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Resumo 

Este documento foi elaborado com propósito de descrever da forma mais completa possível 

todo o trabalho desenvolvido na realização da dissertação com o tema “Interface 

Homem/Máquina para domótica com tecnologias Web”. Este projecto desenrolou-se sob a 

orientação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em conjunto com a empresa 

da área de engenharia NIBBLE – Engenharia Lda. 

Após a descrição do enquadramento e dos objectivos propostos para este projecto é feita uma 

apresentação do conceito de domótica, dos princípios que esta integra e dos protocolos mais 

populares que lhe são especialmente dedicados. 

De entre esses protocolos, o que mais destaque tem tido na actualidade é o protocolo 

KNX/EIB. Por esse motivo, mas principalmente por ter sido o protocolo proposto para servir 

como base para este projecto, o KNX/EIB foi alvo de um estudo detalhado, com especial 

atenção para a sua norma KNXnet/IP, de modo a ser obtida uma familiarização com os 

conceitos que este envolve e que poderiam ser relevantes para o trabalho futuro. 

Atingida essa familiarização com o protocolo e de modo a dirigir as atenções para o 

desenvolvimento da interface propriamente dita, o passo que se seguiu foi um estudo de 

algumas aplicações que têm como objectivo proporcionar meios de se implementar este tipo 

de interfaces para sistemas de domótica. Foram estudados o EIBd, o Tweety, o Calimero, o 

KNX Live e o KNX@Home. 

Dado o destaque que o KNX@Home assumiu nesse estudo, devido ao elevado número de 

funcionalidades já implementadas, considerou-se que seria um bom procedimento realizar 

com ele alguns testes de simulação para avaliar com algum rigor o seu desempenho, as suas 

capacidades e também as suas lacunas. 

Devido à obtenção de resultados bastante positivos nesses testes de simulação decidiu-se 

utilizar o KNX@Home como plataforma base para o trabalho a desenvolver, e como tal foram 

definidos os requisitos que esse trabalho deveria procurar satisfazer. 

Esta decisão de tomar o KNX@Home como base de trabalho tornou iminente a necessidade de 

ter um conhecimento global da sua arquitectura e de todas as tecnologias que este envolve, 

de modo a que fossem minimizadas as dificuldades que poderiam surgir do facto de se estar a 
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desenvolver trabalho sobre o código fonte de uma aplicação com um nível de complexidade 

tão elevado como o do KNX@Home. 

Decorrida a fase de implementação do projecto, que se centrou praticamente no uso da 

tecnologia Java ServerPages e da framework Struts, o passo que se seguiu foi a realização dos 

indispensáveis testes de validação dos requisitos propostos e discussão dos resultados obtidos. 

Uma vez que o KNX@Home é distribuído sob os termos da licença GNU General Public License 

e o trabalho desenvolvido manteve uma relação de dependência com ele ou com o seu código 

fonte, foi, numa fase final do projecto, necessário averiguar através de um estudo a essa 

licença quais seriam as suas implicações na eventual pretensão de se ter um produto 

comercializável. Face a essas implicações foram descritas algumas estratégias para negócios 

baseados em software open-source, tendo como referência um estudo realizado em conjunto 

por algumas universidades do Brasil.  

Finalizando este documento são apresentadas as considerações finais acerca do trabalho 

realizado e feitas algumas menções a possíveis desenvolvimentos futuros. 
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Abstract 

This document was written with the intention to describe in the most complete way, all the 

work developed in the accomplishment of the master thesis with the subject “Man/Machine 

Interface for home automation with web technologies”. This Project evolved under the 

orientation of Faculty of Engineering, University of Porto and the engineering enterprise 

NIBBLE – Engenharia Lda. 

After the description of the project framing and its proposed objectives, the concept of 

home automation is presented, as with its principles and most popular specialized protocols. 

Among these protocols, the one which has most prominence nowadays is the KNX/EIB 

protocol. By that reason, but mainly because it was the proposed protocol to serve as basis 

for this work, the KNX/EIB was the aim of a detailed study, with special attention to its 

standard KNXnet/IP, in order to reach a knowledge base about the concepts it introduces 

that could be relevant for the future work. 

Achieved the knowledge about the protocol and in order to focus the attention in the 

development of the desired interface, the step that followed was the study of some 

applications that have as purpose to provide ways to develop this type of interface for home 

automation systems. Those were EIBd, Tweety, Calimero, KNX Live and KNX@Home. 

Given the prominence that the KNX@Home gained in this study, due to the large number of 

already implemented features, it was considered that it would be a good procedure to carry 

through with it some simulation tests to evaluate with some severity its performance, its 

capacities and also its gaps. 

With the attainment of quite good results in those simulation tests, it was decided to use 

the KNX@Home as basis platform to the future development work and as consequence of that 

the requirements that must be satisfied on the end were defined. 

This decision of using KNX@Home as basis platform for the rest of the work, brought the 

imminent need of acquire a general knowledge about its architecture and all its integrated 

technologies, so that would minimize the difficulties that might arise from the fact of being 

developing work on top of the source code of an application with a high level of complexity 

as the KNX@Home. 



vi 

Passed the develop phase of the project, which focused largely on the use of the technology 

Java ServerPages and on the Struts framework, the step that followed was the realization of 

the indispensable tests, in order to validate the proposed requirements, and the discussion 

of achieved results. 

Since KNX@Home is distributed under the terms of GNU General Public License and the 

developed work kept a relation of dependence with it or with its code source, by the end of 

the project appeared the need to clarify through a study of this license which would be the 

implications of that in the eventual pretension of having a marketable product. Given those 

implications, were outlined some strategies for businesses based on open-source software, 

having as reference a study conducted jointly by several universities in Brazil. 

Finishing this document, are presented the final considerations about the developed work 

and are made some references to possible future developments. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Estando a sociedade do mundo actual, cada vez mais rodeada pelo desenvolvimento 

tecnológico, faz todo o sentido que se tire proveito desse mesmo desenvolvimento, para 

tornar o dia-a-dia de cada um cada vez mais confortável e facilitado. 

Nos tempos que correm, o conceito de Domótica já adquiriu alguma popularidade. Este termo 

resulta da fusão da palavra latina “Domus” com Robótica e serve como designação para a 

área que pretende assumir a gestão dos recursos habitacionais, simplificando a vida diária das 

pessoas ao mesmo tempo que satisfaz as suas necessidades de comunicação, conforto e 

segurança. 

Dentro deste desenvolvimento tecnológico, mas atingindo um nível de popularidade ainda 

superior, está a World Wide Web que com todas as tecnologias que introduziu permitiu unir 

comunidades, difundir ideias e conhecimentos e muito mais numa enorme variedade de 

áreas. 

Dada a forte adaptabilidade em áreas muito distintas destas tecnologias, vulgarmente 

apelidadas de tecnologias web, faz todo o sentido tirar proveito do seu potencial, para que se 

possam maximizar os princípios introduzidos pela domótica. Assim, poderá ser possível 

comandar os dispositivos da rede de domótica de uma habitação, sem a necessidade de estar 

presencialmente nela, como por exemplo, uma pessoa, a partir do seu escritório poderá 

baixar os estores de sua casa e acender a luz da porta de entrada à distância de um clique. 

Face à sua crescente popularidade, a aceitação e utilidade de um sistema de domótica, 

reside mais na interface através da qual é controlada, do que na própria instalação e 

tecnologia nela utilizada. 

1.1 - Enquadramento 

Este projecto, desenvolvido para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 

colaboração com a NIBBLE – Engenharia Lda. surge como uma tentativa de dar seguimento a 



 

outros projectos realizados na instituição de ensino e que igualmente estavam inseridos neste 

contexto que é a domótica. 

Estes projectos até à data já englobaram o projecto de uma interface gráfica para controlo e 

monitorização de um ambiente domótico, o projecto de uma instalação de domótica de baixo 

custo baseada no protocolo KNX/EIB, o projecto de um servidor para a implementação do 

protocolo KNX/EIB sobre TCP/IP e a construção de painel de simulação didáctico com 

tecnologia EIB da Siemens. 

Conforme foi dito, é então no sentido de dar seguimento a todo este trabalho já 

desenvolvido, mas também com a vontade de dar mais um contributo para a extensão das 

comodidades e opções que pode oferecer uma instalação de domótica aos seus utilizadores 

que este trabalho foi proposto. 

1.2 - NIBBLE – Engenharia Lda. 

A proposta para a realização deste trabalho teve também a colaboração da NIBBLE – 

Engenharia Lda., que não se ficando por aí, acompanhou de perto a sua evolução dando 

orientações quanto ao caminho a seguir no seu desenvolvimento e participando sempre nas 

decisões mais importantes que foram necessárias tomar. 

A NIBBLE é uma empresa sediada na Trofa, Portugal 

que tem como áreas de acção o desenvolvimento de 

sistemas de segurança, domótica e electrónica, que 

se podem inserir em serviços de consultoria com 

desenvolvimento de soluções à medida. Dentro da área da electrónica especializou-se no 

fornecimento de sistemas de prototipagem rápida de placas de circuito impresso, tendo 

inclusive, sido convidada a ser distribuidora oficial em Portugal da LPKF - Laser & Electronics, 

líder mundial neste tipo de equipamentos. 

Recentemente, a NIBBLE tem vindo a centrar as suas atenções no desenvolvimento de 

dispositivos para comunicações móveis GPS/GSM, com especial destaque o modelo GC-30, um 

comunicador GSM/GPRS com backup de linha telefónica. 

Em Abril de 2009 a NIBBLE- Engenharia passou a ter a sua própria marca registada. 

1.3 - Objectivos 

Para a realização com sucesso deste trabalho foi proposto o desenvolvimento de uma 

interface web configurável, para cada instalação, através da qual os utilizadores poderão 

controlar a sua rede de Domótica.  

Esta interface web deverá comandar o sistema de domótica através de comandos do 

protocolo KNX/EIB, assumido como o protocolo normalizado para domótica, sobre TCP/IP 

Figura 1 – Logotipo da NIBBLE – 
Engenharia Lda. 
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através de uma aplicação que já se encontra implementada em Java. A interface web deverá 

ser acessível através de PDA e computadores pessoais. 

Estes foram os objectivos gerais para o trabalho sugeridos na sua fase inicial, mas à medida 

que este avançou surgiram novos objectivos que também tiveram que ser cumpridos. Houve a 

necessidade de se obter uma familiarização com o protocolo KNX/EIB e os conceitos que este 

introduzia, bem como com diversas tecnologias de desenvolvimento vulgarmente utilizadas 

na World Wide Web, com vista ao desenvolvimento da interface. 

Também se teve como objectivo o desenvolvimento dessa interface, nem que fosse numa 

fase de protótipo, com vista à realização de testes de validação desse resultado final. 

1.4 - Estrutura do documento 

Este documento tem como principal objectivo dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido no 

período de realização do projecto. Esse trabalho pode-se considerar que esteja dividido em 

três fases. Numa primeira fase, o tempo foi dedicado a uma familiarização com as 

tecnologias com relevância para o trabalho a desenvolver, tanto a nível do protocolo 

KNX/EIB, como ao nível de tecnologias Web propriamente ditas. 

A segunda fase, considerada de maior interesse, passou pela idealização das arquitecturas de 

implementadas, decisão de quais as hipóteses as seguir para essas arquitecturas e à sua 

implementação. Para todos estes passos, houve um grande cuidado de efectuar uma 

descrição o mais pormenorizada possível. 

Na terceira e última fase, foram realizados os testes e validação dos requisitos estipulados 

para o trabalho desenvolvido. 

É de acordo com estas fases de desenvolvimento que também foi escrito este relatório. 

 

Para além da Introdução, este documento contém ainda mais oito capítulos. 

No Capítulo 2 é feita uma descrição sobre em que consiste a domótica e quais são os 

princípios pelos quais esta sustenta a sua forte expansão nos dias de hoje. São também 

apresentados alguns dos mais populares protocolos para aplicações de domótica, com 

especial destaque para o protocolo KNX/EIB. 

No Capítulo 3 são apresentadas algumas das aplicações existentes na actualidade que têm 

como objectivo proporcionar aos desenvolvedores formas de implementar interfaces com 

instalações de domótica baseadas no protocolo KNX/EIB. No conjunto de aplicações 

apresentadas, é dada maior relevância ao KNX@Home. 

No Capítulo 4 é feito um estudo às tecnologias que estão envolvidas na implementação do 

KNX@Home. Este estudo teve como objectivo a familiarização com essas tecnologias, visto 

que seriam as mesmas a ser utilizadas no desenvolvimento do projecto. 

O Capítulo 5 é talvez o capítulo mais relevante deste documento. É nele que são descritos 

todos os processos de idealização de arquitectura, hipóteses de implementação e 
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implementação considerados no desenvolvimento do projecto. Para além disto são também 

incluídos os testes e respectivos testes realizados à aplicação desenvolvida com vista à 

validação dos requisitos que lhe haviam sido impostos. 

Face às implicações que podem advir do desenvolvimento de uma aplicação tendo como base 

outra, distribuída sob a licença GPL como é o KNX@Home, foi realizado um estudo a essas 

mesmas implicações e apresentadas algumas estratégias para negócios baseados em software 

de código aberto. Este estudo é apresentado no Capítulo 6  

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões finais sobre todo o trabalho desenvolvido e 

apresentado neste documento, bem como algumas sugestões para desenvolvimentos futuros. 

 

 



 

 

Capítulo 2  

Domótica 

Quando a domótica surgiu, com os primeiros edifícios nos anos 80, pretendia-se controlar a 

iluminação, condições climáticas, a segurança e interligação destes 3 elementos. 

Nos nossos dias, as tecnologias e funcionalidades que podem estar associadas a um sistema de 

domótica evoluíram de tal modo que o controlo remoto de casas de habitação deixou de ser 

uma utopia. Actualmente a domótica permite o acesso às funções vitais da casa, como 

aquecimento, electrodomésticos, alarme, fechaduras de portas, quer seja através de 

comando remoto, da internet ou até do telemóvel [1][2]. 

A domótica utiliza diversos tipos de equipamentos, que interliga na forma de um sistema 

cooperativo. As vantagens dos meios electrónicos e informáticos são aliadas de forma a obter 

uma utilização e gestão integrada dos diversos equipamentos de uma habitação. 

Vem deste modo tornar a vida mais confortável e mais segura, permitindo que tarefas 

rotineiras e aborrecidas sejam executadas de modo mais autónomo, pois o manuseamento do 

sistema pode ser feito conforme as necessidades do próprio utilizador. Este manuseamento 

poder ser mais ou menos automático, contemplando por isso a divisão em duas categorias de 

sistemas, passivos e activos. 

Nos sistemas passivos o elemento reage só quando lhe é transmitida uma ordem dada 

directamente pelo utilizador (interruptor) ou por um comando. Nos sistemas activos, o 

sistema não só recebe ordens e executa-as como também reage a ocorrências, através da 

informação detectada por dispositivos que actuam como sensores [1][2]. 

2.1 - Princípios 

O aparecimento da domótica, obviamente, surgiu a partir de necessidades em certos aspectos 

da vida humana e como tal, a partir dessas necessidades são exposto os princípios pelos quais 

se rege a aplicação de um sistema de domótica numa habitação ou edifício. 
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Um dos princípios para um sistema de domótica é o proporcionar conforto ao seu utilizador. 

Num sistema de domótica, o conforto está associado à independência dos equipamentos em 

relação ao seu utilizador através da implementação de automatismos para a actuação desses 

equipamentos. Esse conforto pode passar por criar uma autonomia da instalação AVAC 

(aquecimento – ventilação – ar-condicionado), mas pela capacidade de controlo os 

equipamentos por controlo remoto, por exemplo infra-vermelhos e a existência de 

mecanismo de accionamento dos equipamentos com base em informação proveniente de 

sensores [2][3]. 

Além do conforto, também existe na domótica uma preocupação com a eficiência energética 

da instalação, ou seja é necessário que todas as funções desejadas na instalação de domótica 

sejam cumpridas com sucesso, mas que impliquem o menor custo possível para o utilizador. 

Como é óbvio, esta preocupação com a eficiência energética dos edifícios também tem como 

base as questões de prevenção ambiental de importância fulcral na actualidade [2][3]. 

Para esta eficiência energética ser atingida, há diversas estratégias que podem ser 

adoptadas, como por exemplo o agendamento para os equipamentos de maior consumo da 

instalação actuarem de forma automática nas horas económicas de uma tarefa bi-horária ou 

então dotar a instalação de um simples sistema de monitorização de consumos da instalação. 

Outra questão sempre associada a sistemas de domótica é a da segurança. A quantidade de 

tipos de dispositivos que actualmente estão à disposição e toda a tecnologia por detrás deles 

permite acrescentar qualidade à forma como se pode proteger as habitações e edifícios 

comerciais ou industriais, ajudando a evitar situações indesejadas. A detecção da presença 

de pessoas, tanto a nível do interior do edifício como exterior e a detecção da iminência de 

eventuais acidentes como incêndios, inundações ou fugas de gás, num sistema que possua 

alguma “inteligência” poderá fazer com que sejam tomadas medidas reactivas de imediato, 

evitando que aconteçam males maiores [2][3]. 

Um outro princípio, que na fase inicial da domótica ainda não era lhe era associado, mas que 

nos dias de hoje começa a assumir um destaque preponderante é o das comunicações. As 

tecnologias de comunicações estão no auge do seu desenvolvimento, por isso faz todo o 

sentido que um utilizador as possa ter à sua disposição para ter acesso a informações sobre a 

sua habitação ou mesmo controlá-la. Um exemplo é a implementação da tecnologia 

GSM/GPRS nos equipamentos da instalação para que possam ser controlados, por exemplo 

através do telemóvel [2][3]. Outro aspecto, que inclusive serve como base para lançamento 

deste trabalho e é altamente debatido neste documento, é a hipótese das funcionalidades 

existentes numa instalação estarem à disposição através do protocolo HTTP sobre TCP/IP, o 

que quer dizer que o utilizador e a sua casa poderão estar à distância de uns cliques no web-

browser. 

Finalmente à ainda um outro aspecto, que começa também a ganhar importância nas 

instalações de edifícios inteligentes que é a preocupação com a preservação do meio 
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ambiente e das questões ecológicas. Por exemplo, é perfeitamente natural que uma 

instalação comece a incorporar mecanismos de aproveitamento de águas pluviais para rega 

ou de águas residuais, como a utilizada na lavagem de louça, para ser reutilizada nos 

autoclismos. 

2.2 - Protocolos de Domótica 

De modo a que seja possível que os vários dispositivos de uma instalação de domótica 

comuniquem entre si ou que desempenhem tarefas e funções que lhes estão associadas de 

forma coerente e sem falhas, são necessárias normas que especifiquem que tipo de 

arquitectura deve a instalação adoptar e de que modo devem operar os dispositivos. Estas 

normas são definidas em protocolos definidos especialmente para aplicações de domótica e 

os mais populares são apresentados de seguida com uma descrição das suas principais 

características. 

2.2.1 - Protocolo X10 

O protocolo X10 surgiu com as primeiras tentativas de implementação tecnologias para redes 

de domótica, por intermédio do Pico Electronics, Escócia em meados de 1975. Tinha como 

objectivo o controlo remoto de dispositivos da instalação e suas aplicações. 

Este protocolo tem a particularidade de funcionar sobre a rede eléctrica da instalação, 

enviando dados a cada passagem por zero da corrente alternada de uma fase. 

É então um protocolo para aplicações eléctricas de controlo remoto, onde os dados são 

enviados entre transmissores e receptores X10 através de comandos standard. Os 

transmissores enviam estes comandos por broadcast, precedidos pela identificação do 

dispositivo a ser actuado. Cada receptor está relacionado com uma identificação de unidade 

e só reage aos comandos que lhe são endereçados [6]. 

Graças ao seu elevado grau de maturidade, o X10 continua a ser um dos protocolos de 

domótica mais utilizados, especialmente nos Estados Unidos da América, pois os dispositivos 

que o implementam tem um preço relativamente baixo e a sua instalação não requer 

conhecimento especializado [4][5]. 

2.2.2 - Protocolo Lonworks 

O LonWorks é na realidade uma plataforma de trabalho em rede desenvolvida pela empresa 

Echelon Corporation e que assenta na conceptualização de uma topologia especificamente 

dirigida para o desempenho e robustez de sistemas de controlo. 

É um protocolo bastante popular em aplicações de iluminação, ar-condicionado e 

climatização em edifícios de maiores dimensões e outras aplicações de carácter industrial e 

tanto pode assentar o funcionamento em meios físicos como par-entrançado (TP), rede 

eléctrica, fibra óptica e radiofrequência (RF) [4][7]. 
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A topologia de rede LonWorks é uma topologia ponto-a-ponto (P2P), onde não existe um 

controlador central a determinar que uma mensagem deve ser enviado de um dispositivo para 

outro nem em que ordem devem ser enviadas essas mensagens. Em vez disso, cada dispositivo 

comunica directamente com o outro o que previne congestionamentos de informação e falhas 

de comunicação [7]. 

Qualquer dispositivo LonWorks é baseado num microcontrolador especial designado de 

Neuron Chip, que faz com que estes comuniquem entre si através do envio de telegramas que 

contêm a direcção do destinatário, informação para o routing, dados de controlo, dados da 

aplicação do utilizador e um código corrector de erros [7]. 

A instalação de uma rede de controlo baseada em LonWorks pode tornar-se bastante cara, no 

entanto assegura elevados níveis de robustez e fiabilidade, o que, em parte, pode explicar o 

seu maior sucesso em aplicações profissionais e industriais. 

2.2.3 - Protocolo ModBus/TCP 

O ModBus é um protocolo de comunicação utilizado para a supervisão e controlo de 

equipamentos de automação baseado numa arquitectura cliente-servidor entre dispositivos 

ligados em diferentes tipos de barramentos ou redes. É considerando um standard para a 

indústria da automação e permite a interligação de milhares de dispositivos. Inclui também a 

capacidade de troca de informação via Internet através da pilha TCP/IP usando uma porta 

reservada, a porta 502 [5][8]. 

O protocolo ModBus define uma unidade de dados de protocolo (PDU) independente da 

camada de comunicação e que é responsável pelo envio dos códigos de função entre os 

dispositivos e dos dados propriamente ditos. O PDU é por sua vez inserido na unidade de 

dados de aplicação que se ajusta ao tipo de barramento ou rede. O código de função referido 

serve para especificar ao servidor a que se destina qual o tipo de acção de desencadear [8]. 

Um exemplo de aplicação com o protocolo ModBus é a interligação de um sistema que mede 

temperaturas e níveis de humidade e comunica os resultados a um computador. É por isso 

muitas vezes utilizado em sistemas de supervisão e controlo e aquisição de dados. 

2.2.4 - Protocolo KNX/EIB 

Em Maio de 1999 membros das organizações EIBA (European Installation Bus Association), 

EHSA (European Home Systems Association) e BCI (BatiBUS Club International) fundaram a 

KONNEX Association que por sua vez criou o protocolo KNX de forma a este poder ser 

adoptado como o standard mundial para todas as aplicações de controlo de casa e edifícios.  

Este protocolo abrange uma grande variedade de aplicações podendo ir desde o controlo da 

intensidade da iluminação ao controlo de sistemas de segurança, passando pelo controlo de 

sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado, águas, sistemas de gestão de energia, 

etc. [9]. 

De uma forma geral, os objectivos da KONNEX Association ao criar este protocolo foram:  
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• Criar um único standard para a domótica e automação de edifícios que cubra todas as 

necessidades e requisitos das instalações profissionais e residenciais no âmbito 

europeu;  

• Melhorar as prestações dos diversos meios físicos de comunicação sobretudo na 

tecnologia de radiofrequência, fundamental para a efectiva consolidação da 

domótica;  

• Introduzir novos modos de funcionamento que permitam aplicar uma filosofia plug-

and-play a muitos dispositivos típicos de uma casa;  

• Envolver as empresas fornecedoras de serviços como as de telecomunicações e de 

electricidade, com o objectivo de desenvolver a telegestão nas casas;  

Actualmente, o protocolo KNX está aprovado como:  

• International Standard (ISO/IEC14543-3)  

• European Standard (CENELEC EN50090 e CEN EN 13321-1 e 13321-2)  

• Chinese Standard (GB/Z 20965)  

• ANSI/ASHRAE Standard (ANSI/ASHRAE 135) 

2.2.4.1 - Principais Características 

O protocolo KNX/EIB é o resultado do acumular de conhecimento e experiência adquiridos ao 

longo dos últimos 15 anos por intermédio das tecnologias que lhe precederam. Assim, o KNX 

apresenta uma vasta gama de recursos. 

Um dos principais objectivos do protocolo KNX/EIB é garantir que os produtos de diferentes 

fabricantes utilizados em diversas aplicações irão operar e comunicar uns com os outros, 

permitindo um alto grau de flexibilidade na expansão e na modificação de instalações.  

Todos os produtos desenvolvidos pelos membros da Konnex que ostentam a marca KNX têm 

de demonstrar compatibilidade com a norma ISO 9001, pelo que é desta forma que a Konnex 

Association requer um elevado nível de controlo de qualidade durante todas as etapas de vida 

do produto [9].  

