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Agenda

Internet Przyszłości

Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości

Koncepcja i założenia aplikacji

Funkcjonalność

Koncepcja architektury systemu

Oczekiwane rezultaty



3

HomeNetEnergy

Internet Przyszłości

Źródło: Future Internet: The Cross-ETP 
Vision Document, 2009

• Internet ludzi

• Internet wiedzy

• Internet rzeczy

• Internet usług

• Infrastruktura 
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Inżynieria Internetu Przyszłości

Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości 01.01.2010 – 31.12.2012

Realizowany przez 9 czołowych uczelni i placówek naukowo-badawczych 
w Polsce 

Cele i zakres projektu

Opracowanie metodyki zastępowania protokołu IPv4 wersją IPv6

Opracowanie nowej architektury opartej na wirtualizacji zasobów

Zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i usług 

Stworzenie i uruchomienie naukowej sieci laboratoryjnej dla Internetu Ipv6 oraz Internetu Przyszłości

Promocja wyników w środowisku

Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej 
Gospodarki
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HomeNetEnergy

HomeNetEnergy to aplikacja umożliwiająca monitorowanie i 
zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w otoczeniu domowym, oraz 

sterowanie odbiornikami energii ręcznie i automatycznie z 
wykorzystaniem informacji kontekstowej i profilu użytkownika.

Motywacje
Internet Rzeczy jednym z kluczowych elementów Internetu 
Przyszłości

Brak aplikacji wykorzystujących kontekst otoczenia człowieka w 
celu oszczędzania energii

Aspekt finansowy
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HomeNetEnergy - założenia

1. Monitorowanie przez użytkowników wielu odległych od siebie 
lokalizacji

2. Dwukierunkowa komunikacja z wybranymi urządzeniami w otoczeniu 
domowym użytkownika

3. Zunifikowany sposób dostępu do sensorów i urządzeń

4. Wykorzystanie informacji dostarczanej przez czujniki do 
automatycznego zarządzania zużyciem energii zgodnie z 
preferencjami użytkowników i aktualnym stanem otoczenia



HomeNetEnergy
- funkcjonalność

Aplikacja

Sieć
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HomeNetEnergy - funkcjonalność

Przewidywana funkcjonalność aplikacji
Gromadzenie i przetwarzanie danych na temat zużycia energii 
przez urządzenia w środowisku domowym w rozproszonych 
lokalizacjach

Wizualizacja danych w postaci przyjaznej dla użytkownika

Dostęp do systemu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie

Możliwość ręcznego sterowania (włącz – wyłącz) urządzeniami 
przez użytkowników

Efektywne zarządzanie zużyciem energii poprzez automatyczne  
sterowanie urządzeniami na podstawie informacji kontekstowych, 
profilu i aktywności użytkownika
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HomeNetEnergy - wyzwania

Infrastruktura

Zunifikowane mechanizmy dostępu 

Integracja sieci domowych z siecią globalną

Zbierania i dostarczanie informacji kontekstowej
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Kontroler 
lokalizacji Proxy

Kontroler 
lokalizacji

Proxy

Proxy
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HomeNetEnergy
- architektura aplikacji

Lokalizacja 1

Lokalizacja N

IPv6

IPv6

Usługa 
dostarczania 

kontekstu

Aplikacja 
zarządzania 

energią

Profil 
użytkownika

Sieć IIP

Dostęp www Dostęp mobilny
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HomeNetEnergy
- architektura aplikacji

Lokalizacja 1

Lokalizacja N

IPv6

IPv6

Usługa 
dostarczania 

kontekstu

Aplikacja 
zarządzania 

energią

Profil 
użytkownika

Sieć IIP

Dostęp www Dostęp mobilny
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HomeNetEnergy
- architektura elementu 

lokalnego

Sieć 
IIP

Miernik zużycia 
energii

Parametry 
otoczenia

ZigBee

Bluetooth/WLAN

WLAN/RS-232

Wirtualny 
sensor 1

Warstwa 
integracji 
technologi
cznej

Mechanizm 
zarządzania i 
konfiguracji

Proxy

Proxy

Proxy

IPv6

Lokalny rejestr 
urządzeń

Mechanizm 
autoryzacji żądań

Kontroler lokalizacji

Wirtualny 
sensor 2

Wirtualny 
sensor 3

IPv6

IPv6

Tożsamość
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HomeNetEnergy
- elementy systemu

Aplikacja zarządzania energią
Zbieranie, przetwarzanie i wizualizacja danych o zużyciu energii
Sterowanie urządzeniami w otoczeniu domowym

Usługa dostarczania kontekstu
Akwizycja, przetwarzanie zdarzeń z otoczenia
Dostarczanie informacji o aktualnym stanie kontekstu

Profil użytkownika
Zapewnia informacje o preferencjach użytkowników

Kontroler lokalizacji
Utrