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Abstrakt — Tento článok sa zaoberá bezpečnostnými systémami určenými na ochranu domácnosti pred 

neoprávneným vniknutím, ako aj na ochranu pred poškodením majetku. Hlavným cieľom je navrhnúť 

bezpečnostný systém pre domácnosť z hardvérového a softvérového hľadiska, ako aj ho realizovať a 

vytvoriť prototyp systému. 
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Design and implementation of a home security system 
 

 

Abstract — This article deals with security systems designed to protect households from unauthorized 

intrusion and to prevent damage to property.  

The main goal is to design a home security system from a hardware and software perspective, as well as 

implement it and create a prototype system. 
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I. ÚVOD 

Tento článok sa  zaoberá bezpečnostnými systémami. Zameriava sa na implementáciu 

bezpečnostného systému. Pri realizácii bezpečnostného systému sa budeme zameriavať na systém po 

softvérovej stránke a podrobný popis jeho funkčnosti doplnený vývojovými diagramami.  

Cieľom tohto konceptu bolo  praktické vytvorenie prototypu bezpečnostného systému v domácnosti.  

II. FUNKČNOSŤ SYSTÉMU A SOFTVÉR 

Program pre navrhnutý bezpečnostný systém bol napísaný v prostredí Arduino IDE. [1] Telo 

programu tvoria dve základné časti – prvou je funkcia void setup(), ktorá zbehne len raz pri spustení 

programu a druhou je opakujúca sa funkcia void loop(). Samozrejme okrem týchto dvoch základných 

funkcií bolo vytvorených ešte niekoľko doplňujúcich funkcií, ktoré sú ďalej používané vo void loop() 

časti programu. [1] 

V programe bolo použitých niekoľko knižníc: 

 Knižnica <WiFiEsp.h> obsahuje funkcie potrebné pre programovanie modulu WiFi 

ESP8266-01. [5]  

 Pomocou knižníc <UTFT.h> a <TFT_Touch.h> bolo možné naprogramovať TFT 

dotykový displej. Knižnica <UTFT.h> obsahuje funkcie pre vypisovanie textu 
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a vykresľovanie tvarov, zatiaľ čo knižnica <TFT_Touch.h> obsahuje funkcie spojené so 

snímaním dotyku displeja. [2] [3] 

 Pre komunikáciu s GSM modulom bola použitá knižnica <GPRS_SIM900.h>. [6] 

 Poslednou knižnicou použitou v programe je <TroykaMQ.h>, ktorá obsahuje funkcie 

potrebné na prevod zosnímanej hodnoty CO senzora MQ-9 na veličinu ppm (parts per 

million). [4] 

Vo funkcii setup() sa najskôr zaháji komunikácia po sériovej linke. Ak GSM modul ešte nebol 

zapnutý, vyšle sa signál na jeho zapnutie a následnú inicializáciu. Ďalej sú nakonfigurované piny ako 

vstupy a výstupy. Po konfigurácii pinov prebehne kalibrácia dotykovej vrstvy grafického displeja, 

zahájenie komunikácie s displejom a vyčistenie obrazovky. Posledným krokom je vykreslenie úvodnej 

stránky na displeji. 

Je treba poznamenať, že text na displeji bude vypísaný v jazyku angličtina, a to z toho dôvodu, že 

znamienka s diakritikou nie sú podporované písmom v knižnici <UTFT.h>. Aby bol jazyk jednotný pre 

celý systém, tak rovnako aj web server a SMS notifikácie budú v angličtine. 

Priebeh funkcie setup() je znázornený na vývojovom diagrame (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1 Vývojový diagram funkcie setup() 
 

 
 

Obr. 2 Úvodná stránka vykreslená na displeji 
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Obr. 3 Vývojový diagram funkcie loop() - web server 

 

Prvou úlohou, ktorá je riešená vo funkcii loop(), je inicializácia, pripojenie a vypisovanie web 

servera pomocou WiFi modulu. Celý proces je znázornený pomocou vývojového diagramu na Obr. 3. 