O KNX pode ser utilizado para todas as aplicações no controlo de habitações e edifícios: 

desde o controlo da iluminação e persianas até vários sistemas de segurança, aquecimento, 

ventilação, ar condicionado, controlo de água, gestão de energia, monitorização e alarme, 

estando também apto para ser utilizado em diferentes tipos de edifícios. Pode ser utilizado 

em construções novas e, mesmo, nas já existentes. As instalações KNX podem também ser 

utilizadas num edifício de qualquer dimensão, desde uma simples habitação até edifícios de 

vários andares, como hotéis, centros comerciais, blocos de apartamentos, hospitais e escolas. 

A par destes últimos aspectos garante também a possibilidade da expansão, mudanças e 

actualizações serem possíveis, sem que se verifique a necessidade de redesenhar e 

reconstruir a instalação [3].  
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Uma palavra ainda para a ferramenta de configuração oficial da Konnex Association, ETS 

(Engineering Tool Software). Actualmente na sua versão 3.0, o ETS é um software que 

permite o planeamento, engenharia e configuração de todos os produtos KNX certificados, 

independentemente do seu fabricante. Esta ferramenta permite ao integrador do sistema 

combinar produtos de diferentes fabricantes na mesma instalação, sendo que as bases de 

dados de produtos com material certificado de todos os fabricantes KNX podem ser 

importadas para o ETS [9]. 

2.2.4.2 - Topologia de Rede 

O KNX/EIB assenta o seu funcionamento num tipo de rede distribuída que pode suportar até 

65536 dispositivos com endereços individuais de 16 bit. Em KNX/EIB existem dois tipos de 

endereços: de grupo ou individual. Normalmente a notação dos endereços é feita na forma 

�. �. � em que os dois primeiros números decimais fazem 8 bits e o último número decimal 

tem o tamanho de 8 bits [10][11]. 

 
Figura 2 - Topologia lógica de uma rede KNX. [11] 

O endereço de grupo não necessita de ser único pelo que um dispositivo pode ter mais do que 

um endereço de grupo, já o endereço individual é único em cada dispositivo KNX/EIB e na 

notação, o primeiro número decimal corresponde ao endereço da área, que são os 4 bits MSB 

do octeto 0 e o segundo número decimal da notação, corresponde ao endereço da linha e são 

os 4 bits LSB do octeto 0. O octeto 1 é o que tem o endereço do dispositivo e corresponde ao 

terceiro número decimal na notação dos endereços com dois pontos [4]. 
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Em cada sub-rede é possível ter até 256 dispositivos. A Figura 2 ilustra um exemplo da 

topologia lógica que se encontra numa rede KNX/EIB com backbone, através do qual são 

ligadas várias áreas que contém as diversas sub-redes.  

Cada área tem uma linha principal onde vão ser ligadas as várias sub-redes que se denominam 

por linhas. Tendo em conta que os oito primeiros bits do endereço KNX/EIB são reservados 

para identificação da área e linha, restam 8 bits para endereçar dispositivos, o que perfaz as 

256 combinações de endereços diferentes nessa linha. Em cada área é possível ter até 15 

linhas porque o endereçamento das linhas é feito com 4 bits e o endereço 0 é reservado para 

o acoplador entre a linha principal e o backbone. 

Ligados ao backbone é possível ter no máximo 15 áreas, porque o endereçamento das áreas é 

feito com 4 bits e o endereço 0 é reservado para definir os dispositivos KNX/EIB que se ligam 

directamente ao backbone [4][11]. 

Formato da trama KNX 

Dependendo da modulação utilizada ou do mecanismo de controlo de acessos e de colisões, 

pode ser incluído ou não um preâmbulo ou cabeçalho na trama, aqui esses casos serão 

ignorados. Apresenta-se na Figura 3 um exemplo de uma trama correspondente à segunda 

camada do modelo OSI do protocolo KNX/EIB. 

 
Figura 3 - Formato da trama KNX/EIB. [10] 

Inicialmente, o Campo de Controlo (Control Field) determina a prioridade da trama e 

distingue-a de entre dois tipos, Standard e Extended. Em ambos os casos existe um endereço 

de origem, que é único, e um endereço de destino, que pode ser único (unicast) ou de grupo 

(multicast).O tipo de endereço de destino em utilização (unicast ou multicast) é determinado 

por um campo especial.  

O campo TPCI controla as relações de comunicação com a camada de transporte, como por 

exemplo a criação e manutenção de uma ligação ponto-a-ponto.  

O campo ACPI encarrega-se de gerir todo o conjunto de serviços disponibilizado pela camada 

de aplicação (Read, Write, Reply,...) que estão disponíveis para os esquemas de 

endereçamento e relações de comunicação mais relevantes.  

Dependendo do esquema de endereçamento e do campo ACPI, a trama standard pode conter 

até 14 octetos de dados.  

A segmentação para uma transferência em massa, como o download de programa de 

aplicação completo, é da responsabilidade do cliente de gestão, como por exemplo a 

ferramenta ETS.  
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Esta trama standard garante compatibilidade directa com o precedente protocolo EIB. A 

trama do tipo extended consegue suportar até 248 octetos de dados.  

Finalmente, o campo Frame Check ajuda a garantir a consistência dos dados e a fiabilidade 

da transmissão [4][10]. 

2.2.4.3 - Meios de Comunicação 

Diferentes tipos de aplicações requerem diferentes soluções. Como tal, o protocolo KNX/EIB 

pode ser aplicado sobre instalações implementadas que utilizam diferentes meios físicos de 

comunicação, e muitas vezes mais do que um tipo na mesma instalação recorrendo a routers 

e ao poder de interligação do protocolo KNX/EIB. 

 
Figura 4 - Meios de comunicação KNX/EIB. 

A Figura 4 ilustra o aspecto real dos meios de comunicação suportados pelo protocolo KNX.  

Apresenta-se a seguir uma breve descrição dos cinco meios de comunicação. 

 

Par entrançado TP0 

Herdado do sistema BatiBUSe os produtos certificados KNX TP0 podem operar no mesmo 

barramento dos dispositivos BatiBUS, mas não podem trocar informação entre si. Este modo, 

com uma taxa de transferência 2400 bit/s, está a desaparecer, uma vez que a maioria dos 

fabricantes de equipamento está a mudar para TP1 [12]. 

 

Par entrançado TP1 

Introduzido com o EIB e é usado actualmente por mais de 90% dos produtos KNX. O KNX TP1 

combina a transmissão de dados com elevada qualidade com o baixo custo do hardware que o 

implementa. Devido a estes factos, a grande maioria das instalações utiliza o TP1 como meio 

físico de comunicação. 

A topologia do TP1 é bastante flexível podendo ser linear, em estrela, em árvore ou como 

uma combinação entre as três. A taxa de transferência é de 9600 bit/s e os dispositivos 

ligados a uma rede TP1 podem ser alimentados pelo barramento. 

Os equipamentos certificados como EIB e KNX TP1 podem operar e comunicar entre si no 

mesmo barramento [12]. 
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Rede eléctrica 

É utilizada a instalação rede eléctrica do edifício como canal de comunicação. Este meio é 

maioritariamente adoptado em situações onde a instalação da rede de domótica é posterior à 

da construção do edifício, uma vez que permite a utilização da instalação eléctrica já 

existente no mesmo. Contudo, este meio físico apresenta algumas limitações (ruído, 

interferências, atenuação) que impedem que a taxa de transmissão seja elevada. 

Existem duas especificações para este tipo de meio, a PL110 que utiliza modulação em 

frequência SFSK (Spread Frequency Shift Keying) com uma taxa de transmissão de 1200 bit/s 

e a PL132 que utiliza uma modulação em frequência MSK (Minimum frequency-shift keying) 

com uma taxa de transmissão de dados de 2400 bit/s [12]. 

Rádio frequência 

Envia as tramas KNX através de sinais rádio na banda de frequência dos 868 MHz e com uma 

potência na ordem do 25 mW (dispositivos de curto alcance). Com uma taxa de transmissão 

de 16384 bit/s pode utilizar componentes de baixo custo que permitam comunicação 

bidireccional ou unidireccional. 

A modulação dos sinais é do tipo FSK (Frequency-shift keying) ou modulação por comutação 

da frequência. 

Como estes meios são abertos é necessário proteger a informação codificando-a e para tal 

recorre-se à codificação de Manchester [12]. 

 

Infra-vermelhos 

Aqui, o sinal é transmitido por infravermelhos até uma distância de cerca de 12 metros, e a 

comunicação pode ser unidireccional ou half-duplex bidireccional com a transmissão 

assíncrona de pacotes de dados. 

O tipo de modulação do sinal transmitido é ASK (Amplitude-shift keying) com uma frequência 

de 447.5 kHz, com uma taxa de transmissão de 1300 bit/s para o modo unidireccional e com 

uma taxa de transmissão de 7000 bit/s para a transmissão bidireccional [12]. 

 

Ethernet 

Este modo de funcionamento assenta numa norma específica do protocolo KNX/EIB, a 

KNXnet/IP e viabiliza a utilização do protocolo KNX/EIB sobre redes IP. Esta especifica que as 

tramas KNX/EIB possam ser encapsuladas em pacotes IP, pelo que desta maneira, as redes 

LAN (Local Area Network), bem como a Internet, podem ser utilizadas como meio de 

transmissão para tramas KNX/EIB. 

A utilização deste meio físico é utilizada em paralelo com outro meio físico como por 

exemplo o KNX/EIB TP1, sendo que a norma KNXnet/IP define um servidor que funciona como 

uma gateway e que interliga a rede KNX/EIB a uma rede IP [12]. 
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2.2.4.4 - Modos de Operação 

Depois de um dispositivo KNX ser ligado ao meio, ele é configurado para se integrar na 

instalação KNX. Uma vantagem adicional do KNX é o número de modos de configuração que 

este protocolo suporta, o que permite, também, que cada fabricante possa seleccionar o 

modo de configuração ideal, de acordo com o mercado alvo ao qual o produto se destina. 

Modo S 

Este modo requer o uso do software de configuração oficial da Konnex Association, o ETS 

(Engineering Tool Software) para levar a cabo o processo de configuração. 

Trata-se do modo mais poderoso e que oferece o mais alto grau de flexibilidade para a 

realização de funções de controlo de edifícios, devendo ser aplicado nas instalações de maior 

complexidade. Neste modo de configuração, o fabricante deve fornecer uma base de dados 

do produto com as funções e propriedades de todos os seus dispositivos KNX/EIB, que será 

carregada pelo ETS [11]. 

Modo E 

Método de configuração introduzido com o protocolo KNX, que não necessita de um 

computador com o ETS para a configuração da rede, embora ofereça funções mais limitadas 

do que o modo de configuração referido anteriormente.  

Neste modo, as propriedades dos dispositivos ligados na rede podem ser lidas através do 

barramento, dispensando também a necessidade da base de dados do fabricante com as 

propriedades do produto [11]. 

Modo A 

Este método oferece um processo de configuração plug-and-play sem qualquer interacção por 

parte do utilizador e destina-se normalmente aos utilizadores menos experientes. Como este 

método apresenta funcionalidades muito limitadas, a oferta no mercado dos dispositivos que 

suportam este modo é reduzida [11]. 

2.2.4.5 - Norma KNXnet/IP 

O custo de uma rede IP é muito reduzido e por essa razão o protocolo KNX/EIB permite a sua 

utilização como meio físico. Para poder utilizar KNX sobre uma rede IP foi especificada a 

norma KNXnet/IP dentro do próprio protocolo KNX/EIB.  

Esta norma KNXnet/IP pode-se considerar como fazendo parte da camada física do protocolo 

KNX/EIB e no seu caso, a especificação apenas descreve em pormenor a sua camada de 

serviços e indica que se pode utilizar o transporte UDP ou TCP e a rede é a IP.  

Existem inúmeras vantagens em utilizar KNX sobre IP:  

• Permite configurações remotas da rede KNX;  
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• Como a rede IP é de velocidades elevadas em comparação com a velocidade num 

backbone de uma rede KNX (TP1, TP0, …), não provoca atrasos nas comunicações;  

• Permite a supervisão e controlo dos dispositivos remotamente.  

Arquitectura 

A Figura 5 ilustra um cenário típico de um sistema KNXnet/IP onde um cliente KNXnet/IP 

executa um software de configuração como por exemplo o software oficial disponibilizado 

pela KONNEX Association, o ETS, acede via uma rede IP aos múltiplos dispositivos KNX 

instalados em sub-redes KNX. As sub-redes poderão ser baseadas em Twisted-Pair tipo 1 

(KNXTP1) ou qualquer outro meio físico que a norma KNX permita.  

 
Figura 5 - Exemplo de configuração de uma rede KNXnet/IP. 

O cliente KNXnet/IP pode aceder a um ou todos os servidores KNXnet/IP ao mesmo tempo. 

Um sistema KNXnet/IP terá de conter no mínimo os seguintes elementos [4][11]:  

• Uma sub-rede KNX (KNX-TP1, KNX-TP0, KNX-RF, KNX-PL110,KNX-PL132);  

• Um dispositivo que sirva de interface entre a rede KNX e a rede IP que é denominado 

por servidor KNXnet/IP  

• Adicionalmente poderá ser utilizado software para funções remotas num computador 

ligado à rede IP. 

Módulos KNXnet/IP 

O KNXnet/IP está organizado por módulos, o que permite o criador de produtos KNXnet/IP 

implementar apenas o que lhe interessa diminuindo a complexidade e consequentemente o 

custo desses mesmo produtos.  

Os módulos que constituem a especificação do KNXnet/IP são o Core, Management, Tunneling 

e Routing.  

Apresenta-se a seguir uma descrição das principais características e funcionalidades de cada 

um destes módulos. 
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• Core 

A especificação do núcleo, Core, contém uma descrição dos serviços básicos de 

funcionamento do KNXnet/IP, do formato das tramas KNXnet/IP e os conceitos 

básicos para o funcionamento desta especificação. Este módulo é obrigatório 

implementar num dispositivo KNXnet/IP porque contém a camada básica do protocolo 

KNXnet/IP e é responsável pelos serviços de discovery e self-description de um 

servidor.  

O módulo Core introduz ainda o conceito de endpoint e service container. Endpoint 

trata-se de uma designação para a porta utilizada para entrada e saída de mensagens 

KNXnet/IP de e para a rede, podendo ser classificados como de discovery, controlo ou 

de dados. Quanto ao service container, considera-se o conjunto de um endpoint de 

controlo mais dois de dados [11]. 

• Management 

Este é o módulo responsável pela configuração e gestão dos dispositivos da rede.  

Este processo envolve a utilização de Interface Objects do KNX para alterar os valores 

de variáveis de dispositivos KNXnet/IP e dispositivos KNX. Cada service container tem 

possuir os seus próprios Interface Objects e no caso de haver mais do que um service 

container, cada um deles tem de ter os seus próprios Interface Objects e endereços 

IP distintos.  

Dentro destes Interface Objects podem-se englobar propriedades de diversos tipos, 

como sendo o endereço MAC do dispositivo, o endereço IP, o endereço de multicast, 

etc. [11]. 

• Tunneling 

O módulo de tunneling consiste em criar um túnel IP (ligação um-para-um) entre um 

cliente KNXnet/IP e um servidor KNXnet/IP por onde são trocadas tramas KNX. É 

essencial para poder utilizar o software ETS, ou outro e configurar os dispositivos KNX 

que estão ligados a servidores KNXnet/IP.  

O tunneling utiliza os já referidos endpoints de controlo, para estabelecer um canal 

de comunicação com o dispositivo, e os endpoints de dados para trocar a informação 

propriamente dita [11]. 

• Routing 

O módulo de routing é utilizado para efectuar o encaminhamento de tramas pela 

rede assume-se como essencial para o caso de se pretender que servidores KNXnet/IP 

possam trocar mensagens directamente entre si. Ou seja, tomando como exemplo a 

configuração da Figura 4, os servidores KNXnet/IP que ligam as sub-redes KNX à rede 
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IP têm que ter implementado o modo routing se pretenderem comunicar entre si e 

consequentemente permitir que dispositivos de sub-redes diferentes comuniquem.  

Deste modo com recurso ao routing, torna-se possível interligar uma ou mais sub-

redes KNX através de uma rede IP e assim o backbone da rede KNX passa a ser a rede 

IP.  

Um router KNXnet/IP não necessita de estabelecer um canal de comunicação porque 

o envio das mensagens para a rede IP utiliza endereços multicast. Este módulo utiliza 

somente um endpoint de dados específico para routing [11]. 

 

Com isto, pode-se constatar que a norma KNXnet/IP introduz novos serviços no protocolo KNX 

e que serão específicos de cada um dos módulos atrás descritos. Apresenta-se a seguir Tabela 

1 com a enumeração desses serviços e a respectiva função. 

Core 

Search request Pesquisa dispositivos na rede 

Search response Responde a um pedido de search request 

Description request 
Requisita descrição das capacidades e serviços 

de um servidor KNXnet/IP 

Description response 
Resposta de um servidor a um description 

request 

Connect request 
Pedido de estabelecimento de canal de 

comunicação 

Connect response 
Enviado pelo servidor como resposta a um 

pedido de connect request 

Connection-state request Permite actualizar o estado da ligação 

Connection-state response 
Resposta ao pedido de connection-state 

request 

Disconnect request Pedido de encerramento de ligação 

Disconnect response 
Confirmação do pedido de encerramento da 

ligação 

Management 

Device configuration request 

Pedido por parte do cliente KNXnet/IP de 

leitura escrita de um valor de variável de um 

dispositivo 

Device configuration response 
Resposta e confirmação do pedido device 

configuration request 
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Tunneling 
Tunneling request 

Pedido de envio/recepção de um mensagem 

em cliente e servidor KNXnet/IP 

Tunneling response Confirmação da recepção do tunneling request 

Routing 
Routing indication Para enviar mensagens KNX sobre rede IP 

Routing lost message Indica perda da mensagem de encaminhamento 

Tabela 1 - Serviços KNXnet/IP. [4][11] 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3  

Aplicações para Interfaces KNX/EIB 

Com a disponibilização de um protocolo como o KNX/EIB, torna-se necessário que existam 

formas de o implementar em aplicações que permitam efectivamente controlar uma 

instalação KNX/EIB. É através de aplicações como essas que é feita a ponte de comunicação 

entre um utilizador e a sua instalação de dispositivos KNX/EIB. Essa comunicação baseia-se na 

interpretação das mensagens que viajam no barramento da instalação, na sua tradução para 

informação perceptível ao utilizador e na disponibilização de comandos ou funções ao 

utilizador que permitam actuar sobre os dispositivos. 

Neste capítulo serão apresentados o EIBd, Tweety, Calimero, KNX Live e o KNX@Home. Cada 

uma destas aplicações desempenha um papel relevante no sentido de este tipo de interface 

com uma instalação KNX/EIB. 

3.1 - EIBd 

O EIBd, abreviatura de EIB Daemon, é então uma aplicação que visa proporcionar um 

interface com um barramento KNX, acedendo-lhe com base no protocolo KNX/EIB e em 

sockets UNIX. Sockets UNIX, são sockets semelhantes ao sockets de Internet, mas que não 

fazem uso de um protocolo de rede para comunicar e são utilizados nos sistemas operativos 

POSIX para a comunicação entre processos, ou seja, trabalham sempre no domínio da própria 

máquina. 

Entre as principais características do EIBd, estão a sua capacidade de poder aceder a uma 

rede KNX/EIB de diversos modos (BCU 1, a BCU 2, USB, TP-UART, etc.), de suportar o acesso 

concorrencial de múltiplos utilizadores e de implementar um modo de monitorização do 

barramento que coloca à disposição toda o tráfego e descodifica as tramas EIB, mas que não 

perturba as actividades de envio de dados [14]. 

Adicionalmente, o EIBd pode actuar como servidor KNXnet/IP de Tunneling ou Routing, 

embora com uma limitação. Essa limitação prende-se com o facto de apenas poder ser 
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utilizado um endereço KNX como endereço de origem de clientes KNXnet/IP. Assim, este 

endereço é partilhado entre ligações de Tunneling e de Routing [13][14]. 

Por estes motivos, o EIB é muitas vezes utilizado como base para a implementação de 

programas mais complexos que pretendam proporcionar uma interface com um sistema KNX. 

3.2 - Tweety 

O Tweety assume-se como mais um software desenvolvido para cobrir aspectos do protocolo 

KNX/EIB, mais concretamente da sua norma KNXnet/IP e na sua versão actual implementa os 

módulos de Core e Tunneling. Estes módulos já foram descritos na secção 2.2.4.4 do Capítulo 

2. 

Implementado com base nas normas de desenvolvimento de comunicações entre 

computadores pessoais e instalações EIB, PEI16 e EMI1, o Tweety oferece suporte a BCU1 e 

BCU2 e aceita conexões oriundas de clientes KNXnet/IP utilizando o protocolo UDP. 

Deste modo o Tweety assume-se como uma implementação de um servidor KNXnet/IP de 

modo tunneling, que pode substituir o componente físico da instalação com essa função 

quando este não esteja disponível [13][15].  

3.3 - Calimero 

O Calimero, desenvolvido por estudantes da TU Wien University of Technology e da 

University Of Applied Sciences in Deggendorf e apresentado na KNX Scientific Conference de 

2005, trata-se de uma biblioteca de APIs Java que juntas formam os alicerces para aplicações 

KNX/EIB, permitindo que estas possam usufruir de capacidades de controlo e/ou acesso, local 

ou remoto, sobre a instalação.  

Esta biblioteca simplifica bastante o desenvolvimento dessas aplicações de acesso a redes 

KNX e permite um acesso ao barramento KNX em modo tunneling. Tem também a vantagem 

de evitar, que para se ter esse controlo sobre a instalação, seja necessário um conhecimento 

detalhado do protocolo KNX/EIB. 

No seu funcionamento, o Calimero estabelece uma ligação, tanto de leitura como escrita, 

com o dispositivo KNXnet/IP e actua como um gestor de eventos entre este e a aplicação 

web, neste caso do KNX@Home. Além disto, o Calimero inclui outras funcionalidades [13][18]: 

• “Monitor-mode”, em que cada evento ocorrido no barramento é registado e 

armazenado na base de dados: 

• Acesso remoto à aplicação de detecção e configuração de datapoints, no caso do 

KNX@Home, o KNX Admin; 
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Como se referiu, o Calimero opera sobre o modo tunneling da módulo KNXnet/IP, pelo que se 

não estiver disponível na rede um servidor que o implemente, é necessário estabelecer um 

através de software local, como por exemplo o Tweety ou o EIBd. 

Recentemente, em Novembro de 2008, o Calimero sofreu uma actualização, tendo sido 

anunciada a versão 2.0 apelidada de Calimero: Next Generation. Esta nova versão apresenta 

a inclusão de algumas funcionalidades novas, das quais se podem destacar [13][18]: 

• Para além do modo KNXnet/IP Tunneling, suporta agora também o modo KNXnet/IP 

Routing; 

• Gestão da rede e de dispositivos; 

• Registo de erros e mensagens de debug; 

• Inclui um buffer para as mensagens de rede KNX; 

• Apenas requer a versão runtime do Java 2 Micro-Edition, o que permite a sua 

utilização em sistemas embebidos; 

3.4 - KNX Live 

A ideia por detrás do projecto do KNX Live é a oferta de uma plataforma de estudo da 

tecnologia KNX/EIB, tanto para desenvolvedores que queiram explorar uma foram de interagir 

com uma instalação KNX/EIB através do sistema operativo Linux como para utilizadores 

interessados no que envolve a tecnologia que sustenta uma instalação desse tipo. 

O KNX Live é baseado na distribuição live Linux Knoppix, ou seja torna-se disponível através 

do arranque de um PC a partir de um CD, não necessitando por isso de qualquer instalação 

em disco rígido. 

 
Figura 6 - Screenshot do KNX Live. 
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A esta conjugação definida no KNX Admin entre os endereços de grupo e a designação 

atribuída é dado o nome datapoint e será essa informação que será armazenada na base de 

dados. 

 
Figura 8 - Screenshot do KNX Admin 

Na sua execução, o KNX Admin tira todo o partido de ser uma aplicação web, ou seja, o 

utilizador, que neste caso assume-se como cliente, ao invocar o KNX Admin faz o download 

do ficheiro *.jar do servidor e executa-o localmente.  

3.5.2 -  KNX Service 

O KNX Service é considerado o núcleo do KNX@Home e é considerado invisível para o 

utilizador, pois num funcionamento normal não é exigida a sua acção sobre este. 

Trata-se de uma aplicação JAVA do tipo consola, que serve de gestor da informação de 

“viaja” entre o router KNXnet/IP e os diversos componentes do KNX@Home, incluindo a base 

de dados, sendo um agente intermediário entre esta e qualquer outro componente que lhe 

tente aceder. 

 
Figura 9 - Screenshot do KNX Service 
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O KNX Service interage directamente ainda com a API Calimero, descrita numa das secções 

anteriores deste capítulo, sendo esta responsável por lhe facultar, em valores “legíveis”, as 

mensagens recebidas do barramento da instalação através do router KNXnet/IP. 

3.5.3 -  KNX Web 

O KNX Web é o interface com o utilizador no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, é onde o 

utilizador pode configurar e interagir com o sistema de uma forma visual. Lá, o utilizador tem 

à sua disposição um menu muito simples que lhe permite desde configurar a planta da sua 

casa, indicando localização dos dispositivos existentes até adicionar, remover e gerir contas 

para outros utilizadores, podendo atribuir diferentes níveis de privilégios, passando pela 

gestão e configuração dos dispositivos propriamente ditos. 

 
Figura 10 - Screenshot do KNX Web 

Um exemplo do aspecto gráfico do KNX Web está visível na Figura 10. 

Na página principal do KNX Web estão disponíveis diversos menus de acesso às várias funções 

que este incorpora. Faz-se a seguir, na Tabela 2, uma breve descrição de cada um destes 

menus. 

 

Acede à área de gestão de utilizadores. 

 

Acede à área de gestão/configuração dos privilégios de cada tipo de utilizador. 

 

Acede à área de gestão/configuração dos datapoints da rede KNX/EIB já 

configurados e armazenados na base de dados. 

 

Acede à área de configuração da planta do edifício e respectivas divisões. 

 

Acede à área de associação dos datapoints já configurados com as secções do 

edifício definidas na área anterior. 
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Acede à área que permite configurar, por intermédio de scripts Java e HTML, as 

acções e reacções que cada tipo de elemento de controlo provoca. 

 
Acede à ferramenta de configuração de dispositivos KNX Admin. 

 Termina sessão. 

 Apresenta algumas informações sobre o projecto KNX@Home. 
Tabela 2- Menus do KNX@Home 

Este componente do KNX@Home foi amplamente explorado, no sentido de ficar a conhecer 

todas as suas funcionalidades e também fragilidades. Foram, para isso, realizados testes de 

simulação cujos procedimentos, resultados e conclusões se podem encontrar na secção 

seguinte deste capítulo. 

3.5.4 -  Testes ao KNX@Home 

Dado o facto de o KNX@Home ser uma aplicação open-source, ser uma aplicação já com um 

elevado grau de desenvolvimento e de todas foi a que pareceu ser mais completa em termos 

de funcionalidade e mais capaz de cumprir os requisitos básicos exigidos para uma interface 

como a que é pretendida, foi tomada a decisão de o tomar como ponto de partida para o 

desenvolvimento do restante trabalho deste projecto. 

De modo a apurar a real capacidade do KNX@Home para servir como plataforma de 

lançamento do desenvolvimento da interface pretendida, tornaram-se indispensáveis a 

realização de testes de simulação de forma a averiguar quais os pontos e funcionalidades que 

não estão previstas, implementadas ou pouco funcionais e assim determinar se fazia sentido 

trabalhar sobre o KNX@Home, desenvolvendo e melhorando essas mesmas funcionalidades, ou 

se faria mais sentido partir para outra opção. 

O KNX@Home é uma aplicação distribuída sob os termos da licença GNU - GPLv2, tanto para a 

plataforma UNIX/Linux como para Microsoft Windows. Está disponível no site de apoio ao 

desenvolvimento de software de código aberto SourceForge.net, acessível através de 

http://sourceforge.net/projects/knxathome/ como aplicação independente. Existe também 

uma versão do KNX@Home, em formato Live CD, que actualmente é a sua versão mais 

recente e por isso foi essa a versão utilizada nestes testes. O Live CD pode ser descarregado a 

partir da wiki oficial do KNX@Home, acessível através de http://knxathome.fh-

deggendorf.de. 

3.5.4.1 -  Equipamento Utilizado 

O equipamento utilizado durante a realização dos testes foi o seguinte: 
• PC Pentium III 730MHz, com sistema operativo Linux/Ubuntu e 256MB RAM; 
• Router/switch D-Link DI-704P com 4 portas; 
• Router KNXnet/IP Siemens N148/21 
• Fonte de alimentação 
• Painel de simulação com dispositivos Instabus/EIB da Siemens 
• Cabos de rede RJ45 



 

A configuração do PC utilizado foi propositadamente escolhida de modo a ser uma máquina 

com baixos recursos a nível de hardware

opção teve como justificação a tentativa de reavaliar os reais requisitos a nível de 

do KNX@Home pondo-o a funcionar com o mínimo de recursos computacionais possível.

Da lista de material faz-se ainda referênci

simulação, dos quais se segue uma descrição mais detalhada.

Router KNXnet/IP Siemens N148/21

Este equipamento é montado directamente na calha do quadro onde estão os outros 

dispositivos KNX/EIB e possibilita o envio de informação para o barramento da instalação EIB 

através do protocolo de rede IP. Deste modo, computadores pessoais ou outros sistemas que 

operem neste protocolo podem trocar informação com os dispositivos EIB.

 

 
Figura 11 - Siemens IP 
Interface N148/21 
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Figura 12 - Vista frontal do painel de simulação.
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De modo a que se pudesse realmente ver o KNX@Home em acção, foi utilizado o painel de 

simulação,ilustrado na Figura 12, projectado e construído pelo Eng. José Vladimiro Rodrigues 

Monteiro no âmbito do seu projecto de final de curso – Sistema Didáctico Instabus/EIB. 

O painel encontra-se dividido em 3 áreas, 2 áreas designadas de auditórios 1 e 2 e uma outra 

área designada de régie [21]. 

No que respeita a dispositivos, as áreas auditório são equivalentes e são constituídas por 

[21]: 

• 2 Lâmpadas incandescentes reguláveis (Halogéneo) 

• 2 Lâmpadas fluorescentes compactas reguláveis 

• 2 Lâmpadas fluorescentes compactas fixas 

• 1 Simulador de estores eléctricos 

• 1 Receptor de infra-vermelhos 

• 1 Dispositivo de comando quádruplo 

• 1 Sensor de pressão comum aos dois auditórios 

A área regie, por sua vez é constituída por [21]: 

• 1 Lâmpada incandescente fixa 

• 1 Touch Panel Vision 

• 1 Dispositivo de comando quádruplo 

Para os testes realizados, apenas foi considerada a área de um dos auditórios. Nesse 

“auditório”, os dispositivos, dada a configuração que lhes foi atribuída com o software ETS na 

altura da sua instalação, estão organizados em quatro endereços de grupo distintos, cada 

qual controlado pelo respectivo interruptor (dispositivo de comando quádruplo) instalado no 

painel. Essa organização era a seguinte [21]:  

• Endereço de grupo 1/2/2: Liga/desliga as 2 lâmpadas fluorescentes compactas fixas; 

• Endereço de grupo 1/5/0: Liga/desliga as 2 lâmpadas fluorescentes compactas 

reguláveis e as 2 lâmpadas incandescentes reguláveis; 

• Endereço de grupo 1/6/0: Liga/desliga as 2 lâmpadas fluorescentes compactas fixas, 

as 2 lâmpadas fluorescentes compactas reguláveis e as 2 lâmpadas incandescentes 

reguláveis; 

• Endereço de grupo 1/4/0: Sobe/desce simulador de estores eléctricos; 

3.5.4.2 -  Configurações Iniciais 

Antes de se dar início aos procedimentos de teste propriamente ditos, foi necessário 

configurar os determinados equipamentos tanto a nível de instalação física e interligação 

entre eles, bem como a nível da configuração do KNX Service no computador servidor do 

KNX@Home. Segue-se então, a descrição dessas configurações. 
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Figura 13 - Configuração de rede utilizada nos testes. 

Configuração da rede 

A Figura 13 seguinte mostra a configuração de rede utilizada. 

Como se pode observar o router KNXnet/IP, devidamente acoplado ao barramento do painel 

de simulação, encontra-se também ligado ao router/switch D-Link, tendo-lhe sido atribuído o 

endereço IP 192.168.1.100. 

Também ligado ao router/switch está o servidor KNX@Home que executa as aplicações base 

da aplicação como o KNX Service e serve de servidor HTTP para o KNX Web. Foi-lhe designado 

o endereço IP 192.168.1.104. 

O router/switch assegura também a conectividade da rede com redes externas, inclusive com 

a Internet. 

Configuração do KNX Service 

De modo a que o KNX Service consiga receber as mensagens do barramento dos dispositivos 

do painel de simulação, é necessário editar o ficheiro knxservice.properties, localizado em 

~/knxathome/log/, com endereços IP atribuídos pelo router/switch ao router KNXnet/IP da 

Siemens e ao servidor KNX@Home. Nesta demonstração e dada a configuração da rede já 

apresentada, o ficheiro foi editado da forma exemplificada na Figura 14. 

 
Figura 14 - Configuração do KNX Service 
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3.5.4.3 -  Procedimentos e Resultados 

A realização destas configurações iniciais não levantou qualquer tipo de problema, dado o seu 

baixo nível de complexidade, pelo que não foram necessários conhecimentos muito 

avançados. Bastou ter alguns conhecimentos de configuração de uma LAN simples e conhecer 

também qual o endereço IP atribuído ao router KNXnet/IP de modo a que este pudesse ser 

reconhecido pelo KNX Service e assim assegurar a comunicação entre o computador e os 

dispositivos do painel. 

 
Figura 15 - Página de autenticação do KNX@Home 

Autenticação 

Após o seu arranque, o KNX@Home começa por apresentar ao utilizador, no browser pré-

definido do sistema, a página de autenticação no sistema. Esta autenticação é feita através 

de um conjunto username/password previamente fornecido ao utilizador. Não existe 

possibilidade de um utilizador que não tenha registo no sistema criar a sua própria 

autenticação, estando este processo obrigatoriamente a cargo do administrador, que lhe 

facultará as credenciais de acesso após efectuar o novo registo. 

Esta página de autenticação apresenta ainda um conjunto de botões numéricos, bastante 

apropriado para o uso em terminais que apenas sejam providos de um pequeno ecrã sensível 

ao toque, mas que ao mesmo tempo poderá ser útil no que respeita a questões de segurança 

na autenticação dos utilizadores. 

De referir que o KNX@Home, por defeito já inclui o registo de um utilizador administrador, 

sem qualquer restrição de privilégios e o seu conjunto username/password é, 

respectivamente root/root. 

É a este utilizador administrador que está associada a realização de todas as tarefas de 

configuração do sistema, ou seja é por intermédio deste conjunto username/password que 

estão acessíveis as funcionalidades do KNX@Home para configuração do edifício em questão, 
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dos diversos dispositivos que a instalação engloba e a forma de os controlar, bem como da 

gestão dos utilizadores registados no sistema e dos seus privilégios de acesso. Já o dito 

utilizador normal, após a sua autenticação apenas tem acesso à interacção com os 

dispositivos, distribuídos pelas diversas áreas do edifício, conforme tenha sido configurado 

pelo utilizador administrador. 

Realizando a autenticação no sistema com as credenciais de utilizador administrador, tem-se 

acesso à página principal do KNX@Home, onde estão acessíveis os menus para cada uma das 

funcionalidades que este implementa. 

 
Figura 16 - Página principal do KNX@Home 

Os menus e respectivas funções que o KNX@Home apresenta são os que estão visíveis na 

Figura 16 e que já foram descritos na Tabela 2 presente no Capítulo 3. 

Como se pode constatar da Figura 16, é na página principal que está acessível o módulo onde 

assenta todo o funcionamento do KNX@Home, o KNX Admin.  

Configuração de dispositivos 

O KNX Admin é uma aplicação Java WebStart, o que significa que esta é arrancada a partir da 

janela do browser, mas que uma vez iniciada é executada paralelamente a este. Significa 

também que no caso de um acesso por parte de um computador remoto, desde que este 

pertença à mesma rede ou sub-rede da máquina que serve de servidor do KNX@Home, o KNX 

Admin é inicialmente descarregado para esse computador e executado a partir daí, o que 

impede que sejam consumidos recursos do computador servidor que possam ser necessários 

na execução de outros processos. 
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Figura 17 - KNX Admin em modo Advanced. 

O KNX Admin, tal como já foi referido é a ferramenta responsável pela detecção e 

configuração dos dispositivos da instalação KNX/EIB, para serem armazenados na base de 

dados do sistema sob a forma de datapoints e poderem serem utilizados pelos restantes 

módulos do KNX@Home. 

A detecção e configuração dos dispositivos no KNX Admin pode ser realizada através de dois 

métodos, o método Wizard e o método Advanced e embora ambos tenham formas de 

proceder um pouco diferentes, produzem os mesmos resultados. De uma forma bastante 

simples, a detecção dos dispositivos é realizada por intermédio de uma captura das 

mensagens que são trocadas no barramento da instalação. A partir dessas mensagens é 

possível extrair o endereço de grupo do dispositivo que se pretende configurar no sistema e 

associá-lo a um nome. É a essa associação de endereço de grupo e nome atribuído que se dá a 

designação de datapoint. É de salientar ainda que um datapoint representado pelo nome que 

lhe é atribuído, pode representar um ou mais endereços de grupo da instalação, o que 

permite ao utilizador fugir um pouco da rigidez imposta pela configuração física definida na 

instalação com o software de configuração ETS e assim criar, de certa forma, uma 

configuração lógica da instalação da maneira que lhe for mais conveniente. 

Na instalação KNX/EIB, um dispositivo pode também estar associado a mais que um endereço 

de grupo, o que também se verificava no painel de simulação utilizado. Assim, quando se 

configura um novo datapoint, ele vai efectivamente representar esse endereço de grupo e 

actuar sobre todos os dispositivos que dele façam parte, podendo ser um ou mais.  

Após a configuração de um datapoint no KNX Admin, a forma mais fácil e rápida de verificar 

se este ficou efectivamente armazenado na base de dados e pronto a ser utilizado na 

interface Web, é inserir na consola do KNX Service que fica disponível quando se arranca o 

KNX@Home, o comando Send. Este comando tem uma sintaxe do género send <group 

address> <value> e como resultado do seu envio os dispositivos pelo endereço de grupo 

<group address> devem ser actuados de acordo com <value>. Para além disto, é devolvida na 
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consola uma mensagem de debug, que em caso de envio do comando com sucesso deve 

incluir o nome que se atribuiu ao datapoint no KNX Admin, o que significa que este ficou 

registado devidamente na base de dados. 

Configuração do edifício 

Progredindo na análise das funcionalidade do KNX@Home e olhando agora para a área de 

configuração de um edifício, pode-se constatar que esta proporciona ao utilizador os meios 

necessários para fazer uma representação do edifício em que está feita a instalação KNX/EIB 

que se pretende controlar.  

 
Figura 18 - Marcação da área para um novo nó. 

Esta representação é feita através de nós, em que cada um deles, à excepção do primeiro, é 

criado a partir do nó que lhe antecede e que representa um espaço, divisão ou área desse nó 

imediatamente superior. Quer isto dizer que sendo o primeiro nó a planta de uma casa, 

representada por uma imagem definida pelo utilizador, com base nele podemos criar outros 

tantos nós quanto o número de áreas ou divisões em que se pretenda dividi-la. Cada nó pode 

ser então, representado por uma imagem ou fotografia, com a dimensão de 800 × 600 pixels 

e a divisão de um nó para criação de outro é realizada através da marcação de uma área, 

respeitante ao novo nó, em cima desta. A partir desta selecção, a área definida para a ser a 

forma de aceder a um nó através no seu nó superior. 

À parte da imagem, cada nó é também representado por um nome e uma descrição. As 

imagens que servirão de representação gráfica para os vários nós, devem ser armazenadas na 

pasta ~/knxathome/default/userfiles_default/ para que passem a fazer parte dos dados pré-

definidos do KNX@Home e sejam sempre carregadas. 

Com tudo isto, pode-se concluir com base nesta funcionalidade que o KNX@Home apresenta 

uma forma para a representação de um edifício bastante eficaz, que permite a representação 
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personalizada da sua área total, dos respectivos pisos/andares, bem como das suas divisões. 

Peca nesta área no facto de apenas permitir imagens para representação das várias divisões 

exclusivamente com a dimensão de 800 × 600 pixels, caso contrário redimensiona-as 

automaticamente, o que pode provocar nelas alguma distorção. 

 
Figura 19 -Adição de um elemento de controlo a um nó. 

Configuração dos elementos de controlo 

Seguindo a ordem natural do procedimento dos testes realizados, após dotar o KNX@Home 

com a representação gráfica do edifício ou habitação e de uma das suas divisões, no caso um 

dos auditórios representados no painel de simulação, o passo seguinte foi o de adicionar 

elementos de controlo dos datapoints à respectiva secção ou divisão. Estes elementos de 

controlo, não são mais do que símbolos gráficos que ilustram o tipo de datapoint que 

representam e é por intermédio deles que o utilizador poderá actuar sobre o endereço de 

grupo que o datapoint associado representa. Para além desta função de interruptor, os 

símbolos têm a capacidade de mostrar ao utilizador o estado actual dos dispositivos que são 

representados pelo datapoint associado, ou seja, se estão ligados ou desligados. 

A forma de dispor estes elementos de controlo, consiste em primeiro lugar seleccionar a qual 

nó, ou secção, do edifício se pretende adicioná-lo e depois de escolher qual o datapoint que 

este irá representar, colocá-lo em cima da imagem que representa esse mesmo nó e movê-lo 

para a posição que se achar mais apropriada.  

Estando o elemento de controlo na posição pretendida e confirmada, pode-se então atribuir-

lhe uma designação e o nível de privilégio que lhe estará associado. Este nível de privilégio 

atribuído permite a implementação de restrições aos utilizadores no que respeita a quais 

elementos de controlo podem aceder e interagir, ou seja, desta forma um utilizador com um 

determinado nível de privilégio só pode interagir com os elementos de controlo que estejam 
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definidos com um nível de privilégio igual ou inferior. Os elementos de controlo definidos 

com um nível de privilégio superior nem sequer lhe são apresentados na interface. 

Vale a pena, recordar mais uma vez, que os símbolos que são dispostos pelas diversas secções 

do edifício representam todos os endereços de grupo que, por sua vez estão representados 

pelo datapoint que lhe está associado, podendo esses endereços de grupo englobar um ou 

mais dispositivos. Quer isto dizer, por exemplo, que existindo um datapoint que represente 

mais que um endereço de grupo e por sua vez, um desses endereços de grupo represente 

mais que um dispositivo da instalação, apenas um símbolo, associado a esse datapoint, vai 

actuar sobre todos os respectivos dispositivos da instalação. 

Configuração de datapoints 

No que diz respeito a datapoints, o KNX@Home inclui ainda mais uma área, também acessível 

a partir da página principal, que é onde o utilizador administrador pode fazer uma gestão dos 

diversos datapoints configurados no sistema. Nesta área de gestão é apresentada uma 

listagem de todos os datapoints que estão actualmente configurados no sistema e para cada 

um deles é oferecida a hipótese de os editar ou remover do sistema. Na edição de um 

datapoint, é possível o utilizador alterar o nome e tipo atribuídos e ainda o, ou os endereços 

de grupo associados ao datapoint.  

Configuração de utilizadores 

Avançando agora para outro âmbito, dentro das funcionalidades existem ainda duas outras 

áreas que dizem respeito à gestão dos utilizadores e dos seus privilégios de acesso. 

 
Figura 20 - Área de gestão de utilizadores. 

No que respeita à gestão dos utilizadores propriamente dita, é fornecida uma listagem com 

todos os utilizadores registados no sistema, com as opções de remover os editar cada um 

deles, ou então adicionar um novo. Os parâmetros de definem um utilizador e que precisam 
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ser inseridos tanto na sua adição como edição são o username, a password e o nível de 

privilégio. É com este conjunto username/password que o utilizador poderá realizar a sua 

autenticação no sistema e aceder às funcionalidades que esse mesmo nível lhe permitir. 

Os referidos níveis de privilégio que, como já se referiu, podem ser atribuídos tanto aos 

utilizadores do sistema como aos elementos de controlo dos datapoints, são definidos pelo 

utilizador administrador, podendo configurar tantos quantos achar conveniente e suficiente 

para uma utilização segura do sistema por parte dos restantes utilizadores. 

Na área de gestão dos níveis de privilégio de acesso, é mais uma vez feita a listagem dos que 

estão, na altura configurados na sistema e também aqui é oferecida a possibilidade ao 

administrador de os editar, remover ou adicionar um novo. 

Na acção de adicionar ou editar, um tipo de privilégio, é necessário atribuir-lhe uma 

designação e um nível. O nível consiste num número, no máximo até 1000, em que 1000 está 

reservado para o utilizador administrador “root” e desta forma consegue-se também dotar o 

sistema de uma grande quantidade de hipóteses de configuração no que respeita à definição 

de quais utilizadores podem actuar sobre um determinado elemento de controlo. 

Esta polivalência dos níveis de privilégios, definidos pelo administrador do sistema, que lhes 

permite que sejam utilizados no âmbito dos utilizadores, mas ao mesmo tempo no âmbito dos 

elementos de controlo, pode revelar uma grande utilidade quando se pretende definir 

elementos de controlo que não estejam acessíveis a todos os utilizadores do sistema. Mais 

concretamente, pode-se definir um elemento de controlo de um datapoint com um nível de 

privilégio de, por exemplo, 900 e assim este elemento de controlo apenas será visível no 

sistema a utilizadores que tenham também um nível de privilégio de 900 ou superior. 

Configuração de elementos de controlo 

Existe ainda uma última área de configuração no KNX@Home, a área de configuração e gestão 

dos tipos de elementos de controlo que o KNX@Home suporta. Nesta área o utilizador 

administrador pode consultar quais são os tipos de elementos de controlo de datapoints 

actualmente suportados, editá-los, adicionar novos ou até removê-los. A configuração de um 

tipo de elemento de controlo, quer na sua edição, quer na sua adição ao sistema, consiste na 

escrita de scripts em Javascript e HTML de modo a definir quais serão as acções e reacções 

que esse determinado elemento de controlo provocará no sistema. Essas acções e reacções 

passam pelo envio dos comandos desejados para o KNX Service, que corre em paralelo, que 

por sua vez os envia para a instalação KNX/EIB e também pela actualização da visualização de 

estado do datapoint na interface Web.  

Na versão testada do KNX@Home apenas estão contemplados quatro tipos de elementos de 

controlo, um interruptor de lâmpada, um interruptor On, um interruptor Off e um sensor de 

temperatura e na realização destes testes, por imposição dos dispositivos disponíveis no 

painel de simulação, apenas foram testados os três primeiros, que se revelaram plenamente 

funcionais. 
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Esta área, praticamente não foi explorada, pois exige um elevado conhecimento do código-

fonte do KNX@Home, o que até à data da realização destes teste ainda não tinha sido 

adquirido. No entanto, não se deixa de reconhecer o interesse que esta área de configuração 

poderá ter, pois deixa a porta aberta a qualquer utilizador que tenha esse conhecimento, a 

possibilidade de ajustar e dotar o KNX@Home com elementos de controlo da forma que mais 

lhe for conveniente e que até possam ser úteis para outros utilizadores da aplicação. 

 
Figura 21 - KNX@Home em modo de utilização normal. 

Controlo dos dispositivos 

No final de todas estas configurações, resta realizar a autenticação no sistema com as 

credenciais de um utilizador normal que se saiba que tem permissão para actuar em algum 

dos elementos de controlo configurados no sistema. 

Este tipo de utilizador, uma vez autenticado, apenas tem acesso a um sistema de navegação 

pelas diversas áreas do edifício (nós) que estejam configuradas, bem como à interacção sobre 

os datapoints que nelas estejam dispostos através dos elementos de controlo. Isto significa 

que um utilizador normal, ou seja, não administrador, não tem acesso à realização de 

qualquer configuração no sistema, estando restringido por isso, às configurações que o 

utilizador administrador lhe proporcionar.  

Na interacção com os elementos de controlo, enviando comandos para a instalação do painel, 

a resposta dos dispositivos representados pelo datapoint associado a esse elemento de 

controlo, revelou-se praticamente instantânea, ao mesmo tempo que quando um dispositivo 

era actuado manualmente no painel, a interface Web actualizava também, praticamente no 

mesmo instante o estado do datapoint representado pelo seu elemento de controlo. 

Após a conclusão deste teste de simulação ao KNX@Home, fica-se com a certeza que este é 

uma aplicação muito completa e funcional no sentido de proporcionar aos detentores de uma 

instalação domótica baseada em KNX/EIB, uma interface Web para controlo dos seus 
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dispositivos e equipamentos. O KNX@Home revelou-se bastante eficiente na forma rápida 

como comunica com os dispositivos, através do seu endereço de grupo e como actualiza o seu 

estado actual na interface Web, mesmo que não sejam actuados directamente através da 

aplicação.  

O KNX@Home também cumpre de forma bastante satisfatória no que respeita à gestão dos 

dispositivos da instalação através desta utilização do conceito de datapoint e cumpre 

também pelos métodos que deixa à disposição do administrador do sistema para gerir os 

utilizadores, os diversos elementos de controlo e os níveis de privilégio de ambos. 

3.5.5 -  Especificação de Requisitos 

As conclusões retiradas do teste ao KNX@Home que foram acabadas de enunciar, para além 

mostrarem que este cumpre claramente os requisitos em termos da configuração do edifício 

em questão, da configuração e gestão de datapoints de acordo com o modo como a 

instalação está feita e da gestão de utilizadores com acesso à aplicação e às suas 

funcionalidades, revela também que existem outros aspectos em que não há qualquer tipo de 

solução ou que merecem algum afinamento. 

Como qualquer projecto de desenvolvimento de software ou aplicação, é de grande utilidade 

e importância que numa fase inicial os requisitos que se pretende que este(a) cumpra sejam 

muito bem definidos. Segue-se então a especificação desses requisitos que se consideraram 

para o trabalho desenvolvido apenas sobre o KNX@Home, conforme as ilações que foram 

tiradas dos testes a que foi sujeito. São também estes requisitos que identificam, 

praticamente na totalidade o trabalho desenvolvido. 

• Programador de tarefas 

Ter à disposição um método que permita realizar a programação horária de quando os 

datapoints configurados no sistema deverão actuar e de que forma. 

Claro que um requisito que atinge uma complexidade como é este da implementação de um 

programador de tarefas, obriga à definição dos seus próprios requisitos de modo que a sua 

funcionalidade esteja num nível tão alto quanto possível. Apresentam-se a seguir as tabelas 

correspondentes aos requisitos que se acharam necessários de definir para o programador de 

tarefas. 

o Datapoints 

Deverão ser especificados os datapoints que irão ser actuados e como. Poderá 

ser definido que o datapoint seja activado, através do envio do valor On, ou 

desactivado, através do envio do valor Off. 

o Parâmetros temporais 

Definição de minutos, hora, dia e mês para realização da tarefa. Deve também 

existir a possibilidade para se definir a tarefa para um dia da semana, de 

Domingo a Sábado. 
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o Periodicidade 

Uma tarefa deve poder ser repetida segundo intervalos de tempo o mais 

personalizáveis possível. 

o Contacto 

Definição de contacto do utilizador. 

o Lista de tarefas 

Listagem de tarefas existentes. 

o Administração 

Existência de um utilizador administrador para controlo do sistema. 

o Adição de tarefas 

Adição de novas tarefas ao sistema através da aplicação 

o Edição de tarefas 

As tarefas poderão ser editadas, quer pelo utilizador que as criou, como pelo 

utilizador administrador. 

o Remoção de tarefas 

As tarefas poderão ser eliminadas, quer pelo utilizador que as criou, como pelo 

utilizador administrador. 

É de referir que na especificação dos requisitos anteriores, sempre que se enunciou um 

utilizador administrador, referia-se ao utilizador “root” que já vem configurado por defeito 

no KNX@Home e possui o máximo de privilégios. Este utilizador administrador, para além de 

gerir as suas próprias tarefas, poderá também gerir as tarefas adicionadas por todos os outros 

utilizadores registados no sistema. 

• Sistema de alarmes 

Modo de definir uma reacção para uma acção que ocorreu na instalação.  

Tal como o Programador de tarefas especificado na secção anterior, também este sistema de 

alarmes encerra uma grande complexidade que abre portas aos seus próprios requisitos. 

A partir deste momento será o introduzido no sistema de alarmes o conceito de configuração. 

Pretende-se com este conceito referir-se aos diversos conjuntos de acções e reacções que 

podem ser configurados no sistema, sendo que as acções serão os acontecimentos que se 

verificam na instalação através da monitorização dos datapoints e as reacções os 

acontecimentos, definidos nessas configurações, que serão desencadeados quando a 

respectiva acção ocorra. 

o Configurações 

O sistema deve permitir a existência de várias configurações de alarmes em 

simultâneo. 

o Datapoints (acção) 
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Deverão ser especificados os datapoints que irão servir como sensores. Poderá 

ser definido que o datapoint desencadeie a acção quando activado, através do 

valor On, ou desactivado, através do valor Off. 

o Datapoints (reacção) 

Deverão ser especificados os datapoints e com que valor que serão actuados 

como reacção a uma determinada acção. 

o Contacto 

Deverá ser especificado o contacto do utilizador para envio de mensagem de 

alerta. 

o Activar/desactivar configurações 

Deve existir a possibilidade de o utilizador alterar o estado das diversas 

configurações. O estado poderá ser activado ou desactivado. 

o Adição de configurações 

Adição de novas configurações ao sistema através da aplicação. 

o Edição de configurações 

As configurações poderão ser editadas, quer pelo utilizador que as criou, quer 

pelo utilizador administrador. 

o Remoção de configurações 

As configurações poderão ser eliminadas, quer pelo utilizador que as criou, quer 

pelo utilizador administrador. 

o Activar/desactivar sistema 

Alterar estado do sistema de alarmes, entre activo e desactivo. 

o Administração 

Existência de um utilizador administrador para controlo do sistema. 

Tal como foi referido na secção respeitante ao programador de tarefas, também para o 

sistema de alarmes, sempre que se enunciou um utilizador administrador, referia-se ao 

utilizador “root” que já vem configurado por defeito no KNX@Home e possui o máximo de 

privilégios. Este utilizador administrador, para além de gerir as suas próprias configurações 

do sistema de alarmes, poderá também gerir as configurações adicionadas por todos os outros 

utilizadores registados no sistema.  

• Internacionalização 

Deverá proporcionar aos utilizadores do KNX@Home, uma interacção com a aplicação 

plenamente funcional e completamente em português, desde hiperligações a textos de ajuda. 

 

Estão desta forma enunciados todos os requisitos que foram considerados que este trabalho 

propunha. Todo o trabalho desenvolvido foi feito no sentido de que todos eles, ou pelo 

menos, a esmagadora maioria fosse satisfeita. 
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Uma descrição mais detalhada de todos estes requisitos propostos, incluindo o motivo pelo 

qual foram propostos e da sua prioridade, está disponível no Capítulo 1Anexo A deste 

documento. 

O processo de implementação e desenvolvimento do trabalho pode ser acompanhado nas 

secções 5.1 e 5.2 do Capítulo 5, enquanto que na secção 5.3 desse mesmo capítulo poderão 

ser consultados os resultados dos testes feitos para averiguar se os requisitos foram ou não 

satisfeitos e se na sua totalidade são suficientes para o resultado final que se pretende obter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4  

Tecnologias 

O KNX@Home já foi apresentado no 

assumiu para o desenvolvimento 

envolvidas no seu desenvolvimento 

Este estudo de tecnologias web tem 

implementação do KNX@Home.

4.1 - Arquitectura

Na Figura 22 está presente um diagrama 

Figura 22 - 

 

KNX@Home já foi apresentado no Capítulo 3 deste relatório, mas devido à relevância que 

assumiu para o desenvolvimento deste projecto faz todo o sentido que as tecnologias 

envolvidas no seu desenvolvimento sejam estudadas de uma forma mais aprofundada. 

Este estudo de tecnologias web tem como sempre como referência a arquitectu

implementação do KNX@Home. 

Arquitectura do KNX@Home 

está presente um diagrama da arquitectura de implementação do KNX@Home. 

 Esquema da arquitectura do KNX@Home. [20] 

 

devido à relevância que 

as tecnologias 

de uma forma mais aprofundada.  

rquitectura de 

a arquitectura de implementação do KNX@Home.  
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Como se pode constatar os seus três componentes, o KNX Service, o KNX Admin e o KNX Web, 

já aqui apresentados, estão bem evidentes. 

Apresentado como o núcleo do KNX@Home, o KNX Service assume efectivamente um papel 

central em toda a sua arquitectura na medida em que é através deste que são realizadas 

todas as comunicações entre o router KNXnet/IP da instalação e todos os outros componentes 

da aplicação. Esta comunicação assenta na biblioteca de funções disponibilizada pelo 

Calimero e permite a captura de toda a informação que viaja no barramento da instalação, 

bem como o envio de comandos para a instalação. 

O KNX Service é também responsável por todas as operações de armazenamento dos dados 

relativos ao funcionamento e configuração do KNX@Home na base de dados HSQLDB utilizada, 

recorrendo para isso à framework Hibernate. 

A base de dados é um conjunto de tabelas que realizam o mapeamento de toda a informação 

produzida e gerida pelo KNX@Home. Um diagrama representativo do esquema de tabelas 

utilizado nessa base de dados está representado na Figura 23. 

 
Figura 23 - Esquema da base de dados do KNX@Home. [20] 

Não é importante estar a fazer uma análise exaustiva à arquitectura da base de dados, mas é 

sempre de referir quais as principais funções que lhe estão incumbidas. Esta faz o 

mapeamento dos utilizadores registados no sistema, bem como os diversos níveis de 
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privilégios de acesso que lhes podem ser atribuídos. Mapeia também os datapoints 

configurados, todos os endereços de grupo a cada um deles associado e o tipo de datapoint a 

que dizem respeito. A par de tudo isto, gere também a informação necessária para os 

elementos de controlo dos datapoints que são apresentados ao utilizador no KNX Web. 

4.1.1 - Java Remote Method Invocation (RMI) 

Devido a este papel central desempenhado pelo KNX Service, é fundamental que exista troca 

de informação entre este e os outros componentes do KNX@Home, o KNX Web e o KNX Admin. 

Esta troca de informação entre os componentes do KNX@Home, onde cada um é executado 

em máquinas virtuais java diferentes, é feita recorrendo a conexões Java Remote Method 

Invocation (RMI), que de uma forma básica permite que objectos a serem executados numa 

máquina virtual invoquem métodos sobre outros objectos a serem executados numa outra 

máquina virtual. 

As aplicações baseadas em RMI, geralmente compreendem a utilização de dois programas, um 

programa servidor e um programa cliente. O programa servidor gera os objectos remotos, 

torna as referências a esses objectos acessíveis e espera que programas clientes invoquem 

estes métodos. O programa cliente, por seu lado, captura a referência remota a um ou mais 

objectos remotos num servidor e invoca-os. As referências aos objectos remotos criadas pelo 

servidor e utilizadas pelo cliente são armazenadas no chamado Registo RMI [23]. 

A Figura 24 ilustra um exemplo de uma aplicação Java RMI distribuída. 

 
Figura 24 - Exemplo de uma aplicação RMI distribuída.1 

De uma forma resumida, o modo de operação do RMI é  [23]: 

1. A interface remota (por ex. web server) envia para a rede os métodos necessários; 

2. O servidor RMI implementa a interface local e gera os objectos remotos; 

3. Os objectos remotos incluem os métodos que devem ser “chamados” pelo cliente; 

4. O cliente RMI chama os métodos apropriados. Os parâmetros são passados para o 

método no servidor e o valor retornado é devolvido para o cliente; 

 

                                                   
1 Imagem retirada de The Java Tutorials (Sun Microsystems). 
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No caso concreto no KNX@Home, o KNX Service assume o papel de servidor RMI, gerando e 

referenciando os métodos para que a partir dos seus clientes, o KNX Web e o KNX Admin, 

possam interagir com a instalação KNX/EIB ou com a base de dados HSQLDB. 

Quanto à arquitectura do KNX@Home, é ainda importante referir que o KNX Web para estar 

acessível a qualquer utilizador, através do seu web-browser, tem que estar instalado num 

servidor web Apache Tomcat, do qual existe uma breve descrição numa secção mais adiante. 

4.2 - Tecnologias Integradas 

Na sua implementação e conforme se pode constatar da análise à sua arquitectura, o 

KNX@Home tira proveito de algumas tecnologias web existentes de modo a facilitar o seu 

desenvolvimento ou de modo a melhorar a sua robustez, desempenho, eficácia e fiabilidade. 

Apresenta-se a seguir uma descrição dessas tecnologias incluídas. 

4.2.1 - Calimero 

No caso concreto do KNX@Home, o Calimero serve como base de funcionamento para o 

módulo KNX Service, sendo por intermédio deste que é assegurada a recepção e o envio de 

pacotes de informação para o router KNXnet/IP e por intermédio deste de e para os diversos 

equipamentos da instalação KNX/EIB. 

Tendo sido o Calimero descrito na secção 3.3 do Capítulo 3 como uma biblioteca de APIs 

Java, é relevante para a compreensão do modo de funcionamento do KNX@Home quais são 

estas APIs e qual a sua função em todo o processo. No fundo, estas APIs são três conjuntos de 

classes Java, designados de Eibclient, Eibxlator e Eibpoints [13][18]. 

Eibclient 

Trata-se de uma implementação para um cliente KNXnet/IP que suporta conexões no modo 

de Tunneling, bem como a procura e descoberta de dispositivos. É também capaz de efectuar 

o parsing das mensagens capturadas no barramento da instalação e de delas retirar a 

informação relevante [13]. 

Eibxlator 

É uma colecção de codificadores e descodificadores para as unidades de dados do protocolo 

da camada de aplicação relevante para a troca e interpretação de grupos de valores [13]. 

Eibpoints 

Oferece a capacidade de manter uma lista dos datapoints no sistema KNX/EIB e ao mesmo 

tempo toda a sua informação relevante, tal como o endereço de grupo, nome (friendly-name) 

e tipo de datapoint. Esta funcionalidade optimiza as funções de procura pelo nome e/ou 

endereço [13]. 

 



É então sobre este conjunto de funções Java que está implementada toda a lógica de 

comunicação do KNX@Home com uma instalação KNX/EIB. 

4.2.2 - AJAX 

AJAX, ou Asynchronous Javascript and XML é um conjunto de técnicas de desenvolvimento 

web inter-relacionadas usadas para criar aplicações web interactivas ou aplicações para a 

Internet mais ricas. Com recurso a essas técnicas AJAX, as aplicações web conseguem 

recolher informação do servidor de uma forma assíncrona, de uma forma não notada pelo 

utilizador e sem interferir com a apresentação e comportamento da página actual.  

A informação é recolhida pelo browser do cliente através de XMLHttpRequest em pequenas 

porções, de modo que permite que a página não necessite de ser completamente 

refrescada/carregada de cada vez que o utilizador faz uma alteração. Isto faz com que 

aumente a interactividade da página, a sua velocidade e usabilidade [24]. 

XMLHttpRequest 

Trata-se de uma API do Modelo de Objecto de Documentos que tanto pode ser utilizada por 

javascript como por outra linguagem de script de um web-browser para transferir informação 

XML e em formato de texto entre o servidor web e o browser. O XMLHttpRequest é uma parte 

fundamental das técnicas de desenvolvimento web AJAX e é utilizado por muitos websites 

para implementar aplicações web eficientes e dinâmicas [26]. 

 

No caso concreto do KNX@Home, estas técnicas de desenvolvimento web introduzidas pelo 

AJAX prevêem-se particularmente úteis, uma vez que havendo constantes alterações de 

estado no barramento da instalação, essas alterações podem ser visualizadas praticamente 

em tempo real. Também no caso de se actuar sobre um símbolo na interface web do 

KNX@Home, a consequente acção sobre o dispositivo da instalação e alteração do estado do 

símbolo na interface web podem-se considerar que serão praticamente instantâneas. 

4.2.3 - Prototype JS Framework 

Prototype JS trata-se de uma plataforma de trabalho para a 

linguagem de programação Javascript criada por Sam 

Stephenson que por sua vez proporciona ao programador 

uma plataforma de aplicação das técnicas de 

desenvolvimento AJAX, bem como outras utilidades. Está 

implementado num único ficheiro, designado de 

prototype.js e à disposição de forma independente, mas também como parte integrante de 

outros projectos como o Ruby on Rails ou script.aculo.us.  

Figura 25 - Logótipo da 
framework Prototype JS 



 

O Prototype coloca à disposição várias funções já implementadas bastante úteis para o 

desenvolvimento de aplicações Javascript e estas vão desde alguns atalhos de programação 

como funções mais complexas para interagir com o XMLHttpRequest. 

4.2.4 - Apache Struts Framework 

A Apache Struts framework é uma plataforma de trabalho open-source para criar aplicações 

web baseadas em Java Servlets e Java ServerPages (JSP). 

As aplicações web diferem de sites 

convencionais, no facto de permitirem a 

geração de repostas dinâmicas. Muitos 

websites restringem-se a apresentar páginas 

estáticas, enquanto que uma aplicação web 

pode interagir com uma base de dados e 

modelos de lógica de negócio de modo a “construir” uma resposta adequada ao pedido 

efectuado [27]. 

Java Servlets e Java ServerPages 

Servlets são classes na linguagem de programação Java, que são executadas do lado do 

servidor e que de uma forma dinâmica processam pedidos e constroem respostas a esses 

pedidos. As Servlets alargam deste modo as capacidades de um servidor web e das aplicações 

que este aloja [28]. 

JSP é uma tecnologia que permite a geração de conteúdo web que pode ser constituído tanto 

por componentes estáticos como dinâmicos. Esses conteúdos dinâmicos podem ser gerados a 

partir de capacidade das páginas JSP permitirem embeber código Java na formatação HTML 

[29]. 

Podendo ser vista como uma evolução das Java Servlets, as JSP mantêm todas as suas 

capacidades dinâmicas, embora, fornecendo ao mesmo tempo um método natural para criar 

conteúdo estático. 

A tecnologia JSP incorpora ainda uma outra funcionalidade digna de destaque que é a 

implementação da JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) que se trata de uma forma 

de encapsular as principais funcionalidades de uma aplicação, e por isso as mais vulgarmente 

utilizadas, numa simples tag à semelhança do que acontece com as tags HTML. Incluí uma 

série de funções, ou tags, já implementadas e de grande utilidade, mas ao mesmo tempo 

permite que o utilizador possa criar as suas próprias tags. Estas tags pré-definidas incluem 

formas de realizar iterações e comparações condicionais para controlo de fluxo, manipulação 

de documentos XML, internacionalização e métodos para aceder a bases de dados SQL, sendo 

por isso um excelente recurso à disposição do desenvolvedor [23]. 

 

Figura 26 - Logótipo da framework Struts 
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As aplicações web baseadas em JSP (ver secção 4.3.3 - Apache Tomcat webserver/container 

na página 68) muitas vezes conjugam código de acesso a base de dados, código de design das 

páginas e código de controlo de fluxo de dados, de modo que a framework Struts encoraja os 

seus utilizadores e adoptarem o padrão de design MVC, Modelo-Visualização-Controlador 

(Model-View-Controller). 

Padrão MVC 

O padrão MVC, ou como já foi dito, o padrão Modelo-Visualização-Controlador permite separar 

a funcionalidade da lógica de negócio da lógica de apresentação e de controlo que usa essa 

funcionalidade. Esta separação permite que várias vistas da aplicação partilhem o mesmo 

modelo de dados, o que torna a implementação, o teste e a manutenção de clientes múltiplos 

mais simples e eficiente. 

O padrão MVC pode ser decomposto nos seus três elementos [30]: 

• Modelo  – representa os dados e as regras que governam o acesso e a edição desses 

dados.  

• Visualização  – especifica como os dados do modelo devem ser apresentados. Se os 

dados do modelo mudam, a vista deve actualizar a apresentação conforme necessário. 

• Controlador  – traduz as interacções do utilizador com as vistas da aplicação em 

acções que o modelo irá realizar. Interacções com o utilizador podem ser cliques em 

botões ou selecção de menus. Dependendo do contexto, um controlador pode também 

seleccionar uma nova visualização – por exemplo, uma página de resultados - para 

apresentar de volta ao utilizador. 

Na Figura 27 está ilustrada a arquitectura típica de uma aplicação baseada em JSP que utiliza 

o padrão MVC. 

 
Figura 27 - Arquitectura Modelo-Visualização-Controlador 

Baseada em todas estas tecnologias e conceitos, a framework Struts apresenta uma 

arquitectura e um modo de implementação bastante característico. Esta baseia todo o seu 

funcionamento em torno de uma servlet que actua como controlador da aplicação, a 

Action Servlet e que está devidamente identificada no ficheiro descritor de 

desenvolvimento, web.xml [29][31]. 



 

 
Figura 28 - Arquitectura de uma aplicação Struts 

A Action Servlet utiliza as configurações escritas no ficheiro struts-config.xml , para 

realizar o mapeamento dos pedidos que lhe são efectuados pelas respectivas classes Action  

e instanciar os objectos ActionForm  associados ao pedido do cliente. As classes Action  

processam o pedido através do seu método execute() , podendo fazer uso de qualquer 

informação presente no bean relativo ao pedido. Uma vez concluído o processamento do 

pedido, a classe ActionForm  armazena a nova informação, no mesmo ou noutro bean, e a 

classe Action  faz o encaminhamento para a vista apropriada [29][31]. 

Todo este processo de funcionamento de uma aplicação desenvolvida sobre a framework 

Struts está ilustrado no diagrama da Figura 28. 

 

4.2.5 - Hibernate Framework 

A framework Hibernate é uma ferramenta de mapeamento relacional de objectos para a 

linguagem de programação Java que permite que sejam desenvolvidas classes de dados 

persistentes e lógica também persistente 

sem que seja necessário despender 

demasiada atenção ao modo como são 

geridos os dados. Esta framework não só 

gere o mapeamento das classes Java para 

tabelas de base de dados e de tipos de dados Java para tipos de dados SQL, mas também 

providencia os pedidos de informação, repostas a pedidos e pode reduzir significativamente o 

tempo de desenvolvimento da aplicação quando comparado com a gestão dos dados manual 

segundo SQL e JDBC [32][33].  

Atribui-se a designação de dados persistentes a dados que permanecem em memória mesmo 

depois da aplicação que os criou ter terminado. Sem esta característica, os dados apenas 

Figura 29 - Logótipo da framework 
Hibernate 



permaneceriam na memória RAM e como tal, seriam perdidos assim que esta perdesse a sua 

alimentação, como por exemplo quando o computador é desligado [32]. 

Desta forma, a Hibernate Framework torna bastante mais simples a construção de aplicações 

Java com base de dados robustas e de alta eficiência. Apenas é necessária a escrita dos 

objectos Java, do ficheiro de mapeamento XML que descreve a relação entre a base de dados 

e os atributos das classes e invocar algumas das APIs Hibernate para carregar e armazenar os 

objectos persistentes. 

É um software open-source disponibilizado segundo a GNU - General Public License (GPL). 

4.3 - Software Adicional 

A aplicação KNX@Home, para o seu funcionamento necessita de algum software adicional 

instalado na máquina onde irá correr, ou então, para o caso particular do componente KNX 

Admin, na máquina onde irá ser executado. 

Apresenta-se então de seguida esse pacote de software necessário. 

4.3.1 - Sun Microsystems Java Runtime Enviroment 

O Java Runtime Enviroment, ou simplesmente JRE, é o pacote de 

software necessário para executar aplicações da plataforma Java. É 

constituído por bibliotecas Java e pela máquina virtual Java, JVM.  

A linguagem Java é uma linguagem de programação orientada a objectos 

desenvolvida originalmente pela Sun Microsystems e disponibilizada em 

1995 pela Sun como um dos componentes principais da plataforma Java. A 

sintaxe da linguagem deriva bastante do C e C++, embora com um modelo 

de objectos simplificado e menos aplicações de baixo nível. 

As aplicações Java são normalmente compiladas para bytecode que é executado em qualquer 

JVM, o que torna a execução das aplicações independentes da arquitectura do computador 

[23]. 

 

Java Virtual Machine 

A JVM, ou como já foi referido, a máquina virtual java, é um conjunto de software e 

estruturas de dados que utilizam um modelo de máquina virtual para a execução de outros 

programas e scripts. Este modelo de máquina virtual adoptado na JVM aceita uma linguagem 

computacional intermédia, o também já referido bytecode. 

A JVM desempenha um papel fundamental na plataforma Java, visto que estando disponível 

para vários tipos de hardware e plataformas de software serve de elo de ligação entre tipos 

diferentes de plataformas de software, o que possibilita o uso do mesmo bytecode possa ser 

utilizado devidamente em qualquer plataforma independentemente da sua arquitectura. É 

desta funcionalidade que surge a premissa “write once, run anywhere”, (compila uma vez, 

Figura 30 - 
Logótipo Java 



 

executa em qualquer lado) em oposição a uma outra premissa característica das linguagens 

independentes da plataforma, “write once, compile anywhere”, (escreve uma vez, compila 

em qualquer lado) [23]. 

A 13 de Novembro de 2006, a Sun disponibilizou grande parte da plataforma Java como livre e 

software open-source nos termos da GNU General Public License (GPL). Em 8 de Maio de 2007 

a Sun completou o processo tornando todo o código Java livre e open-souce, exceptuando 

uma pequena parte sobre a qual a Sun não detinha os direitos legais. 

A linguagem Java abre aos seus utilizadores uma grande quantidade de possibilidades. 

Possibilita qualquer tipo de aplicação, desde jogos, ferramentas e programas e serviços de 

informação prontos a serem executadas em qualquer dispositivo, desde computadores 

pessoais a PDA, passando por telemóveis.  

 

4.3.2 - HSQLDB 

Hyperthreaded Structured Query Language Database, HSQLDB, é uma base de dados 

relacional escrita em linguagem Java. É baseada no projecto descontinuado de Thomas 

Mueller Hypersonic SQL e está disponível sob os termos da licença BSD.  

Esta aplicação oferece um pequeno, mas bastante eficiente 

motor de base de dados que pode utilizar tabelas armazenadas 

tanto em memória como em disco rígido. Está também 

disponível tanto em modo de servidor como em modo 

embebido [34]. 

Pode ser executada em qualquer versão de Java JRE superior à versão 1.1, mas também em 

outras aplicações de máquinas virtuais Java grátis, como por exemplo Kaffe ou IcedTea.  

A HSQLDB é actualmente utilizada como base de dados e motor de persistência em muitos 

projectos open-source e também em projectos e produtos ditos comerciais. Na sua versão 

actual é extremamente estável e fiável. É fundamentalmente caracterizada pelo seu pequeno 

tamanho, capacidade de ser executada completamente a partir da memória, flexibilidade e 

velocidade. 

 

4.3.3 - Apache Tomcat Webserver/Container 

O Apache Tomcat trata-se de um servlet container desenvolvido pela Apache Software 

Foundation. O Tomcat implementa as especificações da Sun Microsystem para Java Servlet e 

Java ServerPages (JSP) e ao mesmo tempo proporciona um 

servidor web HTTP preparado para executar código Java.  

