи білого сві-

тіння ЛБ-40 Фл = 3120 лм. 

У приміщенні застосовуються світильники, у яких встановлені 2 лам-

пи. Висоту підвісу світильника визначимо з формули : 
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 h = H – hс – hр – hn (5.1) 

H – висота приміщення, м; hc – висота світильника, м; hn – відстань від 

стелі до підвісу, м; hp – висота робочої поверхні, м. 

Для розглянутого приміщення : 

H = 2,7 м; hс = 0,2 м; hn = 0,18 м; hp = 0.7 м. 

звідси : 

 h = 2,7 - 0,2 – 0,18 – 0,7 = 1,62 м.  (5.2) 

Світильники розташовані в 1 ряд. Відстань між світильниками 2 метра, 

відстань від ряду до стіни 0,8 метра. Приміщення має наступні габарити: 

довжина A = 3.5 метрів, 

ширина B = 2.5 метрів. 

Визначимо освітленість у робочій точці. Для розрахунку загальної рів-

номірної освітленості при горизонтальній робочій поверхні використаємо 

метод коефіцієнта використання світлового потоку. 

Розрахункова формула для світлового потоку світильника має вигляд: 

 

з
л

Е К S Z
Ф

N n

  



 (5.3) 

N - число світильників у приміщенні, N = 2*2=4; 

n - коефіцієнт використання світлового потоку; 

Фл - світловий потік ламп; 

Кз - коефіцієнт запасу, Кз = 1.5; 

Z - коефіцієнт нерівномірності; 

S - площа приміщення; 

E - освітленість, створювана всіма світильниками. Звідси одержуємо фо-

рмулу для розрахунку освітленості на робочому місці : 
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 (5.4) 

Коефіцієнт використання світлового потоку залежить від: 

ККД, кривій розподілу сили світла світильника; 

Коефіцієнта відбиття стелі Rс і стін Rс; 
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Висоти підвісу світильників hп; 

Показника приміщення i обчислимо за формулою: 

 ( )

А В
i

h A B




 
 (5.5) 

 (3.5*2.5) / (1.62*(3.5 2.5)) 0.9i      (5.6) 

Нам відомо, що стеля й стіни пофарбовані в світло-блакитний і світло 

сірий кольори. Приймаємо: 

Rп = 50%, Rc = 30%. 

Звідси: n = 42%. 

 
3120*4*0.42

1.5*8.75*1.1
E   (5.7) 

Фактична освітленість на робочому місці становить 363.05 лк, що відпо-

відає вимогам до III розряду зорової роботи. Можна зробити висновок, що 

для роботи з дисплеєм цілком достатньо існуючих джерел світла. 

5.4 Шум і вібрація 

Джерелом шуму в приміщенні є комп'ютер. Кулери комп'ютера є сучас-

ними і мають низький рівень шуму за рахунок нового підшипника зі самос-

табілізуючимся тиском рідини (SSO2). Згідно технічній документації шум 

обумовлений кулером в блоці живлення складає 7-12 дБ, кулером процесора 

–7-12 дБ, загальний, - 20 дБ. Враховуючи незначний рівень шуму від персо-

нального комп'ютера та незначний рівень фонового шуму від іншого устат-

кування - сумарний рівень шумового забруднення приміщення не перевищує 

максимально допустимий рівень коригованої звукової потужності і складає 

не більше 50 дБ. 

При роботі з персональним комп'ютером в робочому приміщенні зна-

чення характеристик вібрації на робочих місцях не повинна перевищувати 
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5.5 Випромінювання 

У приміщенні відсутні інфрачервоні, ультрафіолетові та електромагнітні 

випромінювання, бо усі монітори ПК вироблені на основі OLED матриці, пі-

дсвітка якої здійснюється за рахунок органічних світлодіодів, що не має си-

льного електромагнітного випромінювання і сертифіковані в Україні. 

5.6 Оцінка умов безпеки праці 

5.6.1 Вимоги електробезпеки 

Технічні заходи із запобігання електротравм від контакту з нормально 

струмовідними елементами електроустаткування 

- електромережа в приміщенні розведена в спеціальних каналах стін і пі-

длоги. 

- величина напруги мережі 380 – 220 В (міжфазна лінійна і фазна); 

- всі нормально струмовідні елементів (в першу чергу електричні дро-

ти)вкриті ізоляційними матеріалами; 

- в джерелі безперебійного живлення персонального комп’ютера вико-

ристовується механічне захисне блокування, що забезпечує вимикання 

напруги при його відкриванні; 

Можна зробити висновок, що дане приміщення задовольняє нормам 

електробезпеки для встановлення ПК. 

