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Oprogramowanie do sterowania funkcjami budynku na platformę Android 

 

Celem pracy było napisanie oprogramowania, które pozwoliło na połączenie 

telefonu komórkowego lub innego urządzenia działającego na platformie Android  

z serwerem Echelon SmartServer i.LON 100, umożliwiając tym samym sterowanie 

funkcjami budynku. Dodatkowo do obsługi serwera z poziomu telefonu powstała 

aplikacja Smart-House. 

Android, Java, Echelon, iLON100, SmartServer 

 

 

Intelligent Building management system - software for Android devices 

 

The aim of the project was to create connection between Android device and 

server Echelon SmartServer i.LON 100, which is responsible for Intelligent Building 

control system. What is more, application Smart-House to control server from mobile 

device has been created. 

Android, Java, Echelon, iLON100, SmartServer   
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1. Wprowadzenie 

 

Mianem inteligentnego budynku określa się wysoko zaawansowany technicznie 

budynek. Są to konstrukcje posiadające zaawansowane systemy zarządzania wieloma 

funkcjami. Do tego celu używamy wszelkiego rodzaju sterowników, czujników, które 

sterowane są z jednego zintegrowanego systemu dołączonego do serwera.  Do tego 

systemu docierają wszelkie informacje z różnych elementów budynku, co pozwala 

na reagowanie na wszelkie zmiany środowiska. Początki inteligentnych budynków 

sięgają lat 70-tych XX wieku, gdzie po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych starano 

się stworzyć zautomatyzowany system kontroli produkcji i optymalizacji środowiska  

w sektorze przemysłowym. Następnie, w późniejszych latach zaczęto wykorzystywać 

stworzoną technologię nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale również  

w budynkach prywatnych oraz w biurach. 

Obsługa inteligentnego budynku oraz zarządzanie jego funkcjami odbywa się  

za pomocą systemu zarządzania budynkiem - BMS (z ang. Building Management 

System). Skupia się on na takich elementach jak: 

 Sterowanie oświetleniem w zależności od natężenia światła, po wykryciu ruchu 

lub przy użyciu mobilnej aplikacji. 

 Sterowanie temperaturą – ustawienie temperatury w pomieszczeniach  

i odpowiednie sterowanie piecem aby ją uzyskać, a następnie podtrzymać. 

 Systemy alarmowe, przeciwpożarowe, systemy kontroli dostępu, które służą 

ochronie ludzi i mienia przed ewentualnymi zagrożeniami. 

 System kontroli zasilania – systemy zasilania awaryjnego oraz wyłączanie  

lub włączanie wybranych urządzeń w momencie obowiązywania danej taryfy 

opłat za prąd. 

 Obsługa urządzeń multimedialnych. 

 Sieć teleinformatyczna 

 

Stosowanie w budynkach tego typu rozwiązań skutkuje wieloma korzyściami. 

Automatyczne wyłączanie światła w momencie braku ruchu w pomieszczeniu, 

ustawienie nocnego trybu pieca, to tylko nieliczne przykłady, które pozwalają  

w znacznej mierze ograniczyć koszty związane z utrzymaniem budynku, a także 

pozytywnie wpływają na środowisko. Dodatkowo rozwiązania użyte w inteligentnych 

budynkach zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez wykrywanie 

włamań oraz innych niepożądanych sytuacji, na przykład pożar lub wysokie 

zadymienie. Kolejną zaletą jest możliwość sterowania funkcjami budynku przy 

pomocy aplikacji nie ruszając się z miejsca lub nie będąc w domu, co w przypadku nie 
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zgaszenia światła lub nie wyłączenia żelazka jest rzeczą niezastąpioną i bardzo 

praktyczną.  

Z drugiej strony tego typu rozwiązania mają swoje wady, w tym jedną bardzo 

istotną, którą jest niewątpliwie cena instalacji takiego systemu, szczególnie  

w przypadku starszych budynków. Dodatkowo istnieją spore trudności z instalacją 

takiego systemu zarządzania w już istniejących budynkach, które nie zostały do tego 

celu przystosowane. Tak jak we wszystkich systemach informatycznych,  

tak i tu istnieje ryzyko włamań do systemu z zewnątrz. 

Najbardziej wygodną metodą sterowania funkcjami inteligentnego budynku  

są aplikacje na urządzenia mobilne. Obecnie najbardziej popularnym systemem  

na świecie w takich urządzeniach jest platforma Android. Komunikacja pomiędzy 

serwerem a urządzeniem może odbywać się przy pomocy interfejsu Bluetooth, WiFi,  

a także poprzez strony www. 

  



6 
 

2.  Cel i założenia pracy 

 

Celem pracy było zaprojektowanie aplikacji na platformę Android, która przy 

pomocy serwera odczytywałaby dane i sterowała urządzeniami z makiety imitującej 

działanie inteligentnego budynku, znajdującej się na uczelni. Makieta 

wykorzystywana jest w dydaktyce – laboratorium z przedmiotu „Sieci czujnikowe”. 

 

Założenie projektu: 

 Stworzenie komunikacji pomiędzy urządzeniem mobilnym a serwerem i.LON 

100 SmartServer firmy Echelon przy pomocy sieci Internet (Wi-Fi), za pomocą 

protokołu SOAP. 

 Zaprogramowanie sterowania funkcjami urządzeń (węzłów) z makiety oraz 

odczytu z nich danych. 

 Stworzenie praktycznego, graficznego interfejsu użytkownika (GUI)  

na platformę Android. 

  



7 
 

3. System Android 

 

Android to system operacyjny, oparty na jądrze Linuxa. W 2014 roku jest nadal 

najbardziej popularnym systemem mobilnym na świecie.1 Obsługuje coraz więcej 

telefonów komórkowych, tabletów oraz smartfonów. Rozwój systemu 

zapoczątkowała firma Google w 2004 roku, kupując firmę Android Inc., chcąc  

w ten sposób wejść na rynek urządzeń mobilnych. Pierwszą oficjalną wersję systemu 

zaprezentowano w 2008 roku. Wejście na rynek nowego systemu operacyjnego 

spowodowało sporą rewolucję.  

Android jest systemem otwartym. Oznacza to, że pozwala na pewne ingerencje  

ze strony użytkownika. W związku z tym, że jest to system bardzo uniwersalny,  

w odróżnieniu od konkurencji, cieszy się sporym zainteresowaniem programistów. 

Dzięki temu w bardzo krótkim czasie powstało mnóstwo aplikacji, które szybko 

rozsławiły ten system operacyjny oraz zwiększyły możliwości telefonu, przez  

co telefon przestał być już tylko urządzeniem do wykonywania połączeń głosowych 

czy też wysyłania wiadomości SMS. W łatwy sposób można używać  

go do korzystania z poczty email, przeglądania portali społecznościowych oraz 

śledzenia najnowszych wiadomości. Głównym celem producentów było stworzenie 

systemu jak najbardziej przyjaznego użytkownikowi, poprzez zastosowanie widgetów 

(dodatków na pulpicie urządzenia, pokazujących najważniejsze informacje, takie jak 

pogoda, godzina, kalendarz, itp.) oraz sporej możliwości personalizacji urządzenia 

przy pomocy czytelnego i intuicyjnego menu. Bardzo dużą zaletą Androida są niezbyt 

duże wymagania sprzętowe, dlatego sięga po niego tak wielu producentów.2  

To wszystko sprawiło, że system ten bardzo szybko zyskał ogromną rzeszę fanów  

i w krótkim czasie stał się najbardziej popularnym na światowym rynku. Stał się 

modnym gadgetem wśród młodych ludzi, a w związku z dużą liczbą producentów oraz 

aplikacji, w palecie urządzeń z Android każdy znajdzie coś dla siebie. 

  

                                                           
1
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/World_Wide_Smartphone_Sales.png dane do końca 

2013 roku 
2
 http://smartfony.play.pl/lifestyle/2011/co-to-jest-android/ 
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4. Usługi internetowe (Web services) 

 

Usługa internetowa (z ang. Web service) jest jedną z metod komunikacji 

z wykorzystaniem sieci Internet pomiędzy urządzeniami elektronicznymi.3 Została 

stworzona w 2000 roku przez firmy Microsoft, IBM oraz Ariba jako narzędzie  

dla protokołu SOAP.  Jest to oprogramowanie znajdujące się pod danym adresem 

sieciowym, na którym usługa jest zawsze włączona. Usługi internetowe posiadają 

pełny opis w dokumencie WSDL (Web Service Description Language), określającym 

zasady współpracy klienta z serwerem. Przy pomocy języka XML opisywane są w nim 

punkty dostępu oraz funkcjonalności oferowane przez usługi sieciowe. Dodatkowo 

zawierają dokładną lokalizację serwisu oraz dostępnych dla niego metod i funkcji.4 

Przy pomocy dokumentu WSDL, protokołów SOAP oraz języka XML można 

zrealizować Web service poprzez sieć Internet TCP/IP. Aplikacja klienta poprzez 

dokument WSDL jest w stanie określić, jakie operacje na serwerze są możliwe  

do wykonania. Następnie przy użyciu protokołu SOAP oraz wiadomości w języku XML 

wywołuje poszczególne operacje. 

Głównymi zaletami Web service są: 

 Obsługa serwisu przy pomocy większości języków programowania pozwala 

programistom na pisanie aplikacji przy użyciu preferowanych przez nich 

języków. 

 Niezależność od platformy na której są używane, w związku  

z wykorzystaniem standaryzowanych metod komunikacji. 

 Obsługa poprzez sieć TCP/IP, co pozwala na obsługę serwisu pomimo 

włączonej zapory ogniowej (firewall). 

 Szyfrowanie danych przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

 

Wadą usługi Web service jest: 

 Używanie protokołów tekstowych, których prostota i czytelności są dużymi 

plusami powoduje, że wysyłane wiadomości są dosyć obszernych 

rozmiarów. Może to wydłużać czas oczekiwania na odpowiedź.  