Um servlet container é um servidor web especializado que 

suporta a execução de servlets. Combina as funcionalidades 

básicas de um servidor web com certas características 

específicas para a interpretação e execução de código 

Figura 31 - Logótipo 
HSQLDB 

Figura 32 - Logótipo do 
Apache Tomcat e da Apache 

software Foundation 
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Java/servlets, incorpora a capacidade de traduzir automaticamente URLs específicos para 

pedidos das servlets e ainda integra o Java Runtime Enviroment [35]. 

 

Atingida uma familiarização com as tecnologias envolvidas na implementação do KNX@Home, 

está-se agora em condições para avançar para o desenvolvimento e implementação da 

componente de software da interface que se pretende com este trabalho. Estando este 

desenvolvimento programado para ser realizado em torno das funcionalidades que já estão 

implementadas no KNX@Home, as tecnologias utilizadas serão as mesmas que foram até 

agora descritas. 
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Capítulo 5  

Desenvolvimento e Testes de Validação 

A especificação da arquitectura e implementação de uma interface como a que se pretende, 

sempre com o cuidado de respeitar os requisitos que foram estipulados para ela no Capítulo 

3, engloba aspectos respeitantes a Software e aspectos respeitantes a Hardware. É neste 

capítulo que serão apresentadas as arquitecturas idealizadas para os vários módulos a 

implementar ou a definir, as hipóteses consideradas para solução de implementação e 

respectivas decisões e, como poderia deixar de ser, também serão descritos todos os 

processos englobados na implementação do produto final.  

Conforme o que foi referido no Capítulo 3, o desenvolvimento da aplicação que servirá como 

interface gráfica entre a instalação KNX/EIX e o utilizador, tem como base o que já está 

implementado com o KNX@Home. Como já foi dito também, esta é uma aplicação de código 

fonte aberto, pelo que todo o trabalho realizado foi realizado em cima desse mesmo código. 

O código fonte do KNX@Home, ou seja, de todos os seus componentes, está disponível de 

diversas formas, mas a que mais se recomenda e a que foi utilizada para o obter foi através 

do repositório SVN do site de apoio ao desenvolvimento de software de código aberto 

SourceForge.net.  

Recorrendo ao SVN, o código fonte do KNX@Home está disponível através do URL: 

https://knxathome.svn.sourceforge.net/svnroot/knxat home. 

5.1 - Software 

Apresenta-se nesta secção a descrição de todas as considerações e decisões tomadas no que 

respeita à arquitectura de implementação do sistema de agendamento de tarefas e do 

sistema de alarmes, bem como da implementação da internacionalização da aplicação para o 

idioma português. 
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5.1.1 - Programador de Tarefas 

Descrito o modo como foi implementado o idioma português no KNX@Home, prossegue-se 

agora para a descrição do processo de implementação do sistema programador de tarefas 

automáticas para o KNX@Home. 

Os requisitos previstos para este módulo já foram especificados no Capítulo 3 e dos quais se 

pode retirar que este sub-sistema terá de implementar os seguintes casos de utilização: 

• Utilizador Normal: 
o Listar todas as tarefas agendadas; 
o Adicionar nova tarefa: 

� Definir datapoint; 
� Definir valor a enviar (On, Off); 
� Definir hora; 
� Definir data; 
� Definir contacto; 

o Editar tarefas criadas pelo próprio; 
o Eliminar tarefas criadas pelo próprio; 

• Utilizador Administrador: 
o Todas funcionalidades permitidas ao utilizador normal; 
o Editar tarefas criadas por outros utilizadores; 
o Eliminar tarefas criadas por outros utilizadores; 

Estes casos de utilização, seguindo a notação da Unified Modeling Language (UML) podem ser 
representados pelo diagrama ilustrado na Figura 33. 

 
Figura 33 – Diagrama UML dos casos de utilização do programador de tarefas. 
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Face a estes requisitos que se impuseram para o desenvolvimento do programador de tarefas, 

o passo que se seguiu foi o da idealização de uma arquitectura que permitisse à aplicação 

satisfazê-los a todos. 

Se se pretende oferecer ao utilizador do sistema uma forma de poder configurar tarefas de 

execução automática para a sua instalação KNX/EIB, parece óbvio que o sistema ter-lhe-á de 

fornecer uma forma de o fazer. Para tal, impõe-se a existência de uma GUI (Graphical User 

Interface) que permita ao utilizador especificar os diversos parâmetros da tarefa que 

pretende configurar no sistema.  

O sistema deve também incluir uma forma de armazenar as diversas configurações de tarefas 

que os utilizadores adicionam, ou seja será necessário que exista algo na sua arquitectura 

que actue como uma base de dados para armazenamento da informação indispensável à 

execução das tarefas. 

 
Figura 34 - Arquitectura do programador de tarefas 

Após estas últimas considerações, existe ainda um outro aspecto que se assume como de 

grande relevância para o sistema. É necessário que exista alguma forma de assegurar que as 

tarefas sejam executadas de acordo com os parâmetros especificados pelo utilizador. 

Com o estudo que foi realizado ao KNX@Home e mais concretamente ao seu componente KNX 

Service, pode-se constatar que é através deste que é realizada qualquer troca de informação 

entre a aplicação e os dispositivos da instalação, inclusive o envio dos comandos de actuação 

sobre esses dispositivos. Como também já foi demonstrado no capítulo anterior, o KNX 

Service comunica com os outros componentes do KNX@Home através do estabelecimento de 

conexões RMI, pelo que este facto poderá ser aproveitado para simplificar a forma de como 
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as tarefas são executadas. Assim, apenas será exigido que seja desenvolvido um programa, 

que actuará como um daemon e que será responsável pelo envio dos dados necessários ao 

KNX Service para actuar sobre o determinado dispositivo, ou dispositivos. Este envio de 

informação para o KNX Service será feito aproveitando a sua receptividade a conexões RMI e 

como é óbvio será efectuado de acordo com as configurações das tarefas registadas na “base 

de dados” do sistema.   

Todas estas considerações sobre a arquitectura a implementar no programador de tarefas que 

se pretende podem ser ainda melhor percebidas através de uma análise ao diagrama da 

Figura 34.  

Face à idealização para a arquitectura do programador de tarefas proposta, há diferentes 

hipóteses que foram postas em consideração para cada um dos componentes que a 

constituem essa mesma arquitectura. 

GUI 

Em primeiro lugar, para a GUI do programador existia a hipótese de ser implementada como 

uma aplicação Java WebStart, à semelhança do KNX Admin e a hipótese de ser implementada 

como aplicação web HTML/JSP, neste caso à semelhança de como estão implementados os 

diversos módulos do KNX@Home, sendo também integrada na interface gráfica deste. 

Uma aplicação Java WebStart, ou seja uma aplicação desenvolvida na linguagem de 

programação Java que corre separadamente do KNX Web, mas que é iniciada a partir deste, 

tem como principal vantagem o facto de permitir uma maior abstracção do código fonte do 

KNX@Home, evitando que futuras versões do KNX@Home possam por em causa o trabalho 

desenvolvido. Como desvantagem, esta forma de implementação exige que seja feito o 

download da aplicação e consequente execução na JVM da máquina cliente, o que pode 

impossibilitar o seu uso em PDA. 

Como aplicação web HTML/JSP quis-se referir a uma aplicação desenvolvida sobre a 

tecnologia JSP, tal como estão implementados os vários módulos do KNX@Home, que integra 

também a linguagem de desenvolvimento web HTML. Esta solução à partida não apresenta 

qualquer desvantagem e tem a seu favor o facto de deixar o peso de processamento inerente 

à execução da aplicação na máquina servidor, bem como o facto da complexidade da 

interface gráfica ser baixa e como tal, as formas gráficas HTML serem perfeitamente 

suficientes. 

Por estes motivos, foi decidido desenvolver a interface gráfica para o programador de tarefas 

recorrendo à tecnologia JSP, integrando a aplicação no KNX@Home através de uma alteração 

do seu código-fonte e adição de hiper-ligações à interface já existente. 

Base de Dados 

Este componente da arquitectura do programador de tarefas, identificado como base de 

dados, tem como função o armazenamento da informação relativa às configurações das 
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diversas tarefas registadas pelos utilizadores. Embora esteja a ser identificado como base de 

dados, não quer dizer que este componente seja obrigatoriamente uma base de dados, 

propriamente dita. 

Uma das hipóteses para a sua implementação é, porém uma base de dados, onde se poderá 

recorrer à que já utiliza o KNX@Home, uma base de dados do tipo HSQLDB.  

Outra solução, bastante vulgar para este procedimento, é o uso de um simples ficheiro XML, 

do qual a aplicação pode fazer parsing de forma muito fácil sempre que se pretender aceder 

às configurações das tarefas. 

A facilidade de implementação, a baixa complexidade da informação que se pretende manter 

e o facto de o XML se assumir como uma forma de partilhar informação independente da 

plataforma utilizada, levou a que a escolha para armazenamento dos dados fosse o ficheiro 

XML. 

Daemon 

Conforma especificado acima, este componente é responsável por enviar para o KNX Service, 

através de uma conexão RMI, a informação relativa a cada tarefa à hora e data que lhe esteja 

associada.  

Para desempenhar este papel, foram consideradas duas hipóteses. A primeira seria a de 

desenvolver uma aplicação paralela em Java que seria executada como daemon, à 

semelhança do KNX Service, que se encarregaria de monitorizar os parâmetros de cada tarefa 

e no instante definido enviar os dados para o KNX Service com vista à actuação sobre o 

respectivo datapoint. 

Uma segunda hipótese de solucionar esta questão de como actuar sobre datapoints num 

instante de tempo específico foi a de utilizar o software de agendamento de tarefas pré-

definido de qualquer sistema Linux da actualidade, o Crontab. Este programa está em 

permanente execução em qualquer sistema operativo Linux e limita-se a executar qualquer 

comando que esteja descrito numa linha de um ficheiro específico, segundo parâmetros 

temporais também definidos nessa mesma linha.  

Esta solução implica, assim, o desenvolvimento de uma aplicação que estabeleça ligação com 

o KNX Service e lhe envie a informação de qual datapoint, através do seu endereço de grupo, 

e qual o valor que este irá assumir. Será esta aplicação a ser invocada pelo Crontab às horas e 

datas definidas para cada tarefa registada no sistema, querendo isto dizer que sempre que 

for adicionada uma nova tarefa ao sistema, irá também ser adicionada uma nova linha ao 

ficheiro do Crontab, com uma chamada a este programa e com os parâmetros temporais da 

tarefa. 
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Figura 35 - Modo de execução de uma tarefa recorrendo ao Crontab. 

Na Figura 35 está um diagrama que pretende ilustrar o modo de funcionamento descrito para 

esta hipótese de utilizar o Crontab para controlo da realização das tarefas. 

Pesando estas duas hipóteses, foi decidido que o caminho mais simples e de mais fácil 

implementação seria o da utilização do Crontab, até porque deste modo será mais fácil e 

eficiente oferecer ao utilizador uma grande versatilidade na forma como define os 

parâmetros temporais da tarefa, bem como das suas opções de repetição. 

 

Em jeito de resumo final, para a especificação da arquitectura do programador de tarefas e 

após ponderação de todas as hipóteses de implementação que foram apresentadas acima, 

determinou-se que a interface gráfica para o utilizador gerir as tarefas seria implementada 

recorrendo a JSP, tal como no KNX@Home, que as configurações de cada tarefa seriam 

armazenadas num ficheiro XML e que seria o software Crontab o responsável por enviar os 

dados da tarefa para o KNX Service nos instantes por elas definidos. 

5.1.1.1 - Implementação 

Tomadas todas as decisões quanto à arquitectura e tecnologias a utilizar no desenvolvimento 

deste módulo agendamento de tarefas automáticas para o KNX@Home, passou-se para a fase 

de implementação propriamente dita. 

Ficheiro XML 

O processo de implementação começou com a definição da estrutura do ficheiro XML que iria 

servir para armazenar as configurações de cada uma das tarefas registadas no sistema. Existe 

uma linguagem de definição de esquemas para XML, denominada de Document Type 

Definition (DTD), que tem esse mesmo propósito, o de especificar a estrutura de um 

documento com uma lista de elementos válidos e respectivos atributos. 
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Esta foi a DTD utilizada para definir a estrutura do ficheiro XML utilizado. Incluída no inicio 

do ficheiro, fornece a informação que documento será constituído por elementos designados 

tasks . Após isso, é definido que este elemento tasks  poderá ter zero ou mais elementos 

designados de task , que por sua vez poderão ter um ou mais elementos datapoint, 

minutes , hours , dom, month , dow, um elemento owner  e um elemento opcional email . 

O elemento datapoint terá a informação de qual, ou quais, serão os datapoints actuados 

por esta tarefa, enquanto os elementos minutes , hours , dom, month , dow terão as 

informações de quais os minutos, horas, dias do mês, meses e dias da semana, 

respectivamente, em que a execução da tarefa terá lugar. 

Os elementos owner  e email , correspondem, na mesma ordem, à informação de qual foi o 

utilizador que inseriu a tarefa no sistema e ao contacto para o qual será enviada a mensagem 

de aviso aquando da realização da tarefa.  

A DTD evidencia ainda que o elemento task  tem um atributo designado de id  e que o 

elemento datapoint tem um atributo designado de value . id  será o número identificativo 

único de cada tarefa, enquanto value  será o valor que o respectivo datapoint assumirá 

aquando da execução da tarefa. Estes atributos são ambos de carácter obrigatório. 

Os blocos PCDATA e CDATA significam que os respectivos elementos armazenarão informação 

em formato de caracteres, mas com a diferença de que os blocos PCDATA são passíveis de 

realizar parsing, pois estarão encerrados entre tags do respectivo elemento. 

Com isto, um exemplo do conteúdo do ficheiro XML especificado contendo as configurações 

de apenas uma tarefa, poderia ser o seguinte: 

 

<!DOCTYPE tasks [ 
<!ELEMENT tasks (task*)> 
<!ELEMENT task (owner, datapoint+,minutes+,hours+,dom+,month+,dow+,email?)> 
<!ELEMENT owner (#PCDATA)> 
<!ELEMENT datapoint (#PCDATA)> 
<!ELEMENT minutes (#PCDATA)> 
<!ELEMENT hours (#PCDATA)> 
<!ELEMENT dom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT month (#PCDATA)> 
<!ELEMENT dow (#PCDATA)> 
<!ELEMENT email (#PCDATA)> 
<!ATTLIST task id ID #REQUIRED> 
<!ATTLIST datapoint value CDATA #REQUIRED> 
]> 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE tasks [<!ELEMENT tasks (task*)> 
<!ELEMENT task (owner, datapoint+,minutes+,hours+,dom+,month+,dow+,email?)> 
<!ELEMENT owner (#PCDATA)> 
<!ELEMENT datapoint (#PCDATA)> 
<!ELEMENT minutes (#PCDATA)> 
<!ELEMENT hours (#PCDATA)> 
<!ELEMENT dom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT month (#PCDATA)> 
<!ELEMENT dow (#PCDATA)> 
<!ELEMENT email (#PCDATA)> 
<!ATTLIST task id ID #REQUIRED> 
<!ATTLIST datapoint value CDATA #REQUIRED> 
]> 



 

 

GUI e Integração no KNX@Home 

Determinada que estava a forma como a informação iria ficar armazenada, o passo seguinte 

foi o de começar a implementar a interface gráfica para o utilizador. Conforme já foi 

referido, será através desta interface que o utilizador poderá adicionar novas tarefas e editar 

ou remover as que já existam.  

O desenvolvimento de uma interface como a que se pretende envolve trabalho em duas áreas 

distintas, o aspecto gráfico da interface e na forma como tudo é apresentado ao utilizador, 

que se pretende simples e intuitiva, mas também funcional e a área da lógica de negócio, 

que será responsável para o tratamento de dados e de toda a informação que será 

apresentada ao utilizador ou submetida por ele. 

Tendo em consideração que este programador de tarefas para o KNX@Home funcionará 

sempre em conjugação com este, era útil ter uma ligação a partir da componente web do 

KNX@Home, ou seja o KNX Web. 

 
Figura 36 - Menu KNX@Home com ligação ao programador de tarefas. 

<tasks> 
    <task id="1"> 
        <owner>carlos</owner> 
        <email>email@fe.up.pt</email> 
        < datapoint value="Off">Luzes interiores(1/6/0)</ datapoint> 
        < datapoint value="On">Luz entrada(1/5/0)</ datapoint> 
        <minutes>00</minutes> 
        <hours>08</hours> 
        <hours>20</hours> 
        <dom>*</dom> 
        <month>Junho</month> 
        <dow>Domingo</dow> 
        <dow>Sexta-Feira</dow> 
        <dow>Sábado</dow> 
    </task> 
</tasks> 
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Tal como ilustra a Figura 36, a par dos menus que já existiam na página principal do 

KNX@Home para os vários módulos que o constituem, foi adicionado mais um item com o 

objectivo de aceder ao programador de tarefas e ao mesmo tempo ao sistema de alarmes que 

também se pretende implementar com este projecto. Como este último menu não está 

acessível ao utilizador normal, pois só tem acesso à área de controlo da instalação do 

KNX@Home, foi necessário implementar essa ligação para o programador de tarefas e para o 

sistema de alarmes de outra forma. A solução encontrada foi a colocação do item na secção 

de cabeçalho, que está sempre visível, da página onde o utilizador pode controlar os 

dispositivos da instalação, conforme está visível na Figura 37.  

 
Figura 37 - Menu de controlo do KNX@Home com ligação ao programador de tarefas. 

Devido ao facto de este novo item, adicionado ao menu do KNX@Home dar acesso a duas 

áreas relativamente distintas, achou-se bem que seria útil que este disponibiliza-se, de 

alguma forma, uma área onde o utilizador tenha acesso a informações diversas, tanto 

relativas ao programador de tarefas como do sistema de alarmes.  

 

Foi então desenvolvida uma página de boas vindas que, para além de permitir o acesso às 

opções do programador de tarefas e do sistema de alarmes informa qual o nome de utilizador 

actual, qual o número de tarefas registado no programador, qual o estado actual do sistema 

de alarmes, se ligado se desligado e qual número de configurações nele registado. Para além 

disto apresenta ainda uma caixa de texto com um registo de todas as ocorrências que se 

verificaram no sistema. 
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Figura 38 - Páginas de boas vindas do Programador de tarefas e do Sistema de alarmes. 

Como já foi referido, é a partir desta página de boas vindas que se tem acesso à área do 

programador de tarefas propriamente dita. Esta área do programador de tarefas apresenta 

uma página inicial onde é feita a listagem de todas as tarefas registadas no sistema através 

de um parsing do ficheiro XML que serve como registo das configurações das tarefas. É 

também nesta página que são apresentadas as opções para adicionar uma nova tarefa e 

editar ou remover as que já existam. 

Listagem de tarefas 

A listagem de tarefas é feita mostrando ao utilizador o ID, os nomes dos datapoints e 

respectivos endereços de grupo e os valores que cada um irá tomar, bem como o dono de 

cada uma das tarefas.   

O parsing do ficheiro é realizado com recurso a tags pré-definidas da JSTL especialmente 

dedicadas à manipulação de ficheiros XML. 

Estas tags são importadas directamente na página JSP onde é feita a apresentação da 

listagem de tarefas através da inclusão das seguintes directivas: 

<%@taglib  prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/ jstl/core" %> 
<%@taglib  prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/ jstl/xml" %>  

A directiva acima mostrada com o prefixo c representa a tag Core da JSTL e implementa 

funções de controlo de fluxo, como iterações e comparações condicionais, gestão de variáveis 

entre outras. Já a directiva com o prefixo x  representa a tag XML da JSTL e implementa 

funções para gestão de documentos XML e também de operações de controlo de fluxo, mas 

agora dedicadas ao parsing de ficheiros XML. Estas tags revelaram extrema utilidade na 

medida em que permitiram que todas as operações relacionadas com a apresentação da 

listagem de tarefas pudesse ter sido implementadas directamente na página JSP de 

visualização. 
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Após isto o ficheiro XML pode ser importado recorrendo à tag: 

<c:import var="tasksXML" url="/resources/tasksDB.xm l" /> 

E realizado o respectivo parsing do ficheiro para um objecto DOM (Document Object Model), 

designado tasks , recorrendo a: 

<x:parse var="tasks" xml="${tasksXML}"  /> 

 
Figura 39 - Fluxograma do processo de listagem de tarefas. 

O fluxograma da Figura 39 ilustra o processo realizado para a listagem das tarefas registadas 

no sistema. Como se pode verificar é realizada a verificação de qual o utilizador com sessão 

estabelecida no momento e apenas é feita a listagem das tarefas que o têm como dono. 

Apenas no caso de o utilizador ser o administrador root é que é feita a listagem de todas as 

tarefas registadas no sistema. 

Caso não existam tarefas registadas no sistema, ou o utilizador actual não tenha qualquer 

tarefa registada é apresentada a devida mensagem de que não existem quaisquer tarefas 

registadas. 

Adição de tarefas 

Concluído o processo de listagem de tarefas, prosseguiu-se para a implementação do processo 

de como adicionar tarefas. Como não poderia deixar de ser, o ponto de partida para este 

processo é a disponibilização de um formulário que proporcione ao utilizador a maior 
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versatilidade e o maior número de combinações possíveis para a configuração da tarefa e dos 

seus parâmetros de repetição. 

 
Figura 40 - Formulário de adição de nova tarefa. 

Este formulário começa por mostrar ao utilizador uma lista dos datapoints actualmente 

registados na base de dados do KNX@Home, dos quais o utilizador pode seleccionar quais 

pretende que sejam actuados na execução da tarefa e que valores assumam nesse momento. 

Visto que o KNX@Home, na sua versão actual apenas suporta datapoints do tipo DPT_SWITCH, 

ou seja do tipo interruptor, apenas foram implementadas as hipóteses On ou Off para os 

valores que estes possam assumir. 

 Existe ainda uma outra hipótese, que é a de permitir ao utilizador definir uma tarefa para a 

activação, ou desactivação do sistema de alarmes também idealizado neste projecto. 

Uma vez que foi escolhido o software Crontab para ser responsável pela execução das tarefas 

segundo os parâmetros temporais para elas definidos, achou-se que seria proveitoso 

disponibilizar ao utilizador um formulário que permitisse tirar o maior partido da 

versatilidade que o Crontab oferece em termos de possibilidades de configurações e hipóteses 

de periodicidade de uma tarefa. 

O modo de funcionamento do Crontab baseia na adição de uma linha, segundo uma 

determinada sintaxe a um determinado ficheiro de configuração. A sintaxe dessa linha que é 

adicionada ao ficheiro por cada tarefa que se pretenda configurar é algo do género: 

* * * * * <comando a executar> 

Onde o primeiro asterisco corresponde aos minutos (0 a 59) a que se pretende que o comando 

seja executado, o segundo às horas (0 a 23), o terceiro aos dias do mês (1 a 31), o quarto ao 

mês (1 a 12) e o quinto ao dia da semana (0 a 6, com 0 a corresponder ao Domingo). Pode ser 

especificado mais que um valor por parâmetro, sendo estes separados por vírgulas. Caso não 
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se pretenda que um determinado seja relevante, por exemplo que o comando seja executado 

todos os dias da semana, preenche-se o campo relativo ao dia da semana com asterisco. 

 
Figura 41 - Fluxograma do processo de adição de tarefa. 

Constatada a versatilidade de configurações que o Crontab pode oferecer, tornou-se um 

objectivo oferecer ao utilizador um formulário de adição de nova tarefa que permitisse 

explorar essa mesma versatilidade. Com isto, a solução passou pela disponibilização de caixas 

de selecção de múltiplos valores, para os minutos, horas, dias do mês, mês e dia da semana, 

onde o utilizador pode seleccionar um, vários, todos ou mesmo nenhum valor na configuração 

da sua tarefa.  

Finalmente é oferecida ao utilizador a possibilidade de inserir um endereço de correio 

electrónico, que a ser fornecido, pois este parâmetro é opcional, servirá para o envio de uma 

mensagem de aviso aquando da execução da tarefa. 

Após a submissão do formulário por parte do utilizador, este é validado e para tal o único 

critério que existe é o facto de ser obrigatório seleccionar pelo menos datapoint. Caso o 

utilizador não o faça, é retornado para o formulário, mas desta vez com uma mensagem de 

erro. 

Recolhidos os parâmetros que irão definir a tarefa, o passo que se segue é a atribuição de ID, 

ou seja um número identificativo único para a tarefa. A gama de números utilizados para o ID 



 

84 

da tarefa é a dos Números Naturais, excepto o zero, e é determinado com base no número 

mais baixo desta gama de valores que ainda não esteja utilizado por alguma das tarefas. 

Estando assim todos os parâmetros que definem uma tarefa devidamente determinados, estes 

são adicionados numa nova entrada do ficheiro XML. 

Resta talvez o passo mais importante de todo o processo, que é a adição da linha ao ficheiro 

do Crontab, de acordo com os parâmetros temporais que foram definidos atrás. Respeitando 

a sintaxe apresentada para essa linha, inicialmente são inseridos os parâmetros de tempo 

definidos pelo utilizador para os minutos, horas, dias do mês, meses e dias da semana, que no 

caso de serem múltiplos estarão separados por vírgulas, seguidos do comando a executar, que 

como já se referiu no inicio desta secção é um programa desenvolvido especialmente para 

este propósito. 