Program najprv kontroluje podľa premennej serverOn, či má byť bezpečnostný systém pripojený 

k web serveru. Predvolená hodnota tejto premennej je false, avšak užívateľ bude má možnosť zmeniť 

toto nastavenie. V prípade, že je hodnota premennej true, prebehne nasledujúca časť programu. Po 

kontrole, či bol zadaný SSID identifikátor siete a heslo, prebehne kontrola, či už bol systém pripojený 

na web server. Ak nie, inicializuje sa WiFi modul, systém sa pripojí na web server a získa IP adresu. Tá 

bude nasledovne prekonvertovaná na typ poľa znakov, čo je potrebné pre odoslanie SMS správy 

obsahujúcej IP adresu. Táto správa je znázornená na Obr. 4. Ďalej dôjde k zbehnutiu funkcie void 

printWebServer().  

Posledná časť kódu sa venuje periodickej kontrole IP adresy, ktorá sa opakuje každú hodinu. 

V prípade, že došlo k zmene IP adresy, nová IP adresa bude skonvertovaná na pole znakov a užívateľovi 

bude zaslaná SMS správa obsahujúca novú IP adresu web servera. 
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Obr. 4 SMS správa obsahujúca IP adresu web servera 

 

 
 

Obr. 5 Vývojový diagram funkcie loop() – menu 

 

Na Obr. 5 je znázornený vývojový diagram časti funkcie loop(). Bezpečnostný systém je po zapnutí 

v stave „neaktívny“. Dôjde k rozsvieteniu RGB diódy žltou farbou a vykresleniu menu, ktoré je 

znázornené na Obr. 6. Menu obsahuje dva tlačidlá – tlačidlo SETTINGS a tlačidlo ACTIVATE. Po 

vykreslení menu je sledované, či bol na displeji zaznamenaný dotyk. Získajú sa súradnice dotyku, podľa 

ktorých vieme, či bolo stlačené tlačidlo SETTINGS alebo ACTIVATE.Po stlačení tlačidla SETTINGS 

bude vykreslené menu pre nastavenie. Obsahuje možnosti nastavenia ako nastavenie hesla, telefónneho 

čísla, režimu, WiFi siete, web servera, SMS notifikácií a možnosť skryť toto menu. 

 

 
 

Obr. 6 Hlavné menu                                                Obr. 7 Menu – nastavenia 
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Obr. 8 Klávesnica pre zadanie hesla 

 

Pre zasielanie SMS notifikácií pri vyvolaní poplachu či zmene IP adresy potrebuje uživateľ do 

systému zadať telefónne číslo. Nastavenie telefónneho čísla prebieha podobne ako nastavenie hesla, 

avšak s tým rozdielom, že systém nepožaduje overenie heslom. Pre zadanie telefónneho čísla je použitá 

tá istá klávesnica ako na Obr. 8.  Defaultne nie je žiadne telefónne číslo prednastavené. 

Nastavenie režimu prebieha nasledovne – na displeji je vykreslené menu (Obr. 9Obr. ) obsahujúce 

tlačidlá Anti-Theft (režim proti zlodejom), Night Mode (nočný režim), All-Inclusive (Univerzálny 

režim), ktorými užívateľ nastavuje režimy a tlačidlo Back (Naspäť), ktorým sa užívateľ vráti na 

domovskú stránku bez zmeny režimu. Prednastaveným režimom je režim proti zlodejom. 

 

 
 

Obr. 9 Menu pre nastavenie režimu 

 

Po stlačení tlačidla SSID alebo PASSWORD (Obr. 10 a Obr. 11), sa na displej vykreslí klávesnica, 

ktorá slúži na zadanie názvu a hesla pre WiFi sieť, ku ktorej chceme pripojiť bezpečnostný systém. 

Stlačením tlačidla Back sa užívateľ vráti do hlavného menu bez nastavenia SSID a hesla WiFi siete. 
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Obr. 10 Menu pre nastavenie SSID a hesla                    Obr. 11 Klávesnica na zadanie SSID a hesla  

WiFi siete                                                                      WiFi siete 

 

Ďalším nastavením bezpečnostného systému je nastavenie web serveru. Web server je defaultne 

vypnutý. Menu pre nastavenie web serveru vykreslené na grafickom displeji je znázornené na Obr. 12. 

Tlačidlami ON a OFF sa nastavuje premenná serverOn (už spomínaná v časti programu popísanej 

vývojovým diagramom na Obr. 3 na hodnoty true alebo false. Pre návrat do hlavného menu bez zmeny 

nastavenia web serveru slúži tlačidlo Back. 

 
 

 
 

Obr. 12 Menu pre nastavenie web serveru  

 

Nastavenie SMS notifikácií je analogické s nastavením web serveru.  
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Obr. 13 Menu pre nastavenie SMS notifikácií 

 

Po stlačení tlačidlá ACTIVATE v hlavnom menu pred samotnou aktiváciou bezpečnostného systému 

prebehne kontrola, či boli do systému zadané všetky potrebné informácie, podľa toho ako bol 

bezpečnostný systém nastavený. 