  

                                                           
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service 

4
 https://www.cs.virginia.edu/~acw/security/doc/Tutorials/WSDL.ppt 



9 
 

 Brak możliwości ciągłego połączenia z klientem, po wysłaniu wiadomości 

zwrotnej połączenie zostaje zakończone. Nie ma możliwości, aby serwer 

wysyłał do klienta wiadomości okresowo, po wysłaniu tylko jednego 

żądania. 

 Gdy dane nie są przesyłane, klient i serwer nie mają informacji o sobie 

nawzajem, np. czy jest dalej aktywny. 

 
  

 

Rys. 1 Schemat budowy WSDL5 

WSDL składa się z dwóch głównych części – streszczonej (z ang. abstract) oraz 

rozszerzonej (z ang. concrete). Schemat budowy pokazany jest na rysunku 1.  Całość 

dokumentu otaczają znaczniki <definitions>. Wewnątrz znajdują się znaczniki 

<service> oraz <port> służące do definiowania adresów do punktów dostępowych 

usług, zazwyczaj w postaci adresu URL. Operacje oraz funkcje dostępne dla usługi 

deklarowane są przy użyciu <portType>. Opisuje on także informacje, jakie muszą 

zostać wysłane w celu wykonania danej operacji. Do określenia metod kodowania 

parametrów wywołania i odpowiedzi używany jest znacznik <binding>.6   

Poniżej fragment dokumentu WSDL serwera firmy Echelon, którego używałem 

podczas tworzenia pracy, dostępnego pod adresem  

http://192.168.100.247/WSDL/v4.0/iLON100.wsdl. 

 

  

                                                           
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/WSDL_11vs20.png 
6
 http://www.cs.put.poznan.pl/mzakrzewicz/pubs/ploug06ws.pdf 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<definitions name="iLON100" … > 
 <types> 

… 
</types> 
<message name="List_SoapIn"> 
 <part name="parameters" element="ilon:List"/> 
</message> 
 … 
<portType name="iLON100portType"> 

<operation name="List"> 
  <input message="ilonwsdl:List_SoapIn"/> 
  <output message="ilonwsdl:List_SoapOut"/> 

</operation>  
… 

</portType> 
<binding name="iLON100soap11Binding" type="ilonwsdl:iLON100portType"> 
<soapbind:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/> 

<operation name="List"> 
<soapbind:operation 

soapAction="http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/action/List"/> 
… 

</operation> 
</binding> 
<service name="iLON100"> 

  <port name="iLON100httpPort" binding="ilonwsdl:iLON100soap11Binding"> 
   <soapbind:address 
location="http://192.168.100.247/WSDL/iLON100.wsdl"/> 
  </port> 

… 
</service> 

</definitions> 
 

Przykład 1 Fragment dokumentu WSDL z serwera. 
 

 

Ważnym elementem przykładu 1 jest iLON100portType opisujący podzbiór 
operacji wspieranych przez serwis internetowy. Widać na nim definicję jednej  
z dostępnych operacji - LIST. Składa się ona z dwóch komunikatów, wejściowego – 
List_SoapIn oraz wyjściowego - List_SoapOut zdefiniowanych wcześniej przy użyciu 
<message>. Następnie przy pomocy znacznika <binding> zdefiniowany jest protokół 
komunikacji (w tym przypadku SOAP) oraz format danych każdego elementu. 
Dodatkowo, co widać na dole przykładu, dopiero na końcu dokumentu WSDL podany 
jest adres URL, pod którym dostępny jest serwis (location). 
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5. Protokół SOAP  

Simple Object Access Protocol (SOAP)7 jest protokołem służącym do zdalnej 

wymiany informacji z serwisami internetowymi w sieciach komputerowych. Został 

stworzony w 1998 roku dla firmy Microsoft. Za jego pomocą możliwy jest dostęp  

do obiektów z wykorzystaniem języka XML do tworzenia wiadomości (wywołań, 

zapytań). Następnie są one transportowane przy użyciu innego protokołu warstwy 

aplikacyjnej, głównie Hypertext Transfer Protocol (HTTP) oraz Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP).  

 

5.1 Zasada działania 

Aplikacja przy pomocy protokołu SOAP wysyła wiadomość zawierającą 

poszukiwane parametry do serwera z włączoną obsługą serwisów internetowych. 

Następnie po trafieniu pod odpowiedni ades URL natrafia na kod serwera służący  

do analizowania zapytania w postaci XML, tak zwany słuchacz (z ang. listener). 

Analizuje on żądanie (z ang. request) i na tej podstawie wywołuje odpowiednie 

procedury oraz przygotowuje wiadomość zwrotną (z ang. response). W odpowiedzi  

na wysłaną kopertę, serwer zwraca sformatowany dokument XML z wynikiem (liczba, 

tekst, itp.). W związku z tym, iż dane zawarte w odpowiedzi są stworzone według 

odpowiedniej konwencji, są one łatwe do odczytania (z ang. parsed) przez aplikację.  

Wiadomość SOAP składa się z (Rys. 2): 

 SOAP Envelope – koperta, opisująca strukturę wiadomości oraz proces jej 

przetwarzania. 

 Konwencji w jakiej reprezentowane są procedury wywoływania metod oraz 

odczytywania odpowiedzi. 

 Zestawu kodujących reguł, potrzebnych przy rozszyfrowywaniu typów danych 

zdefiniowanych w aplikacji. 

                                                           
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP  
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Rys. 2 Budowa wiadomości SOAP Envelope 

 

Główne zalety protokołu SOAP to przede wszystkim możliwość jego użycia  

w każdym modelu programowania oraz współpraca z wieloma popularnymi 

protokołami transportowymi takimi jak HTTP, SMTP, TCP, UDP czy JMS. 

 

5.2 Przykładowa wiadomość SOAP8 

 

Wiadomość SOAP wysłaną do serwera znajdującego się pod adresem 

www.example.org pokazano na przykładzie 2. Powoduje on wywołanie funkcji 

GetStockPrice z parametrem StockName, w tym przypadku o wartości  „IBM”.  

Ważnym elementem w części „Body” jest także unikalna przestrzeń nazw 

wywoływanej funkcji (z ang. namespace)9. Do jej zdefiniowania zarezerwowany jest 

specjalny atrybut xmlns. Na jej podstawie możliwe jest odnalezienie elementu lub 

atrybutu o odpowiedniej nazwie. Przykładem pomagającym zrozumieć ideę 

zastosowania przestrzeni nazw jest dokument XML zawierający odniesienia  

do elementów „Dostawca” oraz „Produkt”. Mogą one posiadać taki sam element  

o nazwie „ID”, dlatego odniesienie do niego mogłoby być niejednoznaczne.  

Aby odróżnić „ID” dostawcy od produktu wystarczy umieścić je w osobnych 

przestrzeniach nazw.  

  

                                                           
8
 http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_example.asp  

9
 http://en.wikipedia.org/wiki/XML_namespace  

SOAP Envelope 

SOAP Body 

Body Block 

Body Block 

SOAP Header 

Header Block 

Header Block 
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Poniżej, na przykładzie 5.2a pokazana została przykładowa wiadomość SOAP 

request. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Przykład 2 Przykładowa wiadomość SOAP request 

 

Do serwera zostaje wysłana wiadomość zawierająca w części Body wywołanie 

metody GetStockPrice. Pozwoli to na otrzymanie z serwera informacji o cenie akcji dla 

firmy, której nazwa wpisana jest przy użyciu parametru StockName, w tym przypadku 

jest to „IBM”. Dodatkowo, w celu poprawnego wybrania metody GetStockName  

na serwerze, na wypadek istnienia innej metody o tej samej nazwie, definiowana jest 

także odpowiadająca jej przestrzeń nazw (NAMESPACE). 

Przykład 3 zawiera odpowiedź serwera SOAP response na powyższą wiadomość. 

W pierwszym wierszu wiadomości zwrotnej znajduje się status odpowiedzi. 

Poprawne przetworzenie wiadomości oraz wywołanie opisują statusy 2xx. W 

przypadku problemów pojawiają się inne numery, najbardziej popularny status 500 

oznacza, że serwer napotkał na nieoczekiwany warunek, którego nie potrafi 

zinterpretować i przerywa wywołanie (Internal Server Error). 

 

 

POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: 299 

SOAPAction: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

  

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <soap:Header> 

  </soap:Header> 

  <soap:Body> 

    <m:GetStockPrice xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

      <m:StockName>IBM</m:StockName> 

    </m:GetStockPrice> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

HEADER 

BODY 

NAMESPACE 
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Przykład 3 Przykładowa wiadomość SOAP response 

 

Wiadomość zwrotna w części „Body” zawiera odpowiedź na funkcję 

GetStockPrice o nazwie GetStockPriceResponse. Zwraca ona tylko jeden parametr 

Price, który jest wartością ceny akcji dla firmy IBM (Przykład 3). W tym przypadku 

cena akcji wynosi 34,5. 

 

5.3 Wady oraz zalety SOAP10 

 

Do wad metody SOAP należy przede wszystkim wolniejsze działanie niż  

w przypadku konkurencyjnych rozwiązań takich jak COBRA lub ICE. Wynika to przede 

wszystkim z opisowego formatu XML, zawartość danych w komunikacie jest dużo 

mniejsza niż rozmiar całego komunikatu. Może to powodować spore opóźnienia  

w przypadku wysyłania olbrzymich wiadomości zwłaszcza w przypadku niezbyt 

szybkiego łącza internetowego lub mocno obciążonych sieci. W przypadku mniejszych 

wiadomości opóźnienie nie jest zauważalne i nie stanowi problemu. 

 

 

                                                           
10

 http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ewao/referaty/WebServices.pdf  

 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 

    <m:Price>34.5</m:Price> 

  </m:GetStockPriceResponse> 

</soap:Body> 

 

</soap:Envelope> 
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Zaletami protokołu SOAP są przede wszystkim: 

 Współpraca z wieloma protokołami transportowymi. 