Esse programa, é então uma aplicação desenvolvida em linguagem de programação Java que 

recebe como parâmetros um endereço de grupo e o valor a enviar-lhe e estabelece uma 

conexão RMI com o KNX Service e actualiza os dispositivos associados a esse endereço de 

grupo com o respectivo valor. Assumindo que este programa tem a denominação send.jar  o 

comando que irá ser adicionado na linha do Crontab será: 

java –jar send.jar <endereço de grupo> <valor>  

Caso o utilizador defina mais que um datapoint para constar da tarefa, é de notar que serão 

adicionadas tantas linhas ao ficheiro do Crontab quanto o número de datapoints definidos 

para a tarefa, apenas diferindo entre elas no endereço de grupo do datapoint e do respectivo 

valor, já que os parâmetros temporais serão os mesmos. 

A par destas linhas que serão adicionadas ao ficheiro do Crontab, será necessário acrescentar 

mais uma que se encarregará de enviar a mensagem de aviso para o endereço de correio 

electrónico, caso este tenha sido especificado. Nesta situação, para envio de um email 

através do Crontab, o comando a incluir na respectiva linha será o sSMTP: 

ssmtp <email de destino> < /root/knxathome/taskmana ger/msg<id>.txt 

O campo /root/knxathome/taskmanager/msg<id>.txt , corresponde a um ficheiro que 

tem os parâmetros da mensagem que vai ser enviada, ou seja tem o endereço de correio 

electrónico de origem, de destino, o assunto da mensagem e a mensagem propriamente dita. 

Este ficheiro é criado no mesmo instante da criação da tarefa e incluí o ID da tarefa no seu 

nome de modo a assegurar que cada tarefa tenha a sua própria mensagem definida. No 

instante que a tarefa é removida, também o seu respectivo ficheiro é apagado. 

Assim, resumindo, na adição de uma tarefa ao sistema serão sempre adicionadas tantas linhas 

ao ficheiro do Crontab quanto o número de datapoints especificados pelo utilizador, mais 

uma que será responsável pelo envio da mensagem de aviso via correio electrónico. 
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Dando um exemplo, na adição de uma tarefa que envia o valor On para um datapoint com o 

endereço de grupo 1/5/0, todas as Segundas-feiras dos meses de Julho e Agosto, sempre às 

14 horas e 40 minutos, serão adicionadas as seguintes linhas ao ficheiro do Crontab: 

40 14 * 7,8 1 root java –jar /root/knxathome/taskma nager/send.jar 1/5/0 On 

>/root/knxathome/taskmanager/logs/crontab.log 2>&1 

40 14 * 7,8 1 ssmtp email@dominio.pt  < /root/knxathome/taskmanager/msg1.txt 

 >/root/knxathome/taskmanager/logs/crontab.log 2>&1  

O campo “root” presente em ambas as linhas tem a ver com o facto de o ficheiro Crontab 

utilizado para alojar as tarefas ser o ficheiro /etc/crontab, que é o ficheiro genérico de 

configuração do Crontab e neste ser necessário especificar qual o utilizador do sistema 

operativo responsável pela execução do comando especificado. O Crontab tem também 

ficheiros de configuração de tarefas específicos para cada utilizador do SO, mas devido ao 

facto de estes não terem uma localização constante a sua utilização foi impossibilitada. Foi 

também necessário adicionar a cada linha, depois do comando a executar, o campo 

>/root/knxathome/taskmanager/logs/crontab.log 2>&1 de forma a especificar 

uma forma de o Crontab efectuar o output da execução do comando. Desta forma, criou-se 

um ficheiro de registo para as acções desencadeadas pela Crontab, pois de outra forma este 

não funcionaria.  

Finalmente, para concluir o processo de adição de nova tarefa, é realizado o registo da 

ocorrência através da concatenação de uma linha a um ficheiro de registo, que é apresentado 

na página de boas vindas. 

 
Figura 42 - Fluxograma do processo de edição de tarefa. 
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Edição de tarefas 

Concretizado o processo de adicionar novas tarefas ao programador, passou-se à 

implementação do processo para edição dos parâmetros das tarefas que já tenham sido 

previamente adicionadas ao sistema. A edição de uma tarefa está acessível através de uma 

ligação existente para cada tarefa na tabela onde as diversas tarefas são listadas. 

A partir do fluxograma da Figura 42, pode-se observar que todo o processo de edição de uma 

tarefa é desencadeado através do número identificativo único, ID, de cada tarefa. Este ID 

está associado à ligação para edição de uma determinada tarefa na lista de tarefas e é a 

partir deste que vão ser retirados os respectivos valores de configuração do ficheiro XML. 

Obtidos os valores actuais que caracterizam a tarefa, é apresentado ao utilizador o 

formulário com esses mesmos valores já pré-seleccionados, sendo assim oferecida a hipótese 

de este os alterar. O formulário é praticamente semelhante ao utilizado na adição de tarefa, 

como que se pode observar na Figura 43. 

Apenas os datapoints que constituem a tarefa e respectivos valores é que não são passíveis de 

ser alterados, sendo apenas apresentada a lista de quais são eles. Pesou para esta decisão o 

facto de a implementação desta funcionalidade poder vir a tornar-se um processo bastante 

complexo e propício à existência de bugs, provocando um funcionamento incorrecto para 

todo o processo de edição de uma tarefa. Para além disto, influenciou também o facto de se 

considerar que o processo de editar uma tarefa deve distinguir-se do processo de removê-la e 

adicionar uma nova, pelo que determinou-se que uma tarefa é definida pelos datapoints e 

pelos valores que irão assumir e que apenas os seus parâmetros temporais (minutos, horas, 

dias no mês, mês e dias da semana) e endereço de correio electrónico para contacto serão 

possíveis de ser alterados. 

 
Figura 43 - Formulário de edição de tarefa. 
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Submetido o formulário com as alterações aos parâmetros da tarefa já realizadas, ou então 

com os mesmos parâmetros, é realizada a actualização do ficheiro XML que aloja as 

configurações das tarefas. Esta actualização é efectuada removendo a entrada relativa à 

tarefa que se editou, adicionando-se de seguida uma nova entrada o mesmo ID. 

Após tudo isto, é ainda necessário actualizar o ficheiro do Crontab, para que a tarefa não 

seja executada com as configurações antigas, mas sim com as novas. Esta actualização 

também se resume a apagar a, ou as linhas referentes à tarefa com os parâmetros antigos e a 

adicionar de seguida nova linha, ou linhas de acordo com os novos parâmetros definidos para 

a tarefa. 

Este foi um processo mais complicado de implementar do que à partida se poderia imaginar, 

uma vez que era necessário localizar no ficheiro do Crontab, qual a linha, ou linhas exactas 

que correspondem à tarefa que se acabou de editar, para posteriormente a remover. De 

modo a solucionar esta questão, houve a necessidade de acrescentar um pormenor no 

processo de adição de uma tarefa, que consistiu em preceder cada linha respeitante a uma 

determinada tarefa que fosse adicionada ao ficheiro Crontab, por uma outra linha com o ID 

da tarefa. Esta linha é sempre iniciada com o símbolo #, de modo que seja interpretada como 

um comentário no ficheiro e não interfira no bom funcionamento do Crontab. Assim, sempre 

que se pretender remover uma linha do ficheiro, associada a uma determinada tarefa, a 

classe responsável por esta acção procura a String “#<id>”  e apaga-a, juntamente com a 

linha seguinte. 

Depois de concluído este procedimento, o processo de edição da tarefa completa-se 

adicionando a linha ao ficheiro do Crontab de acordo com os novos parâmetros, ou os mesmos 

caso não tenham sido alterados, mas o formulário tenha sido submetido pelo utilizador e 

actualizado o ficheiro de registo de ocorrências com a respectiva mensagem. 

 
Figura 44 - Página com resumo dos parâmetros da tarefa. 
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Um aspecto que ainda não foi referido, foi o facto de após o utilizador submeter o formulário 

de forma correcta, tanto na adição de uma nova tarefa, como na edição de uma já existente, 

é-lhe apresentada uma nova página, ilustrada na Figura 44, com um quadro que resume todas 

as configurações definidas para a tarefa, incluindo o ID que lhe foi atribuído, o qual até este 

ponto era desconhecido do utilizador. 

Remoção de tarefas 

De modo a completar as funcionalidades exigidas para este módulo de programação de 

tarefas automáticas para o KNX@Home, faltava apenas implementar o método de remover 

uma tarefa do sistema.  

 
Figura 45 - Processo de remoção de tarefa. 

Este processo, que pode ser descrito pelo fluxograma da Figura 45, é significativamente mais 

simples quando comparado com os de adição e edição de tarefa. 

Utiliza a mesma técnica utilizada para edição de tarefas, de ter o ID da tarefa associado à 

respectiva ligação para identificar qual a tarefa que se pretende remover. A partir deste ID, a 

respectiva entrada é procurada no ficheiro XML e consequentemente removida. 

Como não poderia deixar de ser, também aqui o ficheiro de registo de ocorrências é 

actualizado. 

Neste processo de remoção de uma tarefa, o utilizador nunca chega a abandonar a página de 

listagem de tarefas, vendo apenas a tarefa que optou por remover desaparecer da lista. 

 

Este módulo programador de tarefas para o KNX@Home, atinge assim um nível de 

complexidade na sua implementação ainda considerável, pois para além das diversas páginas 

JSP de visualização, envolve ainda diversas classes Action  e classes ActionForm  

responsáveis pelo tratamento e gestão dos dados que serão apresentados ao utilizador, tal 

como sugerem o padrão MVC e a framework Struts. 
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Figura 46 - Arquitectura de páginas do módulo Programador de tarefas. 

O diagrama da Figura 46 pretende ilustrar essa arquitectura de páginas desenvolvidas, bem 

como as classes Action  e ActionForm  e os seus métodos mais determinantes. São também 

mostradas os parâmetros que são instanciados e posteriormente utilizados em cada uma das 

páginas. No diagrama os blocos de cor azul identificam as páginas JSP que apresentam toda 

informação ao utilizador, bem como os diversos formulários de adição e edição das tarefas, 

os blocos de cor vermelha identificam as classes Action  que são responsáveis pelo 

processamento dos dados relativos à configuração das tarefas e actualização do ficheiro XML, 

do ficheiro do Crontab e do ficheiro de registo de ocorrências e os blocos de cor verde 
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identificam as classes ActionForm  que armazenam temporariamente os dados submetidos 

pelo utilizador nos formulários ou retirados do ficheiro XML, com vista ao processamento 

pelas classes Action ou apresentação nas páginas JSP. 

 A classe ActionForm  DpListForm  é uma classe java, já utilizada na implementação do 

KNX@Home que visa a instanciação dos objectos do tipo Datapoint  e permitir o acesso aos 

endereços de grupo e nome (friendly-name) dos datapoints registados na base de dados do 

KNX@Home. 

5.1.1.2 - Desenvolvimento Paralelo ao KNX@Home 

Todo este desenvolvimento do programador de tarefas foi realizado sobre o código fonte do 

KNX@Home, disponibilizado segundo os termos da licença GNU General Public License (GPL). 

No entanto, como este projecto foi desenvolvido também sob a orientação da NIBBLE – 

Engenharia Lda., a certa altura considerou-se que seria benéfico desenvolver os módulos do 

programador de tarefas e do sistema de alarmes com o maior nível de abstracção possível do 

código fonte do KNX@Home, com vista a pudesse ser vir a ser considerada uma aplicação 

paralela ao KNX@Home e assim permitisse a sua distribuição sob uma licença proprietária da 

NIBBLE – Engenharia Lda. 

Essa aplicação paralela, no fundo com as mesmas funcionalidades até agora aqui descritas 

para o programador de tarefas também foi implementada, não evitando porém algumas, 

poucas, alterações no código fonte do KNX@Home. Mesmo com estas alterações, tal como 

determina a licença GPL e se pode concluir da sua análise no Capítulo 6, o KNX@Home 

continuará a ser distribuído sob essa mesma licença e o seu código fonte, com as alterações 

realizadas, será sempre disponibilizado ou posto à disposição dos utilizadores que o 

pretendam possuir.  

A primeira alteração implementada no código fonte do KNX@Home foi a inclusão das hiper-

ligações para a aplicação que englobará o programador de tarefas e sistema de alarmes e que 

já foram ilustradas com a Figura 36 e com a Figura 37. 

Uma segunda alteração que foi obrigatório implementar, de modo a manter todas as 

funcionalidades previstas para o programador de tarefas, foi a criação de um cookie com o 

nome do utilizador actualmente em sessão no KNX@Home, no momento em que este abre a 

hiperligação de acesso ao programador de tarefas ou ao sistema de alarmes. A informação 

alojada neste cookie seria fundamental para o funcionamento do programador de tarefas na 

medida em permite à aplicação saber sempre que tarefas deveriam ser visíveis na página que 

faz a sua listagem, se todas no caso de se tratar do utilizador “root” ou apenas as tarefas do 

utilizador em questão no caso de um utilizador normal. Para além disto, também era 

necessário saber qual o nome do utilizador a utilizar a aplicação no momento em que é 

adicionada uma nova tarefa, de modo a ser possível atribuir-lhe um dono. 

 Nesta nova aplicação desenvolvida, todas as funcionalidades e modos de procedimento são 

equivalentes aos já descritos anteriormente, à excepção do modo como é adicionada uma 
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tarefa, ou mais concretamente na selecção dos datapoints que farão parte dela. Devido ao 

facto de se pretender uma abstracção face ao código fonte do KNX@Home, evitou-se a 

utilização da classe Action DpListAction.java  e da classe ActionForm 

DpListForm.java  conforme está explicito no diagrama da Figura 46.  

 
Figura 47 - Formulário de adição de tarefas. 

Deste modo, no formulário de adição de tarefas, já não é apresentada ao utilizador uma lista 

dos datapoints disponíveis, pelo que a solução encontrada foi proporcionar ao utilizador uma 

forma de adicionar manualmente os nomes (friendly-name) e endereços de grupo dos 

datapoints que pretende para a tarefa, depois de consultar a lista no respectivo menu do 

KNX@Home. 

Um último pormenor que se teve em consideração na implementação do programador de 

tarefas para o KNX@Home foi a sua compatibilidade com dispositivos móveis, tanto a nível da 

sua versão integrada no KNX@Home como na versão de aplicação paralela. A componente 

web do KNX@Home já de si respondia bem neste tipo de dispositivos, pelo que a versão 

integrada do programador de tarefas, que foi desenvolvida nos mesmos moldes de aparência 

e disposição dos conteúdos também atinge essa compatibilidade. 

No caso do programador desenvolvido de forma paralela ao KNX@Home, uma vez que foi 

desenvolvido completamente de raiz, tiveram que ser tomadas precauções extra na sua 

implementação. Neste sentido, toda a interface gráfica foi desenvolvida no sentido de se 

auto-ajustar a ecrãs de variadas resoluções, não comprometendo deste modo o seu bom 

funcionamento em dispositivos móveis. As Figuras 52, 53, 54 e 55 ilustram o aspecto das 
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páginas do programador de tarefas, na sua versão externa ao KNX@Home, num software 

emulador de PDA com uma resolução de 320 × 240 pixels. 

 
Figura 48 – Páginas de boas vindas em PDA. 

 
Figura 49 - Listagem de tarefas em PDA. 

 
Figura 50 - Adição de tarefa em PDA 

 
Figura 51 - Parâmetros da tarefa em PDA. 

Um outro aspecto que se teve em consideração no desenvolvimento do programador de 

tarefas, de modo a manter a sua compatibilidade com dispositivos móveis, foi a decisão de 

não implementar nenhumas das funcionalidades da aplicação com base em Javascript, uma 

vez que ainda existem muitos dispositivos móveis, como telemóveis, PDA e Pocket PC que não 
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são compatíveis com esta tecnologia, o que tornaria as funcionalidades inacessíveis ao 

utilizador. 

5.1.2 - Sistema de Alarmes 

No seguimento dos requisitos especificados na secção 3.5.5 do Capítulo 3 e após a conclusão 

da implementação do módulo do programador de tarefas, as atenções dirigiram-se para a 

implementação do sistema de alarmes para o KNX@Home. De acordo com esses mesmos 

requisitos foram determinados os seguintes casos de utilização, que a aplicação deveria 

satisfazer: 

• Utilizador Normal: 

o Listar todas as configurações de alarmes presentes no sistema; 

o Adicionar nova configuração de alarme: 

� Definir acção a detectar (datapoint e valor); 

� Definir acção a desencadear (activar outro datapoint, enviar email, 

enviar SMS); 

o Activar/desactivar configurações (sem as eliminar) criadas pelo próprio; 

o Editar configurações criadas pelo próprio; 

o Eliminar configurações criadas pelo próprio; 

• Utilizador Administrador: 

o Activar/desactivar sistema de alarmes (geral); 

o Todas funcionalidades permitidas ao utilizador normal; 

o Editar configurações criadas por outros utilizadores; 

o Eliminar configurações criadas por outros utilizadores; 

O diagrama da Figura 52, ilustra estes casos de utilização segundo as normas UML. 

Mais uma vez aqui é utilizado o conceito de configuração. Volta-se a referir que se pretende 

com este conceito referir aos diversos conjuntos de acções e reacções que podem ser 

configurados no sistema, sendo que as acções serão os acontecimentos que se verificam na 

instalação através da monitorização dos datapoints e as reacções os acontecimentos, 

definidos nessas configurações, que serão desencadeados quando a respectiva acção ocorra. 

 

Também no caso do sistema de alarmes, após a clarificação dos casos de utilização que se 

pretendem ver implementados, o passo que se seguiu foi o da idealização de uma 

arquitectura que permita concretizá-los a todos e desse modo satisfazer os requisitos para 

este módulo. 

À semelhança do que acontece com o programador de tarefas, até porque o funcionamento 

que se pretende para ambos é de certa forma parecido, também o sistema de alarmes deverá 

proporcionar ao utilizador uma forma de poder adicionar e fazer a gestão de configurações de 

alarmes no sistema e para tal impõe-se a necessidade de uma interface gráfica. 
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O armazenamento das configurações no sistema, também um pormenor que deve ser 

solucionado, de forma, não só a servir como depósito de novas configurações, mas também 

para fazer com que estas estejam sempre acessíveis quando solicitadas pelo funcionamento 

do sistema. 

 
Figura 52 - Diagrama UML dos casos de utilização do sistema de alarmes. 

Finalmente, mas talvez o aspecto mais importante nesta aplicação, será a necessidade de 

existir um componente na sua arquitectura que seja responsável por receber informações do 

KNX Service, que por sua vez as recebe da instalação KNX, que relatem quais os datapoints 

que foram actuados e qual o valor que assumiram e caso esta correspondência entre 

datapoint e valor coincida com alguma das configurações registadas, desencadear a 

respectiva reacção definida pelo utilizar, que pode ser por exemplo actuar outro datapoint, 

enviar uma mensagem de correio electrónico de aviso ou ambos.  

Paro o caso de a reacção especificada ser a actuação de outro datapoint, esta arquitectura 

poderá também ter a necessidade de incluir a aplicação executeTask.jar  desenvolvida 

para o programador de tarefas. 

Tal como se pode averiguar através de uma análise ao esquema da Figura 53, a arquitectura 

idealizada para este sistema de alarmes é muito semelhante à arquitectura idealizada e 

implementada para o programador de tarefas, com excepção de um pormenor.  
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Figura 53 - Arquitectura do sistema de alarmes. 

Neste caso do sistema de alarmes é necessário assegurar uma bi-direccionalidade na troca de 

informação entre a aplicação e o barramento da instalação. Ao passo que no programador de 

tarefas, apenas existia troca de informação no sentido aplicação - instalação, pois apenas era 

necessário enviar comandos para os endereços de grupo que uma determinada tarefa 

especifique, neste sistema de alarmes será necessário estar a monitorizar o barramento da 

instalação para capturar qualquer alteração de estado que ocorra e caso alguma das 

configurações seja activada e o exija, enviar o respectivo comando como resposta a essa 

alteração. Este requisito de monitorização do barramento da instalação e registo de alteração 

que nele ocorram já é cumprido pelo KNX Service. 

Sendo então estas funções de monitorização do barramento e envio de comandos realizadas 

pelo KNX Service, todas as restantes desempenhadas no contexto do sistema de alarmes serão 

desempenhadas por um daemon, cuja função será descrita detalhadamente um pouco mais à 

frente.  

 

Face à idealização para a arquitectura do sistema de alarmes proposta e à sua semelhança 

com a arquitectura também idealizada para o programador de tarefas, as hipóteses que 

seriam postas em consideração para os seus componentes seriam basicamente as mesmas e 

por conseguinte as soluções escolhidas também foram as mesmas, à excepção do daemon, 

pois neste caso a função a desempenhar é algo diferente. Assim, pelos mesmos motivos 

apresentados para o programador de tarefas, que podem ser consultados no início da secção 

5.1.5 deste capítulo, as soluções a ser utilizadas para a implementação da interface gráfica 
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(GUI) e para o armazenamento de dados passaram pela tecnologia JSP e por um ficheiro XML, 

respectivamente. 

Daemon 

No que diz respeito ao daemon, devido à especificidade da função que irá desempenhar, a 

situação já é completamente diferente.  

Este daemon terá o papel de ter que ser uma aplicação em permanente execução no sistema, 

ou pelo menos enquanto o sistema de alarmes estiver configurado para estar activo, e 

assegurar uma conexão RMI permanente com o KNX Service e desse modo receber dele todas 

as informações que são capturadas do barramento da instalação. Para além disto, será 

também o responsável por realizar uma espécie de comparação entre as alterações que 

ocorrem na instalação, ao nível da mudança de estado dos datapoints, e caso alguma delas 

coincida com uma configuração de alarmes registada no sistema desencadear a respectiva 

reacção.  

Por todos estes motivos, este componente da arquitectura do sistema de alarmes, terá de ser 

uma aplicação java desenvolvida completamente de raiz, compactada num ficheiro jar e 

posto em execução quando se pretenda activar o sistema de alarmes, à semelhança do que 

acontece com o KNX Service e o KNX@Home. 

Não foi considerada outra hipótese para a implementação deste elemento. 

 

Até a data da escrita deste documento, o desenvolvimento do sistema de alarmes não estava 

concluído, e por esse motivo não há muitos detalhes acerca da sua implementação. No 

entanto foi desenvolvido um protótipo para validação do aspecto da interface gráfica, do qual 

estão disponíveis alguns screenshots no Anexo A deste documento. 

Este sistema de alarmes ainda não foi completamente desenvolvido, mas considera-se que a 

especificação de toda a sua arquitectura, tal como foi feito acima já é um passo importante 

dado no sentido da sua implementação. 

5.1.3 - Internacionalização 

Como já foi referido em capítulos anteriores, o KNX@Home e em particular o KNX Web, está 

implementado sobre a framework de Java ServerPages (JSP) Struts. 

A framework Struts incorpora um suporte à internacionalização das aplicações Web 

desenvolvidas, ou seja, fornece ao programador/Web designer uma forma simplificada de 

disponibilizar a aplicação em diversos idiomas, poupando-o do trabalho de reescrever cada 

uma das páginas em todos esses idiomas. Para tal, apenas é necessário um ficheiro de 

configuração para cada um dos idiomas pretendidos, que irá conter títulos, mensagens e 

todos os outros textos a apresentar no respectivo idioma. 

De acordo com o que é especificado pela framework Struts, o ficheiro correspondente ao 

idioma pré-definido tem o nome de application.properties , enquanto que os idiomas 
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adicionais apresentam um nome semelhante a application_xx .properties , onde xx  é 

substituído pela sigla do idioma correspondente, por exemplo 

application_pt.properties  para português ou application_en.properties  para 

inglês. Estes ficheiros de configuração da internacionalização da aplicação podem ser 

encontrados na directoria .../KNX Web/JavaSource/resources  do código-fonte 

descarregado. 

 

De modo a dotar aplicação KNX@Home existente do idioma português, foi editado um novo 

ficheiro de configuração application_pt.properties , do qual se pode ver um extracto 

na Figura 54. 

 
Figura 54 - Extracto do ficheiro de configuração para o idioma português. 

Com o ficheiro devidamente concluído e posicionado na directoria .../KNX 

Web/JavaSource/resources  da aplicação, a configuração da utilização do idioma 

português no KNX@Home é feita através do web-browser usado pelo utilizador. Apresentam-

se a seguir as formas de efectuar esta configuração tanto para o Internet Explorer da 

Microsoft como para o Mozilla Firefox. 

 

No caso do Internet Explorer: 

Menu Ferramentas (Tools) -> Opções da Internet (Internet Options) -> Idiomas (Languages) 
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Figura 55 - Selecção de idiomas no Internet Explorer 

Aí pode-se adicionar a uma lista os idiomas e estabelecer uma ordem de preferência para 

serem utilizados, caso sejam disponibilizados pela página. 

 

No caso do Mozilla Firefox: 

Menu Ferramentas (Tools) -> Opções… (Options…) -> Separador Conteúdo (Content) -> No 

campo Idiomas… Escolha… (Choose…) 

 
Figura 56 - Selecção de idiomas no Mozilla Firefox. 