5.6.2 Оцінка пожежної безпеки приміщення 

  У приміщенні, що розглядається, можуть горіти: вироби з дерева, плас-

тмас, тканини і паперу, ламінат. Горючі рідини, пил та волокна у приміщенні 

не використовуються і не виділяються, тому воно відноситься, відповідно до 

нормативної документації, до зони П-ІІа [17] і до категорії пожежної небез-

пеки В. 

Ймовірними причинами виникнення пожежі можуть бути несправна ро-

бота електрообладнання (кабелів, розеток), короткі замикання внаслідок ви-

ходу з ладу чи експлуатації несправного електроустаткування (ПЕOМ, пери-

ферійних пристроїв), порушення правил протипожежної безпеки тощо. 
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Експлуатація ліній електромережі практично повністю унеможливлює 

виникнення електричного джерела загоряння в наслідок короткого замикання 

та перевантаження проводів, а автоматичні вимикачі миттєво відключать ді-

лянку мережі у разі перевантаження чи замикання. Застосовуються дроти з 

важкогорючою і негорючою ізоляцією. Блок живлення комп’ютеру оснаще-

ний автоматичним вимикачем у разі перевантаження чи стрибка напруги у 

мережі. 

Комплекс заходів для своєчасного попередження пожеж у приміщенні та 

оперативного реагування у разі їх виникнення: 

- заборона використання відкритого вогню у приміщенні; 

- автомати на кожній ланці мережі для запобігання перевантаження та 

замикання; 

- обов’язковий інструктаж персоналу з питань охорони праці, 

- зокрема, правила пожежної безпеки у приміщеннях з ЕОМ; 

  - наявність системи автоматичної пожежної сигналізації з димовими 

пожежними оповіщувачами; 

- ступінь вогнестійкості будівлі, у якій розташовано приміщення – II; 

- наявність шляхів евакуації при виникненні пожежі; 

- призначення особи, відповідаючої за пожежну безпеку; 

  - розміщення схеми евакуації людей при пожежі і ознайомлення з нею 

персоналу. 

Приміщення має один вихід, оскільки в ньому працює менше 25 чоловік. 

Будинок має два виходи – головний і запасних. Коридор між приміщен-

нями має два виходи на різні сходи, одні з яких ведуть до головного виходу, а 

другі - до спеціального евакуаційного виходу. 

Для гасіння пожежі кожна кімната обладнана ручними вуглекислотними 

вогнегасниками ВВК-1,4  [18]. У загальному коридорі встановлені пінні вог-

негасники ВВП. Призначена особа, що відповідає за дотримання персоналом 

вимог пожежної безпеки. Розроблено план евакуації персоналу і найбільш 
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коштовного устаткування (майна). Співробітники ознайомлені з порядком і 

планом евакуації під розпис. 

Можна зробити висновок, що шляхи евакуації з приміщення повністю 

відповідають нормам. 

Аналіз умов праці в розглянутому робочому приміщенні показав, що 

умови праці з ПЕОМ відповідають вимогам , оскільки площа та об’єм не 

менше нормативних значень, рівні шуму, вібрації і загазованості не переви-

щують нормативних обмежень. 

Для підтримання параметрів мікроклімату в приміщенні встановлено 

радіатор центральної водяної системи опалення, що складається з 7 секцій. 

Ергономіка робочого місця і режим зорової роботи задовольняють вимо-

гам і сприяють зниженню втоми. 
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ВИСНОВКИ 

1. В результаті проведеного огляду технологій зв’язку в системах «Ро-

зумний дім» було проведено класифікацію існуючих архітектурних рішень та 

обрану оптимальну з точки зору керування архітектуру.  

2. Проведено аналіз статистики використання операційних систем на на-

стільних комп’ютерах та обрано для реалізації програми керування системою 

«Розумний дім» операційну систему Windows 10 та обрано інструмент, для 

реалізації програмного продукту.  

3. Розглянуто особливості реалізації графічних інтерфейсів та спроекто-

вано програмне забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом керування 

системою SHome.  

4. Обрано методику тестування графічного інтерфейсу та проведено 

аналіз розробленої програми, який показав 5 недоліків, 4 з яких було виправ-

лено. 