 Przesyłanie wiadomości po protokole HTTP może odbywać się pomimo 

obecności zapory ogniowej (firewall) oraz serwerów proxy. 

 Posiadanie mechanizmów wykrywania błędów wraz z opisami. 

 Przekazywanie dowolnych informacji. 

 Obsługa przez wszystkie systemy i środowiska komputerowe. 
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6. Stanowisko laboratoryjne 

 

W projekcie obsługiwana będzie makieta pokazująca działanie sieci LonWorks 

znajdująca się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej, przekazana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) 

– zdjęcie poniżej (Rys. 3). 

 

 

Rys. 3 Zdjęcie makiety. 
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Obecna praca ma na celu rozwinięcie projektu Krzysztofa Danielewskiego „Sieć 

czujników do zastosowań w inteligentnym budynku”. Stworzył on, przy pomocy 

programu LonMaker firmy Echelon, połączenia odpowiedzialne za prawidłową pracę 

makiety. Zaprogramował również wszystkie zmienne oraz zależności między 

urządzeniami, a przyciskami na makiecie. Dodatkowo przy użyciu serwera  

i wbudowanego interfejsu graficznego www powstało proste narzędzie do obsługi 

serwera i za jego pomocą również całej makiety. Konfiguracja makiety nosi nazwę 

Pokaz. Wykorzystam tak skonfigurowany serwer do swojej aplikacji. Obecnie 

działające narzędzie do sterowania makietą przy użyciu serwera, za pomocą strony 

www, przedstawione jest na rysunku 4. 

 

 

Rys. 4 lonworks.ise.pw.edu.pl – Narzędzie do obsługi makiety przy pomocy strony 

www. 

 

Program LonMaker po wgraniu konfiguracji (wykonaniu opcji Commission) tworzy 

lokalną bazę danych, w której zapisana jest konfiguracja urządzeń. Na tym samym 

komputerze zainstalowany jest również serwer LNS, służący do synchronizacji 

konfiguracji lokalnej z serwerem SmartServer przy pomocy protokołu SOAP.  
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6.1 Schemat stanowiska 

 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat stanowiska. 

 

 

Rys. 5 Schemat stanowiska  
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6.2 Serwer i.LON 100 SmartServer firmy Echelon 

 

Produkty i.Lon Smart Server to uniwersalne kontrolery oraz bramy  

z zintegrowanym serwerem www, zarządzające urządzeniami i łączące  

je w profesjonalne oprogramowanie przedsiębiorcze oraz w zarządzane stacje 

robocze.11 Zapewniają możliwość łatwej integracji urządzeń i systemów oraz stacji 

roboczych i aplikacji biznesowych. Dodatkowo pozwalają na lokalną kontrolę przy 

użyciu wbudowanych aplikacji do alarmowania, monitorowania i rejestrowania, 

tworzenia harmonogramów, określania trendów i zarządzania systemem. Wygląd 

oraz dostępne wejścia i wyjścia serwera przedstawione są na rysunku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6 I.LON 100 SmartServer 
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 https://www.echelon.com/products/controllers/smartserver/ 
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Główne zalety: 

 Obsługa do 250 urządzeń w sieci. 

 Współpraca zarówno z niestandardowymi, jak i wbudowanymi sterownikami 

dla standardowych protokołów: IP-852, M-Bus, Modbus RTU, Modbus IP, 

SOAP/XML Web Services. 

 Automatyczne wykrywanie urządzeń i ich konfiguracja. 

 Zapewnia platformę zarówno do lokalnego monitoringu i kontroli, jak również 

do profesjonalnej kontroli w biurach czy fabrykach. 

 Posiada wbudowany interfejs użytkownika dostępny przez www, służący  

do ustawiania harmonogramów, alarmów, a także rejestrowania i odczytu 

danych z liczników. 

 Umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych przy użyciu Microsoft Visual Studio 

oraz Java Development do zarządzania i obsługi podłączonych urządzeń. 

 

Parametry urządzenia: 

 Procesor MIPS32™ o taktowaniu 264MHz. 

 Pamięć flash 64MB; 64MB RAM (FT versions) lub 128MB RAM (PL versions). 

 Wejściowe parametry operacyjne: 100 - 240Vac (-6%/+10%), 50/60Hz. 

 Zużycie energii <15 watów. 

 Port Ethernet. 

 

Po każdej zmianie schematu w programie LonMaker, aktualizowana jest lokalna 

baza danych, a następnie następuje synchronizacja z serwerem przy użyciu protokołu 

SOAP oraz portu 8080. Aby było to możliwe na komputerze musi być poprawnie 

zainstalowana i uruchomiona aplikacja Echelon Enterprise Services dostarczana wraz 

z serwerem.  

Synchronizacja ustawiona jest w trybie automatycznym (LNS Auto), z możliwością 

wymuszenia ręcznej synchronizacji przy pomocy strony konfiguracyjnej www 

serwera, dostępnej pod adresem serwera (192.168.100.247). Aby dostać się  

do konfiguracji należy nacisnąć przycisk log in i zalogować się przy użyciu loginu ilon 

oraz hasła ilon. Poprawnie ustawiona synchronizacja pokazana jest na Rys. 7.  

Na stronie od razu widoczny jest adres serwera LNS, w tym przypadku 

192.168.100.235. Został on wcześniej odpowiednio skonfigurowany zarówno lokalnie 

na komputerze, jak i na stronie serwera do komunikacji po porcie 8080.  



21 
 

 

Rys. 7 Konfiguracja synchronizacji serwera z bazą danych LNS. 

Dzięki takiej konfiguracji serwer posiada cały czas aktualną konfigurację oraz 

możliwa jest jego obsługa przy pomocy wiadomości SOAP.  

 

6.3 Konwencja nazw 

 

Serwer posiada następującą konwencję nazw używaną zarówno do jego 

konfiguracji jak i obsługi elementów danych. Znajduje się ona w instrukcji obsługi 

serwera.  

 

“network/channel/device/functional block/data point” 

sieć/kanał/nazwa urządzenia/blok funkcjonalny/punkty pomiarowe 

 

  



22 
 

Nazwa sieci Pokaz jest wspólna dla wszystkich urządzeń. Przykładowo, pełna nazwa 

zmiennej przechowującej wartość temperatury w budynku jest następująca: 

Pokaz/FT-10/GLT/Virtual Functional Block/nvo01LocTemper 

 

6.4 Metody SOAP serwera  

 

Symetryczny interfejs SOAP tworzą  metody: List, Get, Set, Delete, które mogą 

zostać użyte w aplikacjach. Po otrzymaniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość 

zawierającą metodę List, można ją wykorzystać jako SOAP request dla metody Get. 

Analogicznie, jej odpowiedź może posłużyć jako wejście dla metody Set. 

Oprócz powyższych obecne są jeszcze między innymi metody Read oraz Write. 

Pozwalają one na odczyt oraz zapis z punktów danych (data points) oraz logów. 

Również tworzą symetryczny interfejs, dlatego odpowiedź serwera wysłana  

na wiadomość SOAP Read może posłużyć jako część żądania dla wiadomości SOAP 

Write. W tabeli poniżej (Tab. 4) przedstawione są używane w aplikacji metody wraz z 

opisami. 

 

Nazwa metody Opis 

List Metoda używana do otrzymywania informacji o urządzeniach 
(items). Dzięki niej, w łatwy sposób można określić listę 
wszystkich dostępnych punktów danych na serwerze, a także 
listę podłączonych do niego urządzeń wraz z pełną nazwą 
sieciową oraz informacją czy znajduje się online, czy nie. 

Get Metoda używana do otrzymywania informacji o konfiguracji 
urządzeń podłączonych do serwera. Aby dostać się do tych 
informacji należy użyć atrybutu UCPTname. 

Set Metoda służąca do zapisywania danych do pliku XML. 

Read Pozwala na odczytanie wartości, statusu, priorytetu punktu 
danych. Pozwala na odczytanie wszystkich elementów typu 
Dp_Data dla każdego punktu danych przy użyciu UCPT_Name. 

Write Metoda używana jest do zmiany wartości, statusu, priorytetu  
punktu danych. 

Delete Metoda używana do usuwania pozycji w aplikacji. 
 

Tabela 4 Metody używane przez aplikację SmartHouse wraz z opisami. 
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6.5 Struktura wiadomości SOAP dla żądania i odpowiedzi 

 

Poniżej przedstawiam przykładowe wiadomości SOAP request oraz SOAP 

response, pokazujące schemat tworzenia koperty pozwalającej na komunikację  

z serwerem.  

 

SOAP request 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<soap:Header> 

<p:messageProperties 

xmlns:p="http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/ 

message/"> 

</p:messageProperties> 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

<MessageName 

xmlns="http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/ 

message/"> 

<iLonItem> 

<xSelect>xSelectStatement</xSelect> 

<Item xsi:type=“type”> 

<UCPTname>networkName/channelName/deviceName/functionBlockName/ 

pointName<UCPTname> 

<Parameter1>Parameter1Value</Parameter1> 

<Parameter2>Parameter2Value</Parameter2> 

... 

</Item> 

<Item xsi:type=“type”> 

<UCPTname>networkName/channelName/deviceName/functionBlockName/ 

pointName1<UCPTname> 

<Parameter1>Parameter1Value</Parameter1> 

<Parameter2>Parameter2Value</Parameter2> 

... 

</Item> 

... 