Pokiaľ užívateľ zvolil, že počas aktívneho stavu systému chce, aby bol funkčný web server (resp. 

aj prijímanie SMS notifikácií o spustení poplachu), v tom prípade je potrebné, aby do bezpečnostného 

systému boli najprv zadané SSID a heslo WiFi siete, rovnako ako aj telefónne číslo, na ktoré bude 

zaslaná adresa IP adresa web servera resp. aj SMS notifikácie o poplachu. 

Pokiaľ užívateľ zvolil, že chce prijímať SMS notifikácie, ale web server nemá byť aktívny, v systéme 

potrebuje myť zadané iba telefónne číslo, na ktoré budú chodiť SMS notifikácie- 

Ak sú niektoré z požadovaných premenných prázdne, potom bude na displej vypísaná správa o tom, 

že SSID, heslo a/alebo telefónne číslo ešte nebolo zadané. Nakoniec bude používateľ presmerovaný na 

domovskú stránku obsahujúcu hlavné menu.Iba v prípade, že sú web server a SMS notifikácie vypnuté, 

alebo sú všetky požadované premenné neprázdne, bude môcť byť bezpečnostný systém aktivovaný. 

Zadaním hesla bezpečnostného systému používateľ aktivuje bezpečnostný systém. Pred samotnou 

aktiváciou ešte systém odpočíta 10 sekúnd, na čo slúži premenná countdown (Obr. 14). Je to čas, ktorý 

má používateľ na opustenie miestnosti. Keď ubehne tých 10 sekúnd, bezpečnostný systém bude uvedený 

do stavu „aktívny“. 
 

 
 
             Obr. 14 Odpočítavanie pred aktiváciou                       Obr. 15 Bezpečnostný systém v aktívnom stave 

                               bezpečnostného systému 

 

Po uvedení bezpečnostného systému do stavu „aktívny“ (Obr. 15), zasvieti RGB dióda zelenou farbou 

a na displej bude vypísaná správa „ALARM IS ACTIVE!“  

Na základe toho, v ktorom je bezpečnostný systém režime, začnú snímať senzory: 
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 PIR senzor, magnetický senzor a senzor vibrácií snímajú v režime Anti-Theft alebo  

All-Inclusive, 

Pri zosnímaní snímanej veličiny nejakým senzorom, sa do poľa znakov uloží SMS správa obsahujúca 

informáciu o tom, ktorý senzor vyvolal poplach.  

Podľa toho, ktorý zo senzorov vyvolal poplach, sa uloží hodnota true do premennej theftDetected 

alebo nightDetected. Pred vyvolaním poplachu PIR senzorm, magnetickým senzorom alebo senzorom 

vibrácií, do premennej initialTime sa uloží hodnota funkcie millis() – čas od začiatku bežania programu 

v milisekundách. 

Nakoniec bude bezpečnostný systém uvedený do stavu „security breach“. 

Ak nebude do desiatich sekúnd zadané správne heslo, rozsvieti sa RGB dióda červenou farbou, spustí 

sa zvuková signalizácia (piezo reproduktor začne produkovať zvuk o frekvencii 1 kHz) a na telefónne 

číslo používateľa bude odoslaná SMS notifikácia o poplachu. Obsah SMS správy závisí podľa toho, 

ktorý senzor spustil poplach. 

 

 

 
           Obr. 16 Snímka obrazovky telefónu znázorňujúca                                     Obr. 17 Bezpečnostný systém v nočnom  

                   SMS správy od bezpečnostného systému                                                                 režime – poplach 

 

Nakoniec bude zavolaná funkcia enterPassword() pre zadanie hesla.  

Ak hodnotu true nenadobudla premenná theftDetected, ale nightDetected, čiže ak bol poplach 

vyvolaný CO senzorom alebo infračerveným senzorom plameňa, vykreslí sa na displej tlačidlo 

s názvom DEACTIVATE (Obr. 17).  Ďalej sa rozsvieti RGB dióda červenou farbou, piezo reproduktor 

začne produkovať zvuk o frekvencii 1 kHz a na telefónne číslo používateľa bude zaslaná SMS 

notifikácia s informáciami o poplachu. 