Aí, à semelhança do Internet Explorer, pode-se definir quais os idiomas preferidos e a sua 

ordem de preferência. 

5.2 - Hardware 

Descrito que está o todo o processo de implementação a nível do software que será 

responsável pela actuação e automatismos da instalação KNX/EIB, interessa fazer algumas 

considerações acerca da componente de hardware que este processo encerra. 
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5.2.1 - Arquitectura 

Num projecto como este, em que o objectivo é ter um interface que permita a interacção 

com um instalação de domótica, é também importante assegurar que esta esteja acessível 

através do maior número de formas que sejam possíveis de colocar à disposição do utilizador. 

 
Figura 57 - Arquitectura de rede do sistema. 

Tomando como exemplo o esquema da Figura 57, seria praticamente perfeito que fosse 

possível interagir com a instalação tanto dentro de uma rede local (LAN), como através da 

internet, contemplando sempre que esta interacção poderá ser feita recorrendo a uma 

grande variedade de dispositivos, que podem ir desde dispositivos fixos e com ligação com 

fios à rede, como dispositivos móveis com ligação sem fios. 

Ora, é no sentido de permitir esta variedade de tipos de acesso que existe o servidor, que no 

âmbito deste projecto incluirá a aplicação KNX@Home e os módulos de programação de 

tarefas e sistema de alarmes, mas também será responsável por fazer a gestão desses acessos 

ao sistema e responder nas melhores a cada um deles. 

É de referir que a Figura 57 apenas representa a arquitectura física da rede, ou seja ilustra 

que componentes de hardware estão presentes na instalação ou poderão fazer parte dela. 

 
Figura 58 - Arquitectura lógica do sistema. 
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A Figura 58 pretende ilustrar a arquitectura lógica da rede, ou seja o modo como a 

informação viaja pelos diversos componentes de hardware da rede quando é realizado um 

pedido por parte de um cliente e o envio da resposta a partir da instalação KNX/EIB. 

5.2.2 - Requisitos Mínimos 

Este servidor terá assim de cumprir uma certa quantidade de requisitos a nível das suas 

especificações de hardware no sentido não só de executar todo o pacote de software que lhe 

será imposto para o funcionamento do sistema como previsto, mas também no sentido de ter 

uma resposta eficaz aos acessos feitos pelos vários utilizadores que tentem aceder ao 

sistema. 

Na secção 3.5.4 do Capítulo 3 foi referido que nos testes realizados ao KNX@Home foi 

utilizado para desempenhar o papel de servidor uma máquina com um processador Pentium III 

a 730MHz, 256MB de memória RAM e uma drive de armazenamento com 20GB com sistema 

operativo Linux/Ubuntu. Esta configuração revelou-se como perfeitamente suficiente para se 

obter um bom desempenho quer na execução de todo o conjunto de software necessário ao 

funcionamento do KNX@Home como no desempenho de todas as suas funcionalidades quer 

quando executadas directamente a partir da própria máquina quer quando acedidas a partir 

de uma máquina remota, tanto pertencente à mesma rede como através da Internet. 

De referir que as alterações realizadas ao KNX@Home com o desenvolvimento dos módulos de 

programação de tarefas e do sistema de alarmes, tanto na sua forma integrada como na 

versão de aplicação paralela, não afectam de forma nada significativa os recursos exigidos a 

nível de hardware, pelo que os eventuais requisitos mínimos para o hardware se mantêm 

equivalentes. 

Um outro ponto de importância significativa para a avaliação dos requisitos a nível de 

hardware para a máquina que desempenhará o papel de servidor, é que apesar de este 

funcionar como um servidor web, nunca terá um número de acesso, especialmente 

simultâneos, num número muito elevado, pois a aplicação estará integrada num contexto 

essencialmente doméstico, ao qual poucos utilizadores terão interesse em aceder. 

Concluindo, como o pacote de software necessário para a implementação do servidor, 

incluindo o sistema operativo Linux, a instalação do Java Runtime Enviroment, do software 

HSQLDB-server e toda a instalação do KNX@Home, inclusive os módulos desenvolvidos, 

dificilmente necessitará de mais de 1GB de espaço em disco, resta referir que com uma 

quantidade de memória RAM no mínimo de 512MB e qualquer processador Pentium III acima 

dos 500GHz servirá perfeitamente as necessidades para a instalação de um interface como a 

que se pretende. 
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5.2.3 - Hipóteses 

Tomando em conta os requisitos referidos a cima, na actualidade, existe uma variedade 

infinita de soluções a nível de minicomputadores de baixo consumo, e também de pequenas 

dimensões, com capacidade para os cumprir e até superar. 

Existe actualmente um conceito a nível de computadores de baixo consumo e pequenas 

dimensões, designado de nettop que oferecem especificações a nível de hardware idênticas 

às referidas e ate superiores. Estes nettop com consumos na ordem dos 10W (ou mesmo 5W), 

com capacidade para correrem sistemas operativos como se de um computador tradicional se 

tratassem e na maior parte dos casos, disponíveis no mercado a preços bastante acessíveis, 

assumem-se como uma solução muito viável para desempenhar um papel como o pretendido 

para o servidor KNX@Home [43][44]. 

Outra solução é a montagem de configurações de PCs baseadas em placas-mãe de pequeno 

factor como o ETX ou MicroATX que permitem uma enorme flexibilidade na escolha do 

hardware e perfeitamente capazes de suportar características de desempenho bem 

superiores às especificadas. 

No entanto, qualquer que seja a opção tomada em termos de hardware, o importante é que 

esta respeite o princípio de eficiência energético da domótica e apresente uma gama de 

consumos o mais baixo possível, visto que se trata de uma máquina destinada a estar em 

permanente funcionamento, 24 horas em 7 dias da semana.    

É ainda de considerar que sendo este projecto desenvolvido segundo a orientação da NIBBLE – 

Engenharia Lda., no caso que de se vir a atingir um ponto em que há condições para se ter 

um produto comercializável baseado no KNX@Home, a solução ao nível de hardware passará 

sempre por uma avaliação no momento e com certeza a quantidade soluções a nível de baixo 

consumo energético e baixo preço permitirão definir uma configuração que satisfaça da 

melhor maneira os requisitos exigidos pelo software e pelo tipo de utilização. 

 

5.3 - Testes de Validação 

Qualquer aplicação que seja desenvolvida, após a sua fase de implementação terá, 

obrigatoriamente que ser sujeita a uma fase de testes de forma a validar o seu correcto 

funcionamento e se satisfaz completamente ou parcialmente, ou se não satisfaz, os 

objectivos e requisitos que para ela haviam sido propostos. 

A aplicação desenvolvida neste projecto, cujo processo de implementação foi descrito com 

detalhe no capítulo anterior, não foge à regra e como tal, a apresentação dos procedimentos 

de teste realizados bem como os resultados, face aos requisitos que lhe foram especificados, 

é feita nas páginas que se seguem. 
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5.3.1 - Ambiente de Teste 

De modo a realizar estes testes, como não poderia deixar de ser, foi preparado um ambiente 

de simulação de uma instalação KNX/EIB. O equipamento utilizado foi o mesmo que já havia 

sido utilizado nos testes ao KNX@Home descritos na secção 3.5.4 do Capítulo 3. 

• PC Pentium III 730MHz, com sistema operativo Linux/Ubuntu e 256MB RAM; 
• Router/switch D-Link DI-704P com 4 portas; 
• Router KNXnet/IP Siemens N148/21 
• Fonte de alimentação 
• Painel de simulação com dispositivos Instabus/EIB da Siemens 
• Cabos de rede RJ45 

Informações com maior detalhe sobre este equipamento, mais concretamente sobre o Router 

KNXnet/IP da Siemens e sobre o painel de simulação podem ser encontradas nessa secção 

deste documento. 

À semelhança dos testes realizados ao KNX@Home descritos no Capítulo 3, também utilizou-

se o mesmo PC com baixo recursos de hardware, continuando assim a testar o desempenho 

da aplicação num servidor com poucos recursos. 

Da mesma forma, foi também configurada a rede envolvendo o PC, que actua como servidor 

KNX@Home, o Router/Switch e o painel de simulação. Essa configuração de rede está 

ilustrada na Figura 59. 

 
Figura 59 - Configuração de rede utilizada nos testes. 

No que respeita a aspectos de software e configurações necessárias para a realização dos 

testes também pouco mudou relativamente aos testes realizados na fase inicial deste 

projecto. 

Sendo que o desenvolvimento realizado apenas envolveu alterações no componente KNX Web 

do KNX@Home, somente foi necessário copiar o arquivo *.war gerado após a compilação do 

código fonte da aplicação depois de realizadas as alterações e substituir o arquivo anterior. 

Quando o KNX@Home for arrancado, e ao mesmo tempo o Apache Tomcat, este arquivo é 

expandido e criada a arvore de directórios e todos os ficheiros necessários para o 

funcionamento da aplicação. 
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Para além disto, face ao software que o servidor já dispunha, apenas resta instalar a 

aplicação sSMTP no sistema operativo, de modo a possibilitar o envio de emails aquando da 

realização das tarefas. O processo de instalação e configuração do sSMTP está descrito no 

Anexo B deste documento. 

Estando deste modo, todas as configurações necessárias para a realização dos testes com 

perspectivas de sucesso, avançou-se para a realização dos testes propriamente ditos.  

5.3.2 - Validação dos Requisitos 

Os testes realizados basearam-se na sua totalidade na execução dos diversos casos de 

utilização propostos para a aplicação e na apreciação dos resultados obtidos. Esta apreciação 

dos resultados obtidos terá sempre como base a verificação de os requisitos especificados na 

secção 3.5.5 do Capítulo 3 são satisfeitos ou não. Sempre que se pretender fazer uma 

referência a qualquer um desses requisitos, esta será feita recorrendo ao ID que lhe foi 

atribuído aquando da sua especificação. 

Um outro aspecto a considerar é que, devido ao facto de o módulo sistema de alarmes até ao 

momento, não ser sido completamente desenvolvido, tornou-se impossível a realização de 

testes as funcionalidades que este se propunha a desempenhar e consequentemente a 

validação dos seus requisitos. Por este motivo, apenas se validarão os requisitos relativos ao 

programador de tarefas. 

 

Derivado à utilização do KNX@Home como plataforma base para o desenvolvimento deste 

projecto, pode-se considerar os requisitos gerais com 1 e 2 estão completamente satisfeitos e 

que o requisito 3 está parcialmente satisfeito, visto que para este ser considerado como 

completamente satisfeito terá de ser testada a acessibilidade da aplicação a partir de um 

PDA ou outro dispositivo móvel semelhante. 

Relativamente aos requisitos 1 e 2, é importante salientar que a sua satisfação já havia sido 

atingida com os testes realizados no Capítulo 3, uma vez já nessa altura o KNX@Home se 

havia revelado bastante eficiente no controlo dos dispositivos instalados no painel de 

simulação. 

Outro dos requisitos que desde logo, também se viu satisfatoriamente cumprido, foi o 

requisito 6. A aplicação, tanto nas áreas respeitantes ao KNX@Home que já estavam 

implementadas como no módulo programador de tarefas (quer na sua versão integrada, como 

paralela), apresentou-se com os textos e mensagens para o utilizador completamente em 

português, visto que esta era o idioma definido como preferencial no web-browser utilizado.  

 

Satisfeitos estes requisitos iniciais, avançou-se para a realização de testes às funcionalidades 

específicas do módulo programados de tarefas desenvolvido neste projecto.  

Como não poderia deixar de ser, numa fase inicial, este teste consistiu na adição de uma 

tarefa através do formulário disponibilizado na aplicação. Esta tarefa foi adicionada com 
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parâmetros que permitissem averiguar não só a actuação sobre um datapoint, fazendo com 

que este assume um determinado valor, a uma determinada hora, mas também a sua 

repetição automática um pequeno período de tempo depois. Efectivamente a chamada 

tarefa, foi realizada conforme havia sido definida e repetida automaticamente, sem nenhuma 

outra acção externa, conforme também havia sido definido. Cumprem-se assim os requisitos 

4.1, 4.2, 4.3 e 4.7. 

No momento em que foi adicionada a tarefa ao sistema, também foi definido um contacto de 

correio electrónico, cujo, efectivamente recebeu a mensagem de aviso da execução da tarefa 

passado um período de tempo muito curto após a sua realização. Fica assim registado que o 

requisito 4.4 também foi satisfeito. 

O requisito 4.5 e o requisito 4.6 foram verificados, no momento após a configuração da tarefa 

à pouco referida. Existindo três utilizadores registados no KNX@Home, de entre os quais um 

era o utilizador administrador “root”, a tarefa foi adicionada na sessão de um desses 

utilizadores não administradores, ou normais e comprovado que esta aparecia na listagem de 

tarefas. De seguida foi terminada a sessão e iniciada com o outro utilizador normal, e 

consultando a lista de tarefas pode-se constatar que a mesma tarefa já não era visível, e ao 

mesmo tempo inacessível para edição ou remoção. Realizando a autenticação no sistema com 

as credenciais de administrador, volta-se a ter a tarefa à disposição na lista de tarefas. Ficam 

assim garantidos processos de administração no sistema, por uma entidade de privilégios 

superiores. 

 

De modo a validar o requisito 4.8, acedeu-se ao formulário de edição da mesma tarefa que 

havia sido adicionada com estes testes através da lisa de tarefas e alteraram-se os 

parâmetros temporais para realização da tarefa. Na página de confirmação e mais tarde na 

execução da tarefa, através da recepção da mensagem de correio electrónico pode-se 

confirmar pelo ID que a tarefa era a mesma que foi definida inicialmente. 

 

Finalmente, o último requisito, o requisito 4.9, foi validado ao aceder à opção de remoção da 

tarefa na lista de tarefas. Esta desaparece automaticamente da lista, ficando assim garantido 

o bom desempenho da funcionalidade.  

 

Para além destes testes especialmente direccionados para a validação dos requisitos que 

foram especificados, houve um outro teste realizado, que constou em deixar todo o sistema 

ligado durante uma semana de modo a averiguar a sua estabilidade. Pouco tempo depois do 

inicio deste período houveram uns problemas em aceder ao servidor KNX@Home, mas que 

foram solucionados com a configuração da máquina para que nunca entrasse em modo de 

suspensão/hibernação. Desde aí não se registaram mais problemas de conectividade com a 

instalação. 
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Validados que estão desta forma os requisitos especificados para esta aplicação, fica também 

comprovado o bom funcionamento da aplicação, pelo menos dentro dos objectivos que se 

propunha. Claro que com uma utilização exaustiva e muito variada em termos de 

configurações possíveis como a que pode ter uma aplicação deste tipo, bem como a utilização 

numa instalação diferente, algumas incorrecções e possíveis melhorias poderão ser 

detectadas, o que apenas com a realização destes testes de validação seria muito difícil.  
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Capítulo 6  

Negócios Baseados em Software Open-
Source 

Estando este projecto a ser desenvolvido, também sob a orientação da NIBBLE – Engenharia 

Lda. é natural que, na eventualidade de se atingir com ele um resultado final satisfatório ou 

com boas perspectivas disso, se pretenda a sua concretização num produto final para 

industrialização e comercialização. 

No inicio do projecto, após a demonstração das funcionalidades do KNX@Home e como já foi 

referido, foi tomada a decisão em conjunto com a NIBBLE de o utilizar como plataforma de 

partida para o desenvolvimento da componente de software do projecto. Esta decisão 

permitiu ter a vantagem de com o mínimo esforço ter já à disposição um software com uma 

boa quantidade de funcionalidades implementadas, pelo menos as mais importantes, para 

uma interface como a que se pretende.  

No entanto, uma vez que o KNX@Home é distribuído segundo os termos da GNU General 

Public License, essa decisão de o tomar como ponto de partida, introduziu um questão ao 

desenvolvimento deste projecto, que era a necessidade de esclarecer quais as implicações 

das directivas que essa licença determina na pretensão de comercializar e manter os 

reservados os direitos da empresa sobre um hipotético produto final. Tentando dar uma 

resposta a esta questão foi feita uma análise à versão 2 da GNU GPL, a mesma do 

KNX@Home. 

6.1 - GNU General Public License 

Esta licença, foi criada basicamente com o objectivo de assegurar a liberdade para partilhar 

um software livre (mesmo que se cobre uma quantia por esse serviço), que o seu código fonte 

é disponibilizado ou posto à disposição e que esse software pode ser alterado ou ter partes 
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utilizadas no desenvolvimento de novos softwares. Além disto, qualquer utilizador deve ter 

noção destes seus direitos.  

No entanto, se alguém distribui um software considerado livre, deve assegurar que os seus 

destinatários recebem os mesmos direitos que recebeu, ou seja, deve garantir que estes 

recebem o código fonte do software ou o têm à disposição [45]. 

A licença GPL estabelece que pode ser feita a modificação de um programa, ou de parte 

dele, formando assim um programa derivado e feita a sua cópia e distribuição desde que 

sejam disponibilizadas ou mantidas em cada uma das cópias os avisos de copyright e de 

ausência de garantia e seja entregue a cada um dos destinatários do programa, juntamente 

com este, uma cópia da licença GPL. Para além disto, deve também ser garantido que todos 

os ficheiros do programa que tenham sido modificados, incluam anotações de que foram 

alterados e a data de quando ocorreram essas alterações. Qualquer programa que seja 

distribuído ou publicado que contenha o programa original ou parte dele, ou que seja um 

programa derivado dele, deve ser licenciado a terceiros sem custos e sob também os termos 

da licença GPL [45]. 

Estes termos aplicam-se ao programa modificado como um todo, pois caso existam partes que 

não sejam derivadas do programa original e que possam ser consideradas como 

independentes e trabalhos separados, então os termos da licença GPL podem não lhes ser 

aplicados quando distribuídos de modo separado. Já no caso de todas essas partes serem 

distribuídas como parte de um todo que é um trabalho baseado no programa original, a sua 

distribuição deve ser feita sob a licença GPL, cujos termos englobarão todo o trabalho 

independentemente do autor de cada uma das partes [45]. 

 

São estas as características da licença GPL que se podem considerar como relevantes para o 

esclarecimento da questão sobre qual o tipo de licenciamento que se poderá adoptar na 

utilização do software KNX@Home e dos módulos programador de tarefas e sistemas de 

alarmes para ele idealizados, na eventual comercialização de um equipamento que actue 

como interface para sistemas de domótica por parte da NIBBLE – Engenharia Lda. 

Conforme já foi referido, o KNX@Home é distribuído associado à licença GPL e como tal, terá 

que continuar a ser distribuído nos mesmos termos, juntamente com o seu código fonte. O 

mesmo se poderá aplicar à versão integrada no KNX@Home dos módulos programador de 

tarefas e sistema de alarmes, visto que conforme os termos da licença assumem-se como uma 

modificação realizada sobre o código fonte original do KNX@Home. No caso da versão 

paralela destes módulos, dos quais até ao momento apenas o programador de tarefas foi 

completamente implementado, a situação já não é assim tão clara. Trata-se de uma 

aplicação web desenvolvida paralelamente e que não incluí no seu código fonte qualquer 

parte ou fragmento do código fonte do KNX@Home, mas o seu funcionamento depende 
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completamente dele, pelo que segundo os termos da GPL também será inviável a sua 

distribuição sob os termos de uma outra licença proprietária. 

Existe ainda o caso da aplicação desenvolvida, que é invocada pelo módulo programador de 

tarefas no momento de execução de uma tarefa e que estabelece a conexão RMI com o KNX 

Service e lhe envia os comandos de actuação sobre a instalação. Esta aplicação, devido à 

arquitectura da tecnologia RMI impôs que fossem reutilizadas classes java provenientes do 

código fonte do KNX@Home, como tal deverá ser também distribuído associado às condições 

da licença GPL. 

Para uma melhor avaliação dos termos e condições propostos na licença GPL, versão 2, o seu 

texto integral está disponível na Internet através do endereço: 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html [45] 

 

Face a estas condições impostas pelos termos da licença GPL e não perdendo de vista o 

objectivo de ser poder vir a comercializar um produto baseado no software KNX@Home, 

apresentam-se a seguir alguns padrões para negócios baseados em software de código aberto, 

num estudo realizado por Rafael de Albuquerque Ribeiro, Romeu de Andrade Guimarães, Alan 

Kelon Oliveira de Moraes, Jones Oliveira de Albuquerque e Silvio Lemos Meira para a 

Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco e Universidade 

Rural de Pernambuco. 

6.2 - Padrões de Negócios 

Citando o seu resumo, este estudo “descreve padrões com a finalidade de facilitar o 

desenvolvimento de um novo empreendimento baseado em software de código aberto. Os 

padrões foram identificados baseados em estudos de caso e pesquisas de estratégias de 

utilização de software de código aberto no mundo corporativo.” [46]. 

Um dos padrões propostos por este estudo é o padrão de Optimização, que segundo referem 

os autores, passa pela oportunidade de elevar o desempenho do produto que se pretende 

comercializar, recorrendo a alterações e ajustes ao software de código aberto do qual ele 

depende e tudo isto com o menor custo associado. Ou seja, a empresa não tem os encargos 

de desenvolver o software, mas pode sempre alterá-lo e utilizá-lo como base de um produto 

comercial com desempenho optimizado [46]. 

O padrão Apadrinhamento sugere que a empresa possa incentivar o desenvolvimento de um 

produto de código aberto que apresente utilidade para outras empresas ou comunidades de 

desenvolvedores e a partir desse produto de código aberto desenvolver o seu próprio produto 

que será comercializado. Como se pode constatar, esta solução também passa por uma 

economia dos esforços que estariam inerentes ao desenvolvimento do produto de raiz pela 

própria empresa [46].  
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Uma outra perspectiva é o designado padrão Assinatura. Segundo este padrão é possível 

maximizar a facturação proveniente de serviços prestados que têm como base produtos que 

não oferecem valor. Quer isto dizer que um software pode ser distribuído de forma gratuita e 

a empresa oferecer serviços agregados como consultoria, actualizações automáticas do 

software ou até serviço de garantia sobre o produto. A licença GPL refere a renúncia de 

efeitos de garantia nos seus termos, mas qualquer entidade pode optar por prestar essa 

garantia, cobrando uma taxa [46]. 

Finalmente, outro padrão referido no estudo que se considerou interessante foi o padrão 

consultoria, segundo o qual uma empresa, através de parcerias com desenvolvedores de 

software de código aberto, pode oferecer serviços de consultoria para outras empresas que 

desejam migrar de produtos proprietários de elevado custo para produtos de código aberto de 

custos reduzidos [46]. 

 

Com a apresentação destes padrões de negócios, em que alguns poderão mesmo ser 

aplicáveis a um caso como este da pretensão de se comercializar um produto baseado no 

KNX@Home, foram identificadas estratégias baseadas tanto em produtos como em serviços 

que demonstram que é possível obter lucros das formas mais variadas quando se utiliza 

software de código aberto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7  

Conclusão 

De todo o trabalho desenvolvido, a primeira conclusão que pode tirar é foi atingido um 

extraordinário desenvolvimento das minhas capacidades individuais. Desde o estudo do 

protocolo KNX/EIB, passando pela idealização da arquitectura do sistema a implementar, bem 

como a implementação propriamente dita, todo o trabalho desenvolvido foi um trajecto de 

aprendizagem e melhoramento de competências com novas tecnologias e por isso um desafio 

altamente aliciante. Dado o resultado atingido, considera-se que esse desafio foi superado de 

forma satisfatória. 

Acerca do processo de desenvolvimento propriamente dito e começando pelo protocolo 

KNX/EIB que serviu como base para este projecto, considera-se que este provou ser digno da 

popularidade que tem atingido na actualidade no mundo da domótica, mais especificamente 

com a sua norma KNXnet/IP que se assumiu como uma solução altamente viável para o 

desenvolvimento de aplicações para este contexto. O KNXnet/IP respondeu satisfatoriamente 

sempre que se pretendeu interagir com a instalação KNX/EIB de teste através de um acesso 

remoto, quer a partir de um terminal na rede local, quer a partir de um terminal via 

Internet. 

Outro aspecto que vale a pena ressaltar foi a escolha do KNX@Home como plataforma base 

para o desenvolvimento da aplicação para a interface. Tendo sido testado com algum 

pormenor, este revelou ser uma aplicação já com um elevado nível de maturidade e uma 

grande quantidade de funcionalidades, próprias para aplicação de domótica, completamente 

implementadas e prontas a ser utilizadas. Por isto mesmo e dada a sua distribuição sob 

licença GPL, considera-se se que foi uma boa opção tomar o KNX@Home como base de 

trabalho, agindo sobre as suas debilidades e lacunas, pois dessa forma abriram-se 

perspectivas à obtenção de um produto final bastante mais completo em termos de 

funcionalidades disponíveis para o utilizador final. 

De todo o processo de implementação, considera-se que houve uma tecnologia que assumiu 

um enorme destaque, a tecnologia web Java ServerPages. A utilização de Java ServerPages e 
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da framework Struts no desenvolvimento da interface gráfica da aplicação mostraram-se 

pontos a favor para a simplificação de um processo de implementação complexo como o que 

foi realizado. Esta tecnologia JSP, com o devido suporte da framework Struts, revelou um 

poder enorme para o desenvolvimento de aplicações web que impliquem uma lógica de 

negócio exigente a nível da execução de processos e processamento de informação. 