</iLonItem> 

</MessageName> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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SOAP response 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:SOAP-ENV=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<SOAP-ENV:Header> 

<p:messageProperties 

xmlns:p="http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/ 

message/"> 

<p:UCPTtimeStamp>2005-02-02T11:30:15.220+01:00</p:UCPTtimeStamp> 

<p:UCPTuniqueId>030000066f02</p:UCPTuniqueId> 

<p:UCPTipAddress>172.25.143.222</p:UCPTipAddress> 

<p:UCPTport>80</p:UCPTport> 

<p:UCPTlastUpdate>2005-02-02T11:31:41Z</p:UCPTlastUpdate> 

<p:UCPTprocessingTime>90</p:UCPTprocessingTime> 

</p:messageProperties> 

</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body> 

<MessageNameResponse 

xmlns="http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/ 

message/"> 

<iLonItem> 

<UCPTfaultCount>0</UCPTfaultCount> 

<Item xsi:type=“type”> 

<UCPTname>networkName/channelName/deviceName/functionBlockName/ 

pointName<UCPTname> 

<Parameter1>Parameter1Value</Parameter1> 

<Parameter2>Parameter2Value</Parameter2> 

... 

</Item> 

<Item xsi:type=“type” > 

<UCPTname>networkName/channelName/deviceName/functionBlockName/ 

pointName1<UCPTname> 

<Parameter1>Parameter1Value</Parameter1> 

<Parameter2>Parameter2Value</Parameter2> 

... 

</Item> 

... 

</iLonItem> 

</ MessageNameResponse> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

 

W nagłówku znajdują się ogólne informacje odnośnie całej wiadomości. Wszystko 

z zachowaniem standardu W3C. Nagłówek używany jest tylko w wiadomości 

zwrotnej. Zawiera xmlns czyli xml namespaces, służące do odpowiedniego 

rozróżnienia atrybutów w przypadku takiej samej nazwy (dokładniej opisane  

w punkcie 5.2 Przykładowa wiadomość SOAP).  
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Nagłówek wiadomości SOAP składa się z sześciu informacji: 

 <UCPTtimeStamp> - czas wysłania wiadomości, 

 <UCPTuniqueId> - unikalne ID przypisane do serwera, 

 <UCPTipAddress> - adres IP serwera wysyłającego wiadomość SOAP, 

 <UCPTport> - port, po którym serwer przesyła wiadomość, 

 <UCPTlastUpdate> - informacja o ostatniej zmianie konfiguracji serwera, 

 <UCPTprocessingTime> - czas w milisekundach, pomiędzy odebraniem 

wiadomości SOAP przez serwer, a wysłaniem odpowiedzi zwrotnej. 
 

Ciało wiadomości SOAP zawiera informacje, które posłużą jako dane wejściowe 

dla funkcji. Jest ono zgodne z rekomendacją techniczną W3C SOAP 1.1. Przy pomocy 

<messageName> oraz <messageNameResponse> następuje identyfikacja 

wiadomości. Dodatkowo używana jest także przestrzeń nazw, aby odróżnić parametry 

oraz ich typy od różnych wersji produktów firmy Echelon. Dla obecnego serwera  

we wszystkich wiadomościach przestrzeń nazw określana jest przy użyciu: 

http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/. Każda wiadomość posiada 

jeden parametr o nazwie <iLonItem>. Następnie w przypadku odpowiedzi podawana 

jest informacja o błędach podczas przetwarzania żądania przez serwer. W przypadku 

wystąpienia błędu, pojawia się komunikat z jego kodem oraz krótkim opisem. 

Kolejnym etapem jest warunek <xSelect>, który na podstawie porównania z bazą 

danych wyszukuje odpowiednie moduły i ich zmienne na serwerze zawierające 

podany fragment nazwy UCPTname. Dla przykładu można za jego pomocą 

przefiltrować i odnaleźć urządzenia, z których chcemy odczytać wartość na podstawie 

znajomości części ich atrybutu <UCPTname>. 

Przykład  użycia xSelect w celu wyszukania urządzenia, którego nazwa sieciowa 

zawiera „Net/LON/DIO”: 

 

<iLonItem> 

<xSelect>//Item[@xsi:type="LON_Device_Cfg"][contains(UCPTname," 

Net/LON/DIO")]</xSelect> 

</iLonItem> 

 

Atrybut xSelect wymagany jest jedynie w przypadku metody List, przy innych 

metodach jego obecność jest opcjonalna. 
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6.6 Sieć stanowiska oraz zmienne sieciowe 

 

Do obsługi każdego z urządzeń przy pomocy serwera służą specjalnie do tego celu 

stworzone zmienne sieciowe. Przechowują one parametry podłączonych urządzeń. 

Programowanie odbywa się na poziomie aplikacji LonMaker. Tam do każdego  

z modułów stworzone zostały osobne zmienne opisujące między innymi wynik 

pomiaru z czujnika, czy wartość ustawioną na czujniku. Najważniejsze zmienne 

sieciowe stworzone w sieci Pokaz,  ich opis, a także wartość przedstawione  

są w tabeli 5. Każdy z modułów zawiera oczywiście więcej niż jedną zmienną, jednak z 

punktu widzenia aplikacji Smart-House nie są one bardzo istotne.  

 

Moduł Nazwa zmiennej Opis Wartość 

Sterowanie 
oświetleniem 

Sterownik oswietlenia/Virtual 
Functional Block/nvi01Value 

Zmienna obsługująca 
regulację oświetlenia 
budynku. 

Przyjmuje wartości z 
zakresu 0.0 0 
(wyłączone) do 100.0 1 
(maksymalnie 
włączone) 

Sterowanie 
silnikiem  

Sterownik silnika/Virtual 
Functional Block/nvi01Value 

Zmienna obsługująca 
sterowanie silnikiem 
fabryki. 

Przyjmuje wartości z 
zakresu 0.0 0 
(wyłączone) do 100.0 1 
(maksymalnie 
włączone) 

Natężenie 
oświetlenia 

nvoLuxvalue Zmienna obsługująca 
wynik pomiaru 
natężenia oświetlenia. 

Natężenie oświetlenia 
[lux] 

Częstotliwość 
obrotu silnika 

nvoRPM_1 Zmienna obsługująca 
wartość częstotliwości 
obrotu silnika fabryki. 

Częstotliwość obrotów 
silnika [RPM] 

Temperatura nvo01LocTemper 
 
 
 
IMT-D/Virtual Functional 
Block/T2 

Zmienna obsługująca 
wartość temperatury 
w fabryce. 
 
Zmienna obsługująca 
wartość temperatury 
w budynku 

Temperatura [°C] 

Wilgotność nvo03Humidity Zmienna obsługująca 
wartość wilgotności w 
fabryce. 

Wilgotność [%] 

 

Tabela 5 Najważniejsze zmienne sieciowe. 
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Tak utworzone i zaprogramowane przy pomocy programu LonMaker ustawienia 

są następnie wgrywane do urządzeń oraz zapisywane w lokalnej bazie LNS. Następnie 

następuje synchronizacja serwera z bazą LNS i te same funkcje mogą być sterowane 

za jego pomocą. Poniżej przedstawiam schemat działania makiety wykonany  

w programie LonMaker (Rys. 8). 

 

 

Rys. 8 Schemat wykonany w programie LonMaker. 
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7. Aplikacja na platformę Android 

 

Głównym celem projektu było stworzenie aplikacji na platformę Android. Do tego 

celu użyto: 

 Android Developer Tools (ADT) - v22.3.0-887826 – rozszerzona wersja 

programu Eclipse, rozbudowana o możliwości tworzenia interfejsów 

graficznych do aplikacji mobilnych. Jest głównym narzędziem używanym przez 

programistów Androida, pozwala na użycie w aplikacji wielu przydatnych 

funkcji, a przy okazji, jako że jest dodatkiem do Eclipse, jego obsługa jest 

intuicyjna. Dodatkowo projektowanie wyglądu aplikacji, menu, zasobów przy 

użyciu ADT znacząco ułatwia i przyspiesza edytor XML, który pozwala na edycję 

w trybie graficznym.  

 Eclipse IDE for Java EE Developers  - Helios (3.6)12 – najbardziej popularne 

środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji w języku Java. 

 Java™ SE Development Kit 6, Update 38 (JDK 6u38) 13 – platforma Javy, 

pozwalająca rozwijać i wdrażać aplikacje pisane w języku Java. 

 Echelon SmartServer JAX-ES programming example14 - przykładowy projekt 

pisany w języku JAVA dostarczony przez producenta serwera. Zawiera 

wszystkie niezbędne klasy potrzebne do stworzenia komunikacji z serwerem 

przy pomocy języka Java. Zawiera także klasę Client.class pozwalającą,  

po odpowiednim skonfigurowaniu, na nawiązanie połączenia z serwerem. 

Przykład był bardzo pomocny w łatwiejszym zrozumieniu metody komunikacji  

z serwerem. 

Do testowania działania aplikacji używano wirtualnej maszyny dostarczanej wraz  

z programem ADT, telefonu Samsung Galaxy S oraz tabletu Asus Google Nexus 7. 

Pozwoliło to na stworzenie uniwersalnej aplikacji dla wielu modeli urządzeń 

korzystających z platformy Android, różniących się podzespołami oraz rozdzielczością 

ekranu. 

 

  

                                                           
12

 https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/helios/sr2 
13

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6u38-downloads-1877406.html 
14

 http://www.echelon.com/downloads 
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Proces tworzenia aplikacji podzieliłem na dwa etapy: 

1. Stworzenie klas odpowiedzialnych za komunikację z makietą (odczytywanie 

danych z mierników oraz sterowanie funkcjami makiety). Jedna klasa 

odpowiedzialna za jedną z funkcjonalności, a kod każdej z nich powinien być  

na tyle uniwersalny, aby w łatwy sposób można było zastosować go do odczytu 

innej zmiennej. 

2. Stworzenie GUI aplikacji, zaprogramowanie wszystkich funkcjonalności oraz 

wyglądu końcowego obsługiwanego przez większość urządzeń z systemem 

Android, różniących się wielkością i rozdzielczością wyświetlacza. Następnie 

połączenie GUI z klasami odpowiedzialnymi za komunikację z makietą. 

