
Resumo 

 

Nos dias de hoje a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas habitações, 

desde os electrodomésticos com acção programável aos sistemas automáticos de 

iluminação e climatização. Estes equipamentos possuem os seus próprios sensores e 

actuam individualmente, o que geralmente não representa a melhor solução do ponto 

de vista global pois eles podem reagir a acções de outros equipamentos dando origem 

a um comportamento instável em que a situação de equilíbrio, se atingida, não será a 

ideal em termos de eficiência energética. Torna-se necessário desenvolver um agente 

racional que faça a gestão de redes ambiente de forma a torná-las mais eficientes. A 

capacidade das redes neuronais na classificação e previsão de padrões é reconhecida, 

assim como o seu poder de generalização. A aplicação deste tipo de sistemas 

computacionais no desenvolvimento de ambientes habitacionais inteligentes não foi 

ainda completamente testada. A inteligência e racionalidade destes agentes torna 

possível, através da observação das actividades dos habitantes, prever e automatizar 

algumas das suas tarefas. É possível também relacionar informação obtida de vários 

dispositivos e assim detectar possíveis situações de emergência, actuando, de forma 

autónoma, para garantir a segurança dos ocupantes e da habitação. Para além de um 

módulo de inteligência responsável pela gestão dos equipamentos foi também 

desenvolvida uma aplicação que permite fazer a análise de vários parâmetros dos nós 

da rede neuronal. Desta forma tornou-se mais imediato perceber a influência das 

alterações realizadas no comportamento da rede. Como não era viável o 

desenvolvimento desta solução num ambiente físico, foi necessário implementar um 

simulador de habitação, denominado HomeSim, para se poder reproduzir as 

actividades dos habitantes. A interligação com a rede IP permite-nos controlar os 

dispositivos da habitação a partir de um interface web e receber notificações sobre 

eventos pré-definidos como a presença de pessoas na habitação ou um pedido de 

ajuda. 

 

 

 



Abstract 

 

Nowadays technology is ever present in our homes, from programmable appliances to 

automated lighting and heating systems. These devices have their own sensors and 

they work individually, which isn’t always the best global solution because they can react 

to each other’s actions leading to an unstable behavior in which a balance in never 

achieved in the most energyefficient way. It’s necessary to develop a rational agent that 

can manage ambient networks, making them more efficient. The ability of neural 

networks to classify and predict patterns is well known, as is their power of 

generalization. The use of this type of computational systems in the development of 

intelligent home environments has not yet been fully tested. This agent’s intelligence 

and rationality allows it, by the observation of the inhabitant’s activities, to predict and 

automate some of their tasks. It’s also possible to relate information collected from 

different devices and use it to detect possible emergency situations, acting, in an 

autonomous way, to ensure the safety of the inhabitants and their home. Besides an 

intelligence module responsible for the management of the home’s equipments, an 

application that allows analyzing several parameters of the network’s nodes has also 

been developed. With it the influence of the changes made in the network’s behavior 

became clearer. Because it was not possible to develop the intelligence module in a real 

environment it was necessary to create a home simulator, the HomeSim, to replicate the 

inhabitant’s activities. The interconnection with the IP network allows us to control our 

home’s devices from any web interface and to receive notifications over predefined 

events, like the presence of people in the house or a call for help. 