Pri stlačení tlačidla sa poplach deaktivuje a systém bude opäť uvedený do neaktívneho stavu. 

Nakoniec budeme presmerovaní na domovskú stránku. 

Dôvody, prečo má bezpečnostný systém dva druhy poplachu, sú nasledovné. 

Poplach vyvolaný PIR senzorom, magnetickým senzorom, alebo senzorom vibrácií, má 

desaťsekundové časové okno na zadanie hesla pred spustením svetelnej a zvukovej signalizácie.  

Toto desaťsekundové okno slúži pre prípad, že bol poplach vyvolaný samotným používateľom, ktorý 

pozná potrebné heslo na deaktiváciu systému.  

Poplach vyvolaný CO senzorom alebo senzorom plameňa slúži primárne pre ochranu života 

používateľa. Z toho dôvodu poplach nesmie byť oneskorený o desať sekúnd.  
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Obr. 18 Vývojový diagram funkcie deactivateAlarm() 

 

Obr. 18 popisuje funkciu deactivateAlarm(). Je to krátka funkcia, ktorej úlohou je pri deaktivácii 

bezpečnostného systému vypnúť zvukovú signalizáciu piezo reproduktora, vypísať správu o deaktivácii 

a presmerovať (už neaktívny) systém na domovskú stránku. 

III. PROTOTYP 

Web server slúži na poskytovanie užívateľovi prístup k informáciám o bezpečnostnom systéme na 

diaľku. Okrem poskytovania informácií o okamžitom stave systému (teda či je systém aktivovaný, 

neaktívny, alebo je v stave poplachu), web server vypisuje aj ďalšie informácie o nastaveniach systému. 

Konkrétne je to režim, v ktorom bezpečnostný systém pracuje a telefónne číslo, na ktoré sú odosielané 

SMS správy v prípade spustenia poplachu. Ďalej sú vypisované hodnoty zosnímané aktívnymi 

senzormi, resp. senzory, ktoré sú v danom momente neaktívne, sú takto označené. 
 

 
 

Obr. 19 Snímka web server 
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Obr. 19 obsahuje snímku web servera. Bezpečnostný systém je v univerzálnom „all-inclusive“ 

režime, čo znamená že všetkých päť senzorov je aktívnych. Systém je v stave poplachu, ako indikuje 

červený nadpis „security breach“. Senzor, ktorý vyvolal poplach je tiež označený červeným nadpisom. 

Senzory, ktorých hodnoty spadajú do dovoleného pásma a teda nevyvolali poplach, sú označené 

zeleným nadpisom. 

 Prototyp je uskladnený v priemyselnej plastovej krabičke o rozmeroch 200 x 150 x 150 mm.Tvorí ho 

vývojová doska Arduino Mega 2560, dotykový grafický displej, sensory, GSM a WiFi moduly, piezo 

reproduktor a RGB dióda. 

Bezpečnostný systém je vybavený softvérom popísaným v  predošlej časti článku. Konkrétne, na 

obrázku Obr. 20 je možné vidieť bezpečnostný systém v neaktívnom stave. Vykreslená je domovská 

stránka obsahujúca hlavné menu, pomocou ktorého je možné bezpečnostný systém aktivovať alebo 

zmeniť jeho nastavenia, ktoré už boli bližšie opísane vyššie. 

 

 
 

Obr. 20 Prototyp bezpečnostného systému 

IV. ZÁVER 

Tento článok  sa zameriava na bezpečnostné systémy v domácnosti. Cieľom článku bolo navrhnúť 

a zostrojiť prototyp bezpečnostného systému určeného pre ochranu ľudského života a majetku 

v domácnosti. Výsledkom tohto návrhu je  prototyp bezpečnostného systému. 

Bezpečnostný systém má do budúcna niekoľko možností pre ďalší vývoj. Z hľadiska užívateľa, by 

mohol byť vylepšený pridaním viacerých možností nastavenia systému, ako je napríklad možnosť 

výberu jazyku grafického rozhrania na displeji aj web serveru, možnosť nastavenia času potrebného na 

opustenie miestnosti pred uvedením bezpečnostného systému do aktívneho stavu, ako aj času na zadanie 

hesla v režime „Anti-Theft“ a podobne. Ďalšou cestou, ktorou by sa vývoj mohol uberať, je využitie 

web serveru pre nastavenie či aktiváciu bezpečnostného systému, alebo systém aktivovať, deaktivovať  

a nastaviť pomocou SMS správ. 
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