 

7.1 Przygotowanie środowiska programistycznego 

 

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji było przygotowanie środowiska 

programistycznego: 

 Instalacja Java™ SE Development Kit. 

 Instalacja programu ADT. 

 Uzupełnienie „zmiennych środowiskowych” w systemie Windows -

przygotowanie komputera do obsługi Java: 

o Nowy wpis o nazwie JAVA_HOME oraz wartości: C:\Sun\jdk 

(ścieżka do plików instalacyjnych) - zmienne środowiskowe dla Java 

Development Kit; 

o Edycja wpisu PATH – dopisanie dodatkowych wartości 

;%JAVA_HOME%\jre\bin;C:\Sun\bin; . 

 

Odpowiednie ustawienie zmiennych środowiskowych przedstawione jest  

na rysunku 9. 
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Rys. 9 Odpowiednie ustawienie zmiennej środowiskowej w systemie Windows. 

 

7.2 Tworzenie komunikacji z makietą 

 

W celu stworzenia komunikacji z serwerem makiety wykorzystano dokumentację 

i.LON® SmartServer 2.0 Programmer's Reference15  dostępną na stronie firmy 

Echelon - producenta serwera. Opisuje ona pliki XML przechowujące konfigurację 

różnych aplikacji serwera oraz możliwe do użycia wiadomości SOAP. Zawiera również 

przykładowe wiadomości konfiguracyjne SOAP oraz możliwości ich użycia.  

W dokumencie można znaleźć przykładowe kody do obsługi serwera w językach 

Visual C# . NET, Visual Basic . NET oraz Java. Niestety, w swoim projekcie nie mogłem 

wykorzystać tego ostatniego, ze względu na wymaganą komunikację przy pomocy 

klas z biblioteki „jax-ws”, które nie są w pełni wspierane przez system Android. 

Aplikacja powstała z wykorzystaniem w pełni wspieranej przez platformę paczki  

z biblioteki „org.ksoap2” 16, która zawiera podstawowe klasy służące do tworzenia 

kopert SOAP (SOAP envelope) oraz obsługi języka XML. 

  

                                                           
15

 http://www.echelon.com/support/documentation/licensed/smartserver_2_programmers_ref.aspx 
16

 http://kobjects.org/ksoap2/doc/api/org/ksoap2/package-summary.html 



31 
 

7.3 Stworzenie klas odpowiedzialnych za komunikację  

z serwerem 

 

Najważniejszym założeniem przy tworzeniu klas była ich uniwersalność, aby  

w każdej chwili w łatwy sposób można było stworzyć na ich podstawie inną klasę, 

która obsługiwałaby inną zmienną sieciową i tworzyła nową funkcjonalność aplikacji. 

Listę wszystkich klas odpowiedzialnych za obsługę i odczytywanie parametrów 

makiety zawiera tabela 6. Wszystkie klasy napisane zostały w języku JAVA. 

 

Nazwa klasy Opis 

ReadTempFactory.java Odczyt temperatury w fabryce 

ReadTempHouse.java Odczyt temperatury w budynku 

FactoryEngine.java Sterowanie silnikiem w fabryce 

HouseLights.java Sterowanie oświetleniem w budynku 

ReadIlluminanceHouse.java Odczyt natężenia oświetlenia w budynku 

ReadHumidityFactory.java Odczyt wilgotności w fabryce 

ReadRPMFactory.java Odczyt częstotliwości obrotu silnika w fabryce 
 

Tabela  6 Klasy odpowiedzialne za komunikację z serwerem. 

 

W nagłówku każdej klasy znajdują się importy odpowiednich klas z biblioteki 

org.ksoap2: 

 org.ksoap2.SoapEnvelope – pozwala na tworzenie koperty wiadomości SOAP, 

składającej się z nagłówka oraz ciała (envelope head oraz body); 

 org.ksoap2.serialization.PropertyInfo – używana do przechowywania 

informacji o każdym obiekcie (property); 

 org.ksoap2.serialization.SoapObject – główna klasa odpowiedzialna  

za wykonywanie połączeń przy użyciu SOAP oraz za zawartość ciała koperty;  

 org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope – przechowuje jako obiekt 

ciało i nagłówek koperty SOAP oraz zapewnia wsparcie przy serializacji 

obiektu; 

 org.ksoap2.transport.HttpTransportSE – klasa odpowiedzialna za transport 

przy użyciu protokołu HTTP. 
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W nagłówku klas znajdują się informacje potrzebne do zapewnienia połączenia 

i do wywołania odpowiednich metod na serwerze przy pomocy ksoap2. Przy pomocy 

statycznej zmiennej URL typu String zdefiniowano adres, pod którym znajduje się 

dokument WSDL serwera. Składa się on z adresu IP serwera, który wpisywany jest 

przez użytkownika w momencie uruchamiania aplikacji. Dokument WSDL serwera 

SmartServer według dokumentacji dostępny jest pod adresem 

http://adres_serwera/WSDL/iLON100.wsdl. Przy użyciu dokumentacji dostarczonej 

przez producenta serwera, odczytana została domyślna przestrzeń nazw dla serwera: 

„http://wsdl.echelon.com/web_services_ns/ilon100/v4.0/message/”. 

Przechowywana jest ona za pomocą statycznej zmiennej o nazwie NAMESPACE. 

Kolejne zmienne zawierają nazwy metod używanych przez daną klasę 

METHOD_NAME, a także połączenie akcji oraz przestrzeni nazw w postaci zmiennej 

SOAP_ACTION. 

ReadTempFactory.java / ReadHumidityFactory.java / 

ReadIlluminanceHouse.java / ReadRPMFactory.java / ReadTempHouse.java 

Aby ułatwić możliwość dołączenia nowych urządzeń do aplikacji wszystkie 

powyższe klasy, służące do odczytywania wartości z urządzeń zbudowane są według 

takiego samego schematu. Na podstawie kopiowania i niewielkich zmian w kodzie 

można w prosty sposób odczytywać wartości z urządzeń o innych adresach 

sieciowych. 

Do tego celu wykorzystuje się dwie metody List oraz Read. Pierwsza z nich służy  

do poprawnego odczytania statusu urządzenia oraz jego pełnej nazwy sieciowej 

UCPTname. Dodatkowo, najważniejszym jej użyciem jest przetworzenie odpowiedzi 

List na żądanie Read. W odpowiedzi, z serwera przysłana zostaje odpowiedź, która 

zawiera między innymi parametry takie jak value oraz status, najważniejsze z punktu 

widzenia aplikacji.  

Klasy składają się z poniższych metod: 

 odczytaj() – metoda odpowiedzialna za tworzenie żądań – SOAP Request. 

Tworzy nowy obiekt requestList klasy SoapObject, wykorzystując w tym celu 

zmienne NAMESPACE oraz METHOD_NAME_List. Tworzony jest także drugi 

obiekt klasy SoapObject ilonList, zawierający parametr <iLonItem> niezbędny 

do zbudowania prawidłowej wiadomości. Obiekt ten posiada dodatkową 

własność odpowiedzialną za wyszukanie odpowiedniego urządzenia  

na podstawie funkcji xSelect oraz części jego nazwy UCPTname. Realizowane 

jest to przez funkcję addProperty klasy SoapObject. Następnie oba obiekty  

tej klasy łączone są w jeden i wywoływana jest metoda Send().  
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 SoapObject send (SoapObject request, String soap_action) – metoda 

odpowiedzialna za tworzenie koperty i komunikację z serwerem. W pierwszej 

części zawarte są ustawienia koperty, takie jak ukrycie niepotrzebnych 

informacji o przestrzeniach nazw w wiadomości XML (na przykład id). Kolejnym 

krokiem jest utworzenie koperty na podstawie utworzonego wcześniej obiektu 

requestList. Następnie koperta zostaje wysłana do serwera przy pomocy 

androidHttpTransport i metody call. Odbierana jest także odpowiedź serwera,  

a następnie zwracana na koniec klasy. Do celów testowych stworzono również 

logi informacyjne wyświetlane w konsoli, zawierające pełną wiadomość SOAP 

Request oraz odpowiedź z serwera w postacie XML.   

 

 SoapObject readResponse (SoapObject response, SoapObject obj, boolean 

wypisz) – metoda odpowiedzialna za odczytywanie odpowiedzi z serwera. 

Odpowiedź odczytywana jest przy użyciu PropertyInfo. Następnie aplikacja 

sprawdza, czy odpowiedź nie zawiera błędów, a następnie czy urządzenie jest  

w trybie online. Jeżeli wszystko działa prawidłowo (w zależności od ustawionej 

opcji w ustawieniach aplikacji, na przykład wyświetlanie temperatury  

w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita) zwracana jest wartość  parametru 

<value> . 

 

Przy pomocy powyższych metod każda z klas tworzy odpowiednią wiadomość 

SOAP request, zawierającą metodę List odnoszącą  się przy pomocy parametru xSelect  

do odpowiedniego urządzenia makiety. Następnie żądanie wysyłane jest do serwera, 

który po przetworzeniu zwraca odpowiedź. W wiadomości zwrotnej zawarta jest 

informacja o ewentualnych błędach. Jeżeli zmienna odpowiedzialna za ilość błędów 

wynosi 0, wiadomość jest w kolejnych krokach przetwarzana i dopasowywana,  

aby posłużyć jako wejście do kolejnej metody, którą w przypadku powyższych klas, 

jest metoda READ. Kolejna wiadomość wysyłana jest do serwera, a odpowiedź 

zapisywana do zmiennej i rozkładana na czynniki. ReadResponse, czyli odpowiedź  

na metodę Read zwraca w jednym ze swoich parametrów wartość zmierzoną przez 

urządzenie. Parametr ten nazywa się <UCPTvalue>. Zanim jednak nastąpi odczytanie 

tego parametru i zapisanie do zmiennej, tak jak w poprzednim przypadku następuje 

sprawdzenie zmiennej odpowiedzialnej za ilość błędów przy odczytywaniu  

i przetwarzaniu wiadomości po stronie serwera. Tylko w przypadku gdy liczba błędów 

wynosi 0, wartość odczytana z urządzenia zapisywana jest do zmiennej. Sprawdzane 

jest również, czy urządzenie znajduje się w trybie online, czyli czy jest uruchomione  

i podłączone do serwera. W przypadku, gdy urządzenie jest wyłączone w odpowiedzi 

pojawia się parametr <UCPTstatus> o wartości IS_OFFLINE, a w miejscu, w którym 

powinna znajdować się wartość odczytana z urządzenia pojawia się komunikat „brak 
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połączenia”. W przypadku gdy serwer jest dostępny, a urządzenie odpowiada 

prawidłowo i znajduje się w trybie online, w zależności od ustawienia w menu 

aplikacji zmienna zostaje przetworzona do odpowiedniej wartości (na przykład przy 

wyświetlaniu temperatury, serwer przesyła wartość pomiaru w stopniach Celsjusza, 

dlatego w przypadku zaznaczonej opcji w menu, odpowiedzialnej za wyświetlanie 

temperatury w stopniach Fahrenheita, wartość ta musi zostać odpowiednio 

przeliczona), a następnie dopisywana jest jej jednostka.  