5. Для впровадження системи рекомендовано використовувати Arduino 

Mega, набір сенсорів Sensor Kit, сервер. Для управління системою необхідно 

мати ПК з операційною системою Windows 10. Результати даної роботи мо-

жуть бути використані для розгортання системи з контролем кліматичних 

параметрів і енергоспоживання як в звичайному будинку, так і в спеціалізо-

ваних приміщеннях з більш жорсткими вимогами до мікроклімату середови-

ща.  
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Умный дом – Режим доступу: http://electrik.info/main/master/10-kak-ja-

sdelal-umnyjj-dom-svoimi-rukami.html — Назва з екрану 

2. Система умный дом – технология экономии, удобства и комфорта – 

Режим доступу: http://smarton.com.ua/smart_home/systema_umniy_dom_intro/ 

3. Система умный дом – Режим доступу: 

http://intelcity.com.ua/comfort_house — Назва з екрану 

4. Кто отвечает за климат-контроль в доме? – Режим доступу: 

http://smarton.com.ua/kontrol-bezopasnost — Назва з екрану 

5. Операційна система Windows – Режим доступу: 

https://www.microsoft.com/uk-ua/windows/ — Назва з екрану 

6. Windows 10 – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows 

7. Qt framework – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt — На-

зва з екрану 

8. Почему Qt – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/221523/ — Назва 

з екрану 

9. Интересное про Qt – Режим доступу: 

https://habrahabr.ru/hub/qt_software/ — Назва з екрану 

10. Тестирование – Режим доступу: http://www.protesting.ru/testing/ 

11. Для чего нужно тестирование – Режим доступу: 

https://habrahabr.ru/post/110307/ — Назва з екрану 

12. Тестирование ПО – Режим доступу: 

http://www.protesting.ru/testing/testcase.html — Назва з екрану 

13. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова без-

пека. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 

14. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплей-

ними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 

(затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 10.12.1998 р. № 7). 
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16. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх уста-

новок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. НАПБ Б.03.002 2007. 

(затверджено наказом МНС України від 03.12.2007 № 833)[Текст] / К., 2000.- 
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17. Типові норми належності вогнегасників (затверджено наказом Міні-

стерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-

лення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 р. N 151) 

18. Природнє і штучне освітлення : ДБН В.2.5-28:2006. – К.  : Міністерс-

тво будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Украї-

ни, 2006. – 68 с. – (Національні стандарти України). 
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1. Підстава для виконання бакалаврської роботи 

Завдання видане кафедрою радіоконструювання та виробництва радіо-

апаратури, наказ №1858-с від 8 червня 2016 року. 

2. Мета та призначення 

Розробка інтерфейсу системи керування «Розумним домом» під назвою 

«SHome» з простим графічним інтерфейсом, який не вимагає для налашту-

вання технічної освіти та містить функції керування енергетичними затрата-

ми і забезпеченням комфорту. 

3. Вихідні дані 

Аналіз існуючих систем «Розумний дім» за технологіями X-10, C-Bus, 

LonWorks та інші. 

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів: 

Для функціонування системи SHome потрібен персональний комп’ютер 

чи ноутбук, який відповідає заданим критеріям: 

- Процесор Intel чи сумісний. 

- Об’єм оперативної пам’яті 57 Мб. 

- Об’єм необхідної пам’яті на жорсткому диску 11 Мб. 

- Стандартний VGA-монітор чи сумісний. 

- Стандартна клавіатура. 

- Маніпулятор «мишка». 

Для функціонування системи SHome необхідна наявність операційної 

системи Microsoft Windows 10. Мова інтерфейсу - українська.  

4. Вимоги до розробки 

Розробити програмне забезпечення з графічним інтерфейсом для керу-

вання системою «Розумний дім». 

Вимоги до функціональних характеристик: 

- Система повинна керувати кліматичними параметрами будинку. 

- Система повинна керувати автоматичним закриванням та відкриван-

ням вікон та жалюзі, включенням та виключенням світла і опалення. 

- Система повинна відображати інформацію про стан погоди 
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- Система повинна надавати право користувачу налаштовувати систему 

під свої потреби. 

- Система повинна гарантувати надійність виконання команд та збере-

ження налаштувань. 

5. Етапи виконання 

5.1 Представлення керівнику дипломної роботи до 6 червня 2016 року 

5.2 Представлення закінченої роботи для розгляду на засіданні кафедри  

5.3 Проведення попереднього захисту за 10 днів до офіційного захисту 

5.4 Захист роботи перед екзаменаційною комісією 15 червня 2016 року 

6. Очікувані результати 

Вибір архітектури системи «Розумний дім» та розроблення програмного 

забезпечення для її керуванням. Воно повинно бути сумісне з сучасними 

операційними системами та працювати на більшості персональних 

комп’ютерів. 

7. Матеріали, які подаються по закінченню 

7.1 Завдання на дипломну роботу 

7.2 Технічне завдання 

7.3 Пояснювальна записка  

7.4 Презентація 

7.5 Розроблена програма 

 

Виконавець:  Керівник роботи:  

Чеботар Д. Ю. __________  Адаменко В. О. __________ 
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