Mais um aspecto digno de ressalva é a utilização do Linux/Ubuntu como sistema operativo 

para a máquina servidor. Confirmaram-se as suas já conhecidas qualidades a nível da 

estabilidade e robustez, como aliás provaram os testes de longa duração realizados, mas 

também a sua flexibilidade com a possibilidade de utilização do pacote de software Crontab 

como responsável pela execução das tarefas através da simples adição de algumas linhas de 

texto num ficheiro. Como é óbvio esta solução simplificou bastante o processo de 

implementação do programador de tarefas desenvolvido. 

Falta ainda tecer algumas considerações relacionadas com os aspectos de hardware para a 

interface. Como a obtenção de um produto final completamente acabado é um processo 

bastante mais longo do que o tempo disponível para este processo, preferiu-se dar-se 

prioridade às funcionalidades que a interface poderia prestar ao utilizador. Tendo essa 

componente de software concluída, aí sim, faria sentido especificar com clareza qual o 

equipamento em que esta seria incluída e posta à disposição de um cliente num eventual 

processo de comercialização. Como tal, apenas foram referidas algumas hipóteses de entre as 

inúmeras possíveis para o hardware da interface. 

 

Em todo o processo surgiram também bastantes dificuldades, em a maior parte foi superada 

com maior ou menor facilidade, mas houve as que não foram superadas ou pelo menos 

completamente superadas. 

De entre essas dificuldades que se consideraram superadas pode-se referir o contacto inicial 

com o protocolo KNX/EIB, ainda algo complexo e preparação da plataforma de teste com a 

montagem do router KNXnet IP Siemens N148/21 no painel de simulação. Só após várias 

tentativas frustradas foi atingido o sucesso na sua configuração, sem recorrer ao software 

ETS, e tudo foi posto a funcionar com o KNX@Home. 

Outra dificuldade e talvez a maior, mas que também se considerou superada, foi o estudo e 

compreensão da arquitectura e implementação do código fonte do KNX@Home. Este baseava-

se numa tecnologia sobre a qual não se detinha praticamente nenhum conhecimento, a 

tecnologia JSP suportada pela framework Struts, pelo que à primeira vista foi um obstáculo 

perceber o seu modo de funcionamento, mas depois tornou-se bastante e útil na 

simplificação do processo de implementação da interface gráfica. 

No que respeita a dificuldades que não foram superadas, uma delas pode-se considerar o 

tempo de duração do projecto, pois impossibilitou que se concluísse a implementação da 

arquitectura idealizada para o sistema de alarmes do KNX@Home. 
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Outro aspecto que se sentiu que não foi de todo cumprido, foi facto de não se ter atingido o 

desenvolvimento de uma aplicação de software para a interface que se pudesse licenciar de 

forma proprietária e dessa forma reservar os direitos de copyright da NIBBLE na eventual 

comercialização de um produto final. De modo a colmatar, de alguma forma, essa lacuna foi 

apresentado no Capítulo 6 o estudo sobre estratégias de negócios baseados em software 

open-source. 

7.1 - Desenvolvimento Futuro 

Claro que um projecto com este abre portas a inúmeras hipóteses de aspectos a melhorar ou 

desenvolver no futuro. 

Considera-se que a conclusão da implementação do sistema de alarmes, cuja arquitectura foi 

completamente idealizada e descrita seria um passo importante na melhoria das 

funcionalidades do KNX@Home. 

Um outro aspecto que seria interessante desenvolver, seria a adição do suporte por parte do 

KNX@Home de datapoints não booleanos, ou seja não ter apenas datapoints de On e Off, mas 

também datapoints que permitam realizar dimming sobre dispositivos de uma instalação por 

exemplo. Este aspecto não foi coberto neste projecto porque preferiu-se dar prioridade à 

implementação de funcionalidades consideradas mais básicas para uma interface de 

domótica, mas que acha-se que seria interessante e proveitoso para a divulgação do 

KNX@Home que fosse desenvolvido no futuro. 

Finalmente, outro desenvolvimento que se poderia dar a este projecto seria a especificação 

de uma configuração a nível de hardware que suporte o conjunto de software especificado e 

desenvolvido com este projecto, respeitando sempre bons níveis de eficiência energética e 

eventualmente servir como base para um produto ou serviço comercializável. 

Conforme já se disse, num projecto como este há sempre aspectos a melhorar e a 

desenvolver e portanto, as possibilidades são infinitas. 
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Anexo A  

Tabelas de Especificação de Requisitos 

Os requisitos especificados na secção 3.5.5 do Capítulo 3 são agora descritos com mais 

detalhe, sendo também enunciado o motivo pelo qual se considerou que cada um deles fosse 

definido, bem como a prioridade de cada um. Para tal será utilizado um modelo semelhante 

ao da Tabela 3 para cada um desses requisitos [22]. 

ID do requisito – Nome do requisito 

Descrição  

Motivo  

Método de verificação  

Prioridade  
Tabela 3 - Tabela de especificação de requisitos 

Com cada um dos campos incluídos na tabela modelo, pretende-se o seguinte: 

• ID do requisito: Número de identificação do requisito. Será constituído pelo conjunto 

de números naturais � = 1, 2, 3, 4, … � e servirá para, caso se pretenda, enunciar o 

respectivo requisito apenas pelo seu número identificativo. 

Pode acontecer que a especificação de um requisito provoque a necessidade de, 

dentro do seu contexto, serem definidos outros requisitos, os quais serão designados 

de sub-requisitos. Isto provocará que no campo ID do requisito apareçam 2 números 

separados por um ponto (.), à esquerda o número relativo ao requisito em questão e 

à direita o número relativo ao sub-requisito. 

• Nome do requisito: Conterá o nome do requisito e será escolhido de modo a que 

identifique de uma forma rápida e concisa o contexto do requisito. 

• Descrição: Esse campo consiste numa descrição mais detalhada do requisito. 

• Motivo: Apresenta o motivo pelo qual se justifica a presença do respectivo requisito. 
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• Método de verificação: Esse campo enunciará de que forma será feita a verificação 

se o requisito foi satisfeito ou não. 

• Prioridade: Campo que indicará qual a prioridade do requisito. Poderá ter um dos 

seguintes valores: Alta, média ou baixa. 

A.1 -  Gerais 

De inicio serão especificados os requisitos, aqui designados como gerais e que se 

caracterizam por serem requisitos que foram propostos no inicio deste trabalho e que 

obviamente também se esperam que sejam satisfeitos. 

1 – Interface Web 

Descrição Deseja-se ter uma interface web, configurável para cada instalação, 

através da qual os utilizadores poderão controlar um sistema de domótica. 

Motivo O interesse de uma instalação de domótica vem, principalmente do facto 

da quantidade de formas de controlo dos diversos equipamentos que esta 

dispõe. Assim, com uma interface web, acessível remotamente, para 

controlar a instalação, eleva a sua funcionalidade para um nível superior. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Alta 
Tabela 4 - Requisito 1 - Interface Web 

2 – Comandos KNX/EIB sobre TCP/IP 

Descrição A interface web deverá comandar o sistema de domótica através do envio 

de comandos KNX/EIB sobre TCP/IP. 

Motivo Visto que se pretende ter uma interface web para controlo da instalação e 

como a comunicação entre equipamentos de uma rede IP, como é o caso 

de uma LAN particular ou mesmo da Internet, é feita sobre o protocolo 

TCP/IP, torna-se obrigatório que os comandos que se pretendem que 

sejam enviados para a instalação também sejam enviados sobre as normas 

deste protocolo. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Alta 
Tabela 5 - Requisito 2 – Comandos KNX/EIB sobre TCP/IP 

3 – Acessibilidade 

Descrição A interface web deverá ser acessível tanto a partir de computadores 

pessoais, como a partir de PDA. 

Motivo O controlo de uma instalação de domótica será tanto mais funcional, 

quanto maior for o número de meios que estejam disponíveis para o fazer. 

Por isto, surge a necessidade de ter a interface a desenvolver acessível 

tanto a partir de computadores pessoais como de dispositivos móveis. 
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Método de verificação Aceder à interface através de diversos equipamentos distintos, 

computadores e PDA. 

Prioridade Alta 
Tabela 6 - Requisito 3 – Acessibilidade 

A.2 -  Programador de Tarefas 

Um aspecto que se constatou que o KNX@Home não implementava de todo, que será assim 

desenvolvido neste projecto, é um modo de agendamento de tarefas de execução automática 

associadas aos diversos datapoints configurados no sistema. 

4 – Programador de tarefas 

Descrição Ter à disposição um método que permita realizar a programação horária 

de quando os datapoints configurados no sistema deverão actuar e de que 

forma. 

Motivo Numa interface para um sistema de domótica como é o que se pretende 

implementar, uma forma de programar a realização de tarefas 

automáticas assume-se como um aspecto de vital importância. Assume 

ainda mais relevância quando o KNX@Home, tido como ponto de partida, 

não incluí nenhuma função que cubra este aspecto. 

Método de verificação Realização de teste no painel de simulação já utilizado, com o 

agendamento de tarefas automáticas com várias características diferentes. 

Prioridade Alta 
Tabela 7 - Requisito 4 - Programador de tarefas 

Claro que um requisito que atinge uma complexidade como é este da implementação de um 

programador de tarefas, obriga à definição dos seus próprios requisitos de modo que a sua 

funcionalidade esteja num nível tão alto quanto possível. Apresentam-se a seguir as tabelas 

correspondentes aos requisitos que se acharam necessários de definir para o programador de 

tarefas. 

 

4.1 – Datapoints 

Descrição Deverão ser especificados os datapoints que irão ser actuados e como. 

Poderá ser definido que o datapoint seja activado, através do envio do 

valor On, ou desactivado, através do envio do valor Off. 

Motivo No âmbito da solução que se pretende implementar, este é o requisito que 

mais sentido faz, pois se se pretende dotar a instalação de um método de 

programação de tarefas é necessário definir qual, ou quais os 

equipamentos da instalação que serão actuados e qual a acção que 

realizarão. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 



 

122 

Prioridade Alta 
Tabela 8 – Sub-requisito 4.1 – Datapoints 

 

4.2 – Parâmetros temporais 

Descrição Definição de minutos, hora, dia e mês para realização da tarefa. Deve 

também existir a possibilidade para se definir a tarefa para um dia da 

semana, de Domingo a Sábado. 

Motivo Para um sistema de agendamento de tarefas de execução automática é 

vital que sejam definidos parâmetros de tempo e data para a execução da 

acção sobre o datapoint especificado pela tarefa. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Alta 
Tabela 9 - Sub-requisito 4.2 - Parâmetros temporais 

 

4.3 – Periodicidade 

Descrição Uma tarefa deve poder ser repetida segundo intervalos de tempo o mais 

personalizáveis possível. 

Motivo Considerou-se de grande utilidade que um sistema deste tipo possa 

permitir que seja também definido se se pretende que uma tarefa seja 

repetida numa outra altura e quando. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Alta 
Tabela 10 - Sub-requisito 4.3 – Periodicidade 

 

4.4 – Contacto 

Descrição Definição de contacto do utilizador. 

Motivo O utilizador responsável pela tarefa, se pretender, deve ter conhecimento 

da realização da tarefa. Deve, por isso, ser oferecida a possibilidade de o 

utilizador definir um contacto, preferencialmente correio electrónico, 

para envio de uma mensagem de alerta aquando da realização da tarefa. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 11 - Sub-requisito 4.4 – Contacto 

 

4.5 – Lista de tarefas 

Descrição Listagem de tarefas existentes. 

Motivo Deve existir uma forma de os utilizadores terem acesso à listagem de 

tarefas que no momento estão configuradas no sistema. 



123 

Método de verificação Aceder à página da aplicação onde as tarefas são listadas e verificar que 

efectivamente corresponde às tarefas existentes no sistema. 

Prioridade Alta 
Tabela 12 - Sub-requisito 4.5 – Lista de datapoints 

 

4.6 – Administração 

Descrição Existência de utilizador administrador. 

Motivo Cada utilizador terá acesso e apenas será responsável pelas tarefas que 

definiu no sistema, pelo que considerou-se importante existir a 

possibilidade de o utilizador administrador ter acesso à lista e 

configurações de todas as tarefas, independentemente do utilizador que a 

definiu. 

Método de verificação Aceder à lista de tarefas através da conta de um utilizador normal e de um 

utilizador administrador. 

Prioridade Alta 
Tabela 13 - Sub-requisito 4.6 – Administração 

 

4.7 – Adição de tarefas 

Descrição Adição de novas tarefas ao sistema através da aplicação. 

Motivo Numa aplicação como um programador de tarefas automáticas faz todo 

sentido que exista a possibilidade de novas tarefas puderem ser 

adicionadas ao sistema. 

Método de verificação Adicionar nova tarefa através da aplicação e verificar recorrendo ao painel 

de simulação que esta é realizada. 

Prioridade Alta 
Tabela 14 - Sub-requisito 4.7 – Adição de tarefas 

 

4.8 – Edição de tarefas 

Descrição As tarefas poderão ser editadas, quer pelo utilizador que as criou, como 

pelo utilizador administrador. 

Motivo O utilizador pode sentir a necessidade de alterar os parâmetros de 

configuração de uma tarefa sem ter necessidade de apagar e definir uma 

nova. 

Método de verificação Alterar os parâmetros de uma tarefa já existente e verificar recorrendo ao 

painel de simulação que este é executada segundo os novos valores. 

Prioridade Alta 
Tabela 15 - Sub-requisito 4.8 – Edição de tarefas 
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4.9 – Remoção de tarefas 

Descrição As tarefas poderão ser eliminadas, quer pelo utilizador que as criou, como 

pelo utilizador administrador. 

Motivo Pode existir o momento que uma tarefa já não faça sentido de constar no 

sistema e como tal o utilizador deve ter um método à sua disposição para 

as eliminar. 

Método de verificação Remover uma tarefa do sistema e verificar que esta depois já não consta 

da lista de tarefas. 

Prioridade Alta 
Tabela 16 - Sub-requisito 4.9 – Remoção de tarefas 

É de referir que na especificação dos requisitos anteriores, sempre que se enunciou um 

utilizador administrador, referia-se ao utilizador “root” que já vem configurado por defeito 

no KNX@Home e possui o máximo de privilégios. Este utilizador administrador, para além de 

gerir as suas próprias tarefas, poderá também gerir as tarefas adicionadas por todos os outros 

utilizadores registados no sistema. 

A.3 -  Sistema de Alarmes 

Finalmente, uma outra funcionalidade que se considerou importante que a interface deverá 

oferecer ao seu utilizador, é um método de o utilizador ser de alguma forma avisado no 

momento em que um datapoint é accionado. Abre-se assim um novo requisito para o sistema. 

 

5 – Sistema de alarmes 

Descrição Modo de definir uma reacção para uma acção que ocorreu na instalação.  

Motivo A gama de equipamentos disponíveis numa instalação de domótica podem 

incluir sensores de qualquer tipo, deste modo deve estar disponível para o 

utilizador a possibilidade de ser avisado aquando da actuação de um 

desses equipamentos.  

Método de verificação Provocar uma acção num datapoint especificado e verificar que ocorre a 

reacção também especificada ocorre. 

Prioridade Média 
Tabela 17 - Requisito 5 - Sistema de alarmes 

 

Tal como o Programador de tarefas especificado na secção anterior, também este sistema de 

alarmes encerra uma grande complexidade que abre portas aos seus próprios requisitos. 

A partir deste momento será o introduzido no sistema de alarmes o conceito de configuração. 

Pretende-se com este conceito referir-se aos diversos conjuntos de acções e reacções que 

podem ser configurados no sistema, sendo que as acções serão os acontecimentos que se 
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verificam na instalação através da monitorização dos datapoints e as reacções os 

acontecimentos, definidos nessas configurações, que serão desencadeados quando a 

respectiva acção ocorra. 

5.1 – Configurações 

Descrição O sistema deve permitir a existência de várias configurações de alarmes 

em simultâneo. 

Motivo Como uma instalação pode permitir a existência de inúmeros 

equipamentos, é natural que o utilizador pretenda definir, de forma 

isolada, reacções para quando estes são actuados individualmente. 

Método de verificação Adicionar diversas configurações ao sistema. 

Prioridade Média 
Tabela 18 - Sub-requisito 5.1 – Configurações 

 

5.2 – Datapoints (acção) 

Descrição Deverão ser especificados os datapoints que irão servir como sensores. 

Poderá ser definido que o datapoint desencadeie a acção quando activado, 

através do valor On, ou desactivado, através do valor Off. 

Motivo Para se poder ter motivo para enviar um alerta de qualquer tipo, é 

necessário que algo ou alguma coisa desencadeie esse alerta. Como tal, 

torna-se vital que sejam definidos na configuração que circunstâncias, por 

intermédio dos datapoints, desencadearão esses alertas. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 19 - Sub-requisito 5.2 - Datapoints (acção) 

 

5.3 – Datapoints (reacção) 

Descrição Deverão ser especificados os datapoints e com que valor que serão 

actuados como reacção a uma determinada acção. 

Motivo Considerou-se que seria de extrema importância que face a uma acção 

sobre um determinado datapoint, possa ser actuado um outro datapoint 

também definido pelo utilizador. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 20 - Sub-requisito 5.3 - Datapoints (reacção) 

 

5.4 – Contacto 

Descrição Deverá ser especificado o contacto do utilizador para envio de mensagem 

de alerta. 
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Motivo Face à acção sobre um datapoint o utilizador que define a configuração 

apenas pode pretender ser avisado que ela ocorreu, como tal impõe-se a 

necessidade se ser definido um contacto, por exemplo de correio 

electrónico. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 21 - Sub-requisito 5.4 – Contacto 

 

5.5 – Activar/desactivar configurações 

Descrição Deve existir a possibilidade de o utilizador alterar o estado das diversas 

configurações. O estado poderá ser activado ou desactivado. 

Motivo De entre as várias configurações que estejam definidas no sistema, pode 

deixar de fazer sentido para o utilizador que algumas delas continuem em 

vigor. No entanto, elas podem a vir a ser úteis mais tarde e então seria útil 

para o utilizador oferecer-lhe um método de desactivar as configurações, 

sem as eliminar definitivamente, e poder reactivá-las mais tarde. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 22 - Sub-requisito 5.5 - Activar/desactivar configurações 

 

5.6 – Adição de configurações 

Descrição Adição de novas configurações ao sistema através da aplicação. 

Motivo Dada o elevado número de equipamentos que podem constar de uma 

instalação, é de bom grado que se permita ao utilizador a possibilidade de 

poder definir reacções para quando os datapoints são accionados 

isoladamente. 

Método de verificação Adicionar nova configuração através da aplicação e verificar com o painel 

de simulação que esta é realizada. 

Prioridade Média 
Tabela 23 - Sub-requisito 5.6 - Adição de configurações 

 

5.7 – Edição de configurações 

Descrição As configurações poderão ser editadas, quer pelo utilizador que as criou, 

quer pelo utilizador administrador. 

Motivo O utilizador pode sentir a necessidade de alterar os parâmetros de uma 

configuração sem ter necessidade de apagar e definir uma nova. 

Método de verificação Alterar os parâmetros de uma configuração já existente e verificar 

recorrendo ao painel de simulação que este é executada segundo os novos 
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parâmetros. 

Prioridade Média 
Tabela 24 - Sub-requisito 5.7 - Edição de configurações 

 

5.8 – Remoção de configurações 

Descrição As configurações poderão ser eliminadas, quer pelo utilizador que as criou, 

como pelo utilizador administrador. 

Motivo Quando já não faça sentido, de todo, uma configuração constar no sistema 

o utilizador deve ter um método à sua disposição para as eliminar. 

Método de verificação Remover uma configuração do sistema e verificar que esta depois já não 

consta da lista de configurações. 

Prioridade Média 
Tabela 25 - Sub-requisito 5.8 - Remoção de configurações 

 

5.9 – Activar/desactivar sistema 

Descrição Alterar estado do sistema de alarmes, entre activo e desactivo. 

Motivo O utilizador pode pretender desactivar por completo o sistema de alarmes 

e consequentemente todas as configurações existentes. 

Método de verificação Realização de testes no painel se simulação. 

Prioridade Média 
Tabela 26 - Sub-requisito 5.9 - Activar/desactivar sistema 

 

5.10 – Administração 

Descrição Existência de utilizador administrador. 

Motivo Cada utilizador terá acesso e apenas será responsável pelas tarefas que 

definiu no sistema, pelo que considerou-se importante existir a 

possibilidade de o utilizador administrador ter acesso à lista e 

configurações de todas as tarefas, independentemente do utilizador que a 

definiu. 

Método de verificação Aceder à lista de tarefas através da conta de um utilizador normal e de um 

utilizador administrador. 

Prioridade Alta 
Tabela 27 - Sub-requisito 5.10 - Administração 

Tal como foi referido na secção respeitante ao programador de tarefas, também para o 

sistema de alarmes, sempre que se enunciou um utilizador administrador, referia-se ao 

utilizador “root” que já vem configurado por defeito no KNX@Home e possui o máximo de 

privilégios. Este utilizador administrador, para além de gerir as suas próprias configurações 
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do sistema de alarmes, poderá também gerir as configurações adicionadas por todos os outros 

utilizadores registados no sistema.  

A.4 -  Internacionalização 

Outro ponto que se considerou que seria necessário despender alguma atenção seria a 

implementação de um idioma diferente do alemão para o KNX@Home plenamente funcional, 

ou seja efectivar a sua internacionalização. 

 

6 – Internacionalização 

Descrição Implementação do idioma português na aplicação KNX@Home e que deverá 

proporcionar aos utilizadores do KNX@Home, uma interacção com a 

aplicação plenamente funcional e completamente em português, desde 

hiperligações a textos de ajuda. 

Motivo Em conjunto com a NIBBLE, definiu-se que seria importante dotar a 

aplicação do idioma português, uma vez que tendo um produto final a 

operar com a aplicação desenvolvida, a sua possível industrialização e 

comercialização será, numa fase inicial, feita no mercado nacional. 

Método de verificação Navegação por todas as páginas da aplicação e utilização de todas as suas 

funções. 

Prioridade Alta 
Tabela 28 - Requisito 6 – Internacionalização 

 

Estão desta forma enunciados todos os requisitos que foram considerados que este trabalho 

propunha. Todo o trabalho desenvolvido foi feito no sentido de que todos eles, ou pelo 

menos, a maior parte deles fosse satisfeita. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B  

Instalação e Configuração do sSMTP 

Para o envio das mensagens de correio electrónico de aviso da execução das tarefas teve que 

ser instalado na máquina servidor o software sSMTP. Este é um utilitário para sistemas 

operativos baseados em UNIX/Linux para envio de correio electrónico a partir do computador 

local utilizando um servidor SMTP conhecido pelo utilizador e que possuí um método de 

configuração muito simples.  

Para a instalação do sSMTP recorre-se ao comando:  

apt-get install ssmtp  

e a para sua configuração foram utilizados os de uma conta de correio electrónico Gmail, 

editando-se o ficheiro /etc/ssmtp/ssmtp.conf da seguinte forma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

root= <username>@gmail.com  
mailhub= smtp.gmail.com:587  

AuthUser=<username> 
AuthPass=<password> 
UseSTARTTLS=YES 
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Anexo C  

Screenshots do Protótipo do Sistema de Alarmes 

Dada a impossibilidade de se implementar completamente o sistema de alarmes para o 

KNX@Home, conforme a arquitectura descrita na secção 5.1.2, apresentam-se a seguir alguns 

screenshots da sua interface gráfica. 

Com estes screenshots pretende-se mostrar o aspecto gráfico da aplicação quando 

completamente implementada, bem como demonstrar as funcionalidades presentes. 

Conforme já foi referido, o acesso à secção do sistema de alarmes é feito através da página 

de boas vindas. 

 

É nesta página de boas vindas que pode ser feita a activação ou desactivação do sistema de 

alarmes.  

Acedendo à área do sistema de alarmes é disponibilizada uma lista das configurações 

registadas no sistema no momento. 
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Nesta listagem, cada configuração é descrita pelo seu ID, pela acção a detectar, pela reacção 

a desencadear face a essa acção e pelo utilizador que a adicionou. Para cada tarefa estão 

também disponíveis as opções de editar os seus parâmetros ou removê-la. 

No final da lista está disponível o link para adicionar uma nova configuração de alarmes ao 

sistema. 

Seleccionada a opção de adicionar uma nova configuração de alarmes, é disponibilizado ao 

utilizador um formulário. 

 

Este formulário está dividido em duas secções. A secção de acção, onde são listados os 

datapoints que estão configurados no KNX@Home e que podem ser seleccionados para 

actuarem como sensor. A secção de reacção, onde também são listadas os datapoints, mas 

agora para serem definidos como reacção a desencadear face a um acontecimento. Nesta 
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secção de reacção podem também ser especificados contactos para envio de mensagens de 

alerta. 

De referir que no caso de edição de uma configuração, também será disponibilizado ao 

utilizador um formulário, que será em tudo semelhante ao de adição de configuração.  

Submetido o formulário de forma válida, é apresentada ao utilizador uma página de sucesso. 

 

Esta página de sucesso inclui um resumo dos parâmetros definidos para a configuração. 

Além disto, são também disponibilizados links para adicionar uma nova configuração, voltar à 

lista de configurações ou voltar ao menu do KNX@Home. 

 