 

FactoryEngine.java / HouseLights.java 

 

W przypadku dwóch powyższych klas zasada działania jest bardzo podobna  

do reszty klas odpowiedzialnych za odczyt parametrów. Tak samo jak one używają 

metod List oraz Get w celu odnalezienia odpowiednich zmiennych sieciowych, 

pobrania statusu oraz odczytania obecnych wartości ustawionych na urządzeniu. 

Dodatkowo posiadają zdeklarowaną jeszcze jedną metodę sieciową o nazwie Write, 

służącą do zapisania nowej wartości na urządzeniu. W ten sposób możliwe jest 

włączenie lub wyłączenie światła lub silnika oraz regulacja natężenia światła oraz 

prędkości obrotowej silnika.  

Regulacja wartości tych dwóch urządzeń odbywa się przy pomocy suwaków.  

Po ustawieniu odpowiedniej wartości na suwaku, klasa zostaje wywołana, a nowa 

wartość wysyłana jest do urządzenia. Umożliwia to dodatkowa metoda:  

public SoapObject changeValue(int param, Object val, SoapObject soap) – 

metoda odpowiedzialna za zmianę wartości parametru UCPTvalue. Wywoływana jest  

w momencie, gdy odebrana zostaje wiadomość przy pomocy metody Read. 

Następnie dokonywana jest w niej zamiana wartości UCPTvalue na ustawioną przy 

pomocy suwaka.  

Tak przygotowana wiadomość zostaje wysłana do serwera przy pomocy metody 

Write. W tym momencie następuje zapalenie/zgaszenie żarówek, czy ustawienie 

odpowiedniej wartości natężenia oświetlenia, uruchomienie/zgaszenie silnika  

lub ustawienie odpowiedniej prędkości obrotowej. 
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7.4 Tworzenie aplikacji Android 

 

Do stworzenia aplikacji wykorzystano dodatek do programu Eclipse o nazwie 

Android Developer Tools (ADT). Stworzono osobny projekt odpowiadający za wygląd 

aplikacji oraz zachowanie poszczególnych przycisków, a także za kompatybilność  

z urządzeniami różniącymi się rozdzielczością ekranu. 

 

AndroidManifest.xml 

 

Plik AndroidManifest obecny jest w każdej aplikacji Androida. Zawiera  

on informacje, jakie parametry powinien posiadać system, aby móc uruchomić 

aplikację. Manifest stworzony dla aplikacji SmartHouse posiada poniższe informacje: 

 Nazwę pakietu aplikacji – com.example.smartHouse. 

 Zgodę użytkownika na używanie połączenia internetowego, które jest 

niezbędne do korzystania z aplikacji i połączenia z serwerem.  

 Zgodę użytkownika na odczytywanie stanu połączenia internetowego Wi-Fi 

oraz danych pakietowych w celu stwierdzenia, czy jakiekolwiek połączenie 

internetowe jest uruchomione, czy też nie. 

 Minimalną wersję SDK Android, na którym może zostać uruchomiona aplikacja 

– 8. 

 Wersję SDK Android, pod którą pisana jest aplikacja – 18. 

 Ścieżkę do ikony aplikacji. 

 Ścieżkę do zmiennej zawierającej nazwę aplikacji. 

 Informację o nazwach i ścieżkach wszystkich aktywności (Activity) dostępnych  

w aplikacji wraz z ich nazwą wyświetlaną u góry aplikacji.  
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Wygląd aplikacji 

 

Projekt aplikacji (Rys. 10)  – SmartHouseApp - składa się z 4 klas  

i przypisanych im plików xml z folderu Layout, odpowiadającymi za wygląd aplikacji. 

Nazwy klas oraz odpowiadające im pliki wyglądu w postaci dokumentów xml zawiera 

tabela 7.  

 

Nazwa klasy XML 

MainActivity.java activity_main.xml 

SecondActivity.java activity_second.xml 

AboutActivity.java activity_about.xml 

SettingsActivity.java activity_settings.xml 
 

Tabela 7 Nazwy klas odpowiedzialnych za obsługę aplikacji oraz wygląd każdej z aktywności. 

 

 

Rys. 10 Projekt wyglądu aplikacji. 
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Aby zapewnić możliwość obsługi aplikacji na wielu urządzeniach różniących się 

rozdzielczością, wielkością ekranu, a także jego orientacją zostało wykorzystane 

obsługiwane przez system Android wsparcie dla wielu ekranów. W tym celu 

stworzono osobne foldery zawierające wszystkie pliki wyglądu aplikacji:17 

 layout-large -  dla ekranów o rozdzielczościach  powyżej 640dp x 480dp; 

 layout-normal - dla ekranów o rozdzielczościach  powyżej 470dp x 320dp. 

 

Przy każdej z rozdzielczości znajdują się także foldery odpowiedzialne za wygląd 

aplikacji w pozycji poziomej (z ang. landscape). Oznaczone są dopiskiem „-land”  

na przykład layout-normal-land. 

Dodatkowo, aby możliwe było odpowiednie dopasowanie wszystkich plików 

graficznych (drawable) do rozdzielczości ekranu, w celu zapewnienia odpowiedniego 

wyglądu, znajdują się one w kilku folderach.  

 drawable-ldpi – niska rozdzielczość, około 120dpi; 

 drawable-mdpi – średnia rozdzielczość, około 160dpi; 

 drawable-hdpi – wysoka rozdzielczość, około 240dpi; 

 drawable-xhdpi – ekstra wysoka rozdzielczość, około 320dpi; 

 drawable-xxhdpi – ekstra ekstra wysoka rozdzielczość, około 480dpi; 

 drawable-tvdpi – dla ekranów o rozdzielczości pomiędzy hdpi oraz mdpi, około 

213dpi. Zazwyczaj nie jest konieczny, został stworzony dla zapewnienia lepszej 

obsługi obrazów na ekranie tabletu Google Nexus 7, na którym testowana była 

aplikacja. 

Aplikacja wykorzystuje także zasoby Androida, przechowujące wartości ciągów 

tekstowych w osobnym pliku XML o nazwie Strings.xml (String resources). Pozwoliło  

to na łatwiejsze zarządzanie komunikatami pojawiającymi się w aplikacji. Dodatkowo,  

z wykorzystaniem tej funkcjonalności możliwe było stworzenie komunikatów oraz 

innych ciągów tekstowych w kilku językach. Aplikacja, w zależności od ustawień 

urządzenia pozwala na obsługę w języku polskim (zawartość katalogu values-pl) oraz 

w przypadku innych ustawień, w języku angielskim (values). Dodanie obsługi każdego 

innego języka nie stanowi problemu, wystarczy jedynie stworzyć nowy folder,  

w którym przechowywane będą przetłumaczone wartości ciągów tekstowych. 

  

                                                           
17

 http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html 
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7.4.1 MainActivity.java 

 

Jest to klasa wywoływana jako pierwsza po otwarciu aplikacji. Za jej wygląd 

odpowiada plik activity_main.xml, przedstawiony na Rys. 11. Klasa  

ta zawiera tekst powitalny, logo aplikacji oraz przycisk do rozpoczęcia połączenia  

z serwerem. Zawiera także okno do wprowadzenia adresu IP serwera, do którego 

chcemy się podłączyć. Po uruchomieniu aplikacji wpisana jest zawsze ostatnia użyta 

wartość. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu SharedPreferences dostępnych  

w systemie Android, pozwalających na zapisanie trwałych wartości aplikacji. 

Zapisywane są one w postaci „klucz - wartość”. W prawym górnym rogu aplikacji 

znajduje się menu rozwijalne, w którym możemy wybrać jedną z dwóch opcji:  

O aplikacji oraz Ustawienia. Po wpisaniu adresu IP serwera i przyciśnięciu przycisku 

Połącz z serwerem następuje podłączenie do serwera i aplikacja przechodzi  

do najbardziej rozbudowanej aktywności SecondActivity.java. 

 

 

Rys. 11 Activity_main.xml 
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7.4.2 SecondActivity.java  

 

Najważniejsza klasa aplikacji, ponieważ jest najbardziej obszerna i opisuje 

wszystkie działania aplikacji, poprzez które użytkownik może sterować makietą oraz 

odczytywać wartości z urządzeń. Za jej wygląd odpowiada plik activity_second.xml, 

przedstawiony na Rys. 12. Tak jak w poprzedniej klasie, w prawym górnym rogu 

aplikacji znajduje się menu rozwijalne, w którym możemy wybrać jedną z dwóch 

opcji: About oraz Settings. W zależności od wyboru ustawień menu wartości 

odczytywane są z serwera i aktualizowane co 2 lub 10 sekund. U góry znajduje się 

informacja o tym, z jakim adresem serwera połączona jest aplikacja. Podczas działania 

aplikacji możemy przy użyciu przycisków Przełącz na: Dom lub Przełącz na: Fabryka 

lub przesuwając palcem po ekranie przełączać się między okienkami FABRYKA oraz 

DOM. Może zdarzyć się, że wskazanie zmieni kolor na czerwony. Oznacza to, że dana 

nie została zaktualizowana od ostatniego wskazania. Wynika to ze zbyt dużego 

obciążenia sieci wiadomościami SOAP. Dane z modułów nie są aktualizowane na tyle 

szybko, na ile odświeżana jest aplikacja.  

 

     

Rys. 12 Activity_second.xml 
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W okienku fabryki mamy możliwość ciągłego śledzenia wilgotności, temperatury  

(w odpowiedniej jednostce, w zależności od ustawień w menu aplikacji)  

oraz prędkości obrotowej silnika. Możliwe jest również włączenie bądź wyłączenie 

silnika, wytwarzającego moc do oświetlenia fabryki przy pomocy przycisku Wł/Wył. 

Możliwe jest także sterowanie oświetleniem przy pomocy suwaka, który ustawia 

odpowiednią prędkość obrotową silnika. 

W okienku domu istnieje możliwość ciągłego monitorowania temperatury (tak jak 

poprzednio w odpowiedniej jednostce, w zależności od ustawień) oraz natężenia 

oświetlenia. Podobnie jak w przypadku fabryki możliwe jest włączenie bądź 

wyłączenie oświetlenia fabryki przy pomocy przycisku Wł/Wył. Dodatkowo istnieje 

możliwość sterowania natężeniem oświetlenia przy pomocy suwaka. 

Na samym dole znajduje się przycisk Wyloguj i wróć do Menu Głównego służący 

do rozłączenia połączenia z serwerem. Powoduje również powrót do poprzedniej 

aktywności MainActivity. 
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7.4.3 AboutActivity.java 

 

Klasa uruchamiana w momencie wybrania przez użytkownika z menu 

rozwijalnego opcji O aplikacji. Za jej wygląd odpowiada plik activity_about.xml, 

przedstawiony na Rys. 13. Zawiera krótki opis aplikacji, wersję, datę wydania oraz 

informacje o jej autorze, a także dane kontaktowe z możliwością wysłania 

wiadomości email bezpośrednio z urządzenia. 

 

 

Rys. 13 Activity_about.xml 
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7.4.4 SettingsActivity.java 

 

Klasa uruchamiana jest w momencie wyboru przez użytkownika opcji Ustawienia  

z menu rozwijalnego. Za jej wygląd odpowiada plik activity_settings.xml, 

przedstawiony na Rys. 14. Za jej pomocą możliwe jest ustawienie takich parametrów 

aplikacji jak częstotliwość, z jaką wysyłane są ponowne wiadomości SOAP oraz 

jednostka, w jakiej wyświetlane są wartości odczytanej temperatury.  

Do wyboru jest możliwość zmiany jednostki wyświetlanej temperatury pomiędzy 

stopniami Celsjusza oraz stopniami Fahrenheita. Dodatkowo możliwy jest wybór 

częstotliwości, z jaką wykonywane są kolejne zapytania do serwera, podane  

w sekundach (do wyboru jest 10 sekund lub  2 sekundy). Ustawienia aplikacji, również 

tak jak w przypadku adresu IP serwera, przechowywane są przy użyciu 

SharedPreferences. Dzięki temu przy ponownym uruchomieniu aplikacji zachowane 

są poprzednie ustawienia.  

 

 

Rys. 14 Activity_settings.xml 
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8. Testy 

 

8.1 Sprawdzenie poprawności tworzenia, wysyłania, odbierania 

oraz odczytywania wiadomości SOAP Envelope. 

 

W celu wykonania testów aplikacji użyto programu SoapTester dostarczonego 

przez producenta serwera, a także konsoli LogCat programu Eclipse. Porównywane 

będą wiadomości wysłane oraz odebrane przez oba te narzędzia. 

LogCat jest systemem do obsługi logów platformy Android. Dostępny jest  

w dodatku ADT do programu Eclipse i służy do wyświetlania logów systemowych oraz 

aplikacyjnych podłączonych do komputera urządzeń z systemem Android lub 

działających maszyn wirtualnych. Po podłączeniu urządzenia w trybie debugowania, 

w konsoli od razu pokazywane są wszystkie logi i komunikaty z podłączonego 

urządzenia. Za jej pomocą wyświetlane będą wiadomości SOAP Envelope zbudowane 

w trakcie działania aplikacji, przed wysłaniem ich do serwera oraz odpowiedzi 

zwrotne. Pozwoli to sprawdzić czy działanie aplikacji jest poprawne, zgodne  

z oczekiwaniami. 

Program SoapTester dostępny na stronie producenta serwera18 pozwala  

na przesyłanie wiadomości SOAP do serwera, a następnie odbiera od niego 

odpowiedź. Do prawidłowego działania programu wymagane jest podanie 

poprawnego adresu URL serwera i wpisanie odpowiedniego parametru iLonItem. 

Dzięki temu w łatwy sposób, przy pomocy przycisków odpowiedzialnych za wszystkie 

dostępne dla serwera metody, wywołać można odpowiednią z nich, a następnie 

sprawdzić zasadę jej działania. Poniżej przedstawiam przykład odpowiedzi  

po wywołaniu metody List przy pomocy programu, w celu uzyskania informacji  

na temat modułu wykonującego pomiar wilgotności (Rys. 15).  

 

                                                           
18

 http://echelon-community.ipbhost.com/index.php?app=downloads&showfile=3  
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Rys. 15 Metoda List przy użyciu programu SOAP Tester 

 

W celu uzyskania powyższej odpowiedzi serwera, należy uzupełnić parametr 

<iLonItem> o odpowiednią zawartość, wskazującą na konkretny element (jeden lub 

więcej), którego informację chcielibyśmy uzyskać: 

<iLonItem> 
<xSelect>//Item[@xsi:type="Dp_Cfg"][contains(UCPTname,"nvo03Humidity")] 
</xSelect> 

</iLonItem> 
 

Następnie nacisnąć przycisk odpowiedzialny za odpowiednią metodę w celu jej 

wywołania. 

Przy użyciu powyższych metod sprawdzę działanie aplikacji oraz porównam 

odpowiedzi z programem SOAPtester. Testowana będzie obsługa urządzenia 

do pomiaru temperatury i wilgotności. Celem jest odpowiednie odczytanie 

temperatury podawanej w stopniach Celsjusza z urządzenia. 

Aby uzyskać dostęp do odpowiedniego urządzenia wysyłana jest wiadomość 

SOAP LIST zawierająca odpowiednio skonfigurowany parametr <iLonItem>. Spośród 

wszystkich urządzeń wyszukane zostaną przy pomocy parametru <xSelect> tylko 

takie, których <UCPTname> zawiera wartość „nvo01LocTemper”.  
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Poprawne zapytanie powinno wyglądać następująco: 

<iLonItem> 
<xSelect>//Item[@xsi:type="Dp_Cfg"][contains(UCPTname,"nvo01LocTemper")] 
</xSelect> 

</iLonItem> 
 
 

Poniżej zilustrowano odpowiedź serwera ListResponse odczytaną przy użyciu 
programu SOAPtester. 
 
 

 
 

Rys. 16 SOAP Tester – odpowiedź serwera 
 

 

Jak widać na rysunku 16 przy pomocy programu Soap Tester udało się 

prawidłowo odczytać informacje na temat modułu do pomiaru temperatury. 

Zapytanie nie zawierało żadnych błędów (UCPTfaultCount wynosi 0). 
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Dla porównania odpowiedź wysłana z aplikacji i zarejestrowana przy pomocy 

LogCat. 

 

Rys. 17 LogCat – żądanie List wysłane do serwera oraz odpowiedź ListResponse 

 

Odpowiedź uzyskana przez aplikację jest dokładnie taka sama jak w przypadku 

aplikacji Soap Tester (Rys. 17). Zapytanie wysłane przez aplikację również  

nie zawierało żadnego błędu. 
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Następnie przygotowywana jest wiadomość SOAP READ z wykorzystaniem 

wiadomości SOAP List jako wejścia do tej metody (Rys. 18). Za jego pomocą 

odczytana została wartość 21,7 stopni Celsjusza przechowywana przez parametr 

UCPTvalue. 

 

 

Rys. 18 SOAP Tester - odpowiedź ReadResponse 

 

Odpowiedź odczytana przy użyciu programu LogCat znajduje się na rysunku 19. 

Na dole rysunku znajduje się wartość z odpowiednią jednostką przetworzoną już 

przez aplikację. Jak widać prawidłowo odczytana została wartość znajdująca się pod 

parametrem UCPTvalue. W chwili wykonywania testu przy użyciu programu LogCat 

temperatura wynosiła 21,9 stopni Celsjusza. Aplikacja sprawdza również, czy jest 

dostępne połączenie z siecią. W tym celu wyświetlany jest komunikat (stan sieci). 
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Rys. 19 LogCat – żądanie SOAP Read oraz odpowiedź ReadResponse 

 

Jak widać na powyższych przykładach, w obu metodach wysyłane wiadomości  

i odpowiedzi otrzymane od serwera są takie same. Potwierdza to poprawne działanie 

aplikacji. 
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8.2 Sprawdzenie sterowania oświetleniem budynku przy pomocy 

aplikacji. 

 

Aplikacja pozwala na włączanie i wyłączanie światła zarówno w fabryce, 

jak i w budynku. Dodatkowo, pozwala na ustawienie odpowiedniego natężenia 

oświetlenia w procentach przy pomocy suwaka. Aby sprawdzić poprawne działanie 

aplikacji użyję ponownie konsoli LogCat, dostarczanej w dodatku ADT programu 

Eclipse.  

Aby sterować oświetleniem fabryki odwołuję się do parametru UCPTvalue 

należącego do zmiennej: Sterownik oswietlenia/Virtual Functional 

Block/nvi01Value. 

Rysunek 20 pokazuje początkowy stan makiety, z wyłączonym oświetleniem 

budynku.  

 

 

Rys. 20 Makieta z wyłączonym oświetleniem budynku 

 

  



50 
 

Ekran aplikacji (Rys. 21) pokazuje wyłączony przełącznik odpowiedzialny  

za oświetlenie. Ikony żarówki są szare, co oznacza, że światło jest zgaszone.  

Dodatkowo natężenie oświetlenia odczytane przez moduł znajdujący się w makiecie 

wynosi jedynie 643 lux, co odpowiada obecnemu w pomieszczeniu niewielkiemu, 

innemu oświetleniu. 

 

 

Rys. 21 Aplikacja – wyłączone oświetlenie domu 

 

Po naciśnięciu przycisku Wył. (oznaczającego, że żarówki są wyłączone) żarówki 

podłączone do makiety zaczynają świecić pełną mocą, co można zaobserwować  

na Rys. 22, a przycisk zmienia się na Wł. (włączone). Podobnie dzieje się z ikonami w 

aplikacji, zmieniają się na świecące żarówki. Dodatkowo można zaobserwować,  

iż natężenie oświetlenia odczytane przy pomocy modułu znajdującego się na makiecie 

zwiększa się i osiąga wartość ponad 10 000 lux. 
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Rys. 22 Po lewej: stan aplikacji po włączeniu oświetlenia ; po prawej: zapalone 

oświetlenie makiety. 

 

Dodatkowo przy użyciu konsoli LogCat widać poprawne działanie aplikacji  

(Rys. 23). Przy pomocy SOAP Read pobierana jest obecna wartość sterownika  

(0.0 0 lub OFF), a następnie zamieniana jest ona na wartość ustawioną przez 

użytkownika. Przyciśnięcie przycisku Wył. powoduje ustawienie wartości 100%  

(100.0 1) na urządzeniu, czyli świecenie z maksymalną mocą. Następnie takie 

ustawienia wysyłane są przy pomocy SOAP Write do serwera i nowa wartość 

ustawiana jest na sterowniku. Na rysunku 23 pokazana jest obecna wartość odebrana 

od modułu (wartość przed) oraz nowa wartość, zmieniona przez aplikację (wartość 

po). 
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Rys. 23 LogCat – zamiana wartości po odebraniu wiadomości ReadResponse oraz 

przed wysłaniem do serwera wiadomości SOAP Write. 
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9. Podsumowanie 

 

Cel pracy, jakim było stworzenie oprogramowania na platformę Android  

do sterowania funkcjami makiety znajdującej się w gmachu Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, został w pełni osiągnięty. Stworzona 

została komunikacja z serwerem przy pomocy sieci Wi-Fi i protokołu SOAP/XML,  

a także klasy odpowiedzialne za prawidłowe odczytywanie oraz przetwarzanie 

wiadomości otrzymywanych z serwera. Były to najważniejsze założenia pracy. 

Dodatkowo, aby dopełnić efekt wizualny całego zadania, stworzone zostało intuicyjne 

GUI aplikacji, wyświetlające wszystkie odczytane wartości z urządzeń podłączonych 

do makiety oraz zapewniające sterowanie dostępnymi funkcjami, takimi jak 

zapalanie/gaszenie światła lub ustawianie natężenia oświetlenia przy pomocy 

suwaka. 

Aplikacja oraz jej kod, pozwala na obsługę serwerów firmy Echelon. Została 

stworzona w celu wykorzystania najważniejszych funkcji serwera i.Lon 100. Zapewnia 

obsługę podstawowych metod pozwalających na bezproblemową obsługę makiety. 

Aplikacja skonfigurowana jest do obsługi tylko tej makiety, jednak kod napisany jest  

na tyle uniwersalny, aby w łatwy sposób można było przy pomocy zmiany kilku linii 

kodu przystosować go do obsługi innych urządzeń podłączonych do serwera firmy 

Echelon. Po przygotowaniu nowego projektu, przy użyciu programu LonMaker  

do sterowania innym systemem inteligentnego budynku, wystarczy w kodzie aplikacji 

zmienić jedynie nazwy używanych zmiennych sieciowych. Co więcej, powielanie 

istniejących klas pozwala na dostarczenie dodatkowych, nowych funkcjonalności  

do aplikacji, takich jak kolejne urządzenie do pomiaru (temperatury, wilgotności, itp.) 

lub sterowniki pozwalające między innymi na obsługę oświetlenia. Dodatkowo 

obsługa aplikacji możliwa jest przy pomocy większości urządzeń działających  

na platformie Android, dzięki czemu może być wykorzystana w przyszłości przez wielu 

studentów, jako urozmaicenie ćwiczeń związanych z sieciami czujnikowymi, 

prezentujące ich możliwości. 

Podczas tworzenia pracy napotkałem na główny problem związany z brakiem 

możliwości wykorzystania poradnika programistycznego, dostarczonego przez 

producenta serwera. Mimo, iż posiadał on instrukcję pisania oraz przykłady aplikacji  

do obsługi serwera w języku Java, to niestety nie mogłem z nich skorzystać, ponieważ 

Android nie wspiera w pełni głównej biblioteki wymaganej przez te aplikacje o nazwie 

„jax-ws”. Spędziłem dużo czasu na poznawaniu dostępnych metod obsługi serwisów 

sieciowych, a także ich możliwości, które mogłyby być zastosowane na tej platformie. 

Wybranie metody KSOAP2 wymagało ode mnie zgłębienia jej działania, przez  
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co powstały całkowicie nowe klasy odpowiedzialne za proces tworzenia nowych 

wiadomości SOAP oraz za przetwarzanie odpowiedzi z serwera.  

Dodatkową trudnością w trakcie pisania aplikacji była możliwość testowania 

aplikacji jedynie w zasięgu sieci lokalnej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej. O ile część odpowiedzialnej za komunikację z serwerem 

oraz GUI aplikacji mogłem tworzyć w domu, o tyle wszystkie testy, odczyty wartości 

oraz sterowanie urządzeniami makiety mogły odbywać się tylko na Wydziale. 

Przełożyło się to na sporą część czasu spędzonego w laboratorium. 

Smart-House, jak każda aplikacja, posiada mnóstwo możliwości rozwoju takich 

jak: 

 wykorzystanie dodatkowych funkcji serwera - tworzenie alarmów  

i powiadomień, konfiguracja bazy danych do tworzenia wykresów; 

 tworzenie nowych funkcji aplikacji przez użytkownika (aby mógł sam,  

w każdym momencie dodać do aplikacji obsługę nowego urządzenia 

podłączonego do makiety). 

 

Jednocześnie zawsze istnieje możliwość upraszczania interfejsu graficznego  

i unowocześnianie go tak, aby stał się bardziej czytelny oraz wspierany przez jeszcze 

więcej urządzeń opartych na platformie Android. 

Podsumowując: cel pracy, mimo towarzyszących mu trudności został osiągnięty, 

dając użytkownikowi prostą aplikację, zapewniającą możliwość obsługi urządzeń 

wykorzystywanych w systemach inteligentnych budynków przy pomocy najbardziej 

popularnej platformy mobilnej, używanej na co dzień przez ponad miliard ludzi. 
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11. Dodatki 

 
Instrukcja instalacji aplikacji SmartHouse na urządzeniach  
z systemem Android 
 

Najnowsza wersja aplikacji dostępna jest do pobrania pod adresem: 

https://www.dropbox.com/s/cx673pac32eyz0i/SmartHouseApp.apk?dl=0 

 

Aby zainstalować aplikację przy użyciu pobranego z powyższego linku pliku 

SmartHouseApp.apk, należy wykonać poniższe czynności. W zależności od wersji 

oprogramowania, mogą występować niewielkie różnice, dlatego poniższe elementy 

mogą znajdować się w innym miejscu. Poniższa instrukcja dotyczy systemu Android  

w wersji 4.4.4. 

 Odblokować w urządzeniu możliwość instalacji aplikacji z innych źródeł niż 

Sklep Play (Rys. 24). 

 

 
Rys. 24 Odblokowanie obsługi aplikacji z nieznanych źródeł 
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W celu odblokowania możliwości zainstalowania aplikacji, należy otworzyć menu 

urządzenia, a następnie dostać się do opcji Ustawienia.  Następnie w zakładce  

po otwarciu ZABEZPIECZENIA należy zaznaczyć opcję Nieznane źródła (zrzut powyżej). 

 Pobrać plik SmartHouseApp.apk, korzystając z linku na poprzedniej stronie. 

Można w tym celu od razu użyć urządzenia, na którym instalowana będzie 

aplikacja. 

 

   

a)                                                                                b)  

Rys. 25 Po lewej (a): strona internetowa, z której można pobrać aplikację; po prawej (b): Instalacja 

aplikacji – uprawnienia. 

 

Po otwarciu adresu ukazuje się strona jak na rysunku 25a. Należy kliknąć przycisk 

Pobieranie oraz potwierdzić komunikat na dole ekranu mówiący, iż tego typu pliki 

mogą wyrządzić szkodę na urządzeniu. Następnie po pobraniu pliku, należy 

uruchomić instalację. Aby móc korzystać z aplikacji wymagana jest zgoda użytkownika 

na pełen dostęp do sieci oraz wyświetlanie połączeń sieciowych (Rys. 25b).  

Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji pojawi się komunikat jak na Rys. 26. 
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Rys. 26 Komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu aplikacji. 

Aplikacja jest już gotowa do użytku, można ją uruchomić przyciskiem Otwórz, 

dostępna jest także w menu urządzenia pod nazwą SmartHouse (Rys. 27). 

 

Rys. 27 Ikona aplikacji 

 

 

Kod aplikacji SmartHouse zamieszczony na dołączonej płycie CD. 
 

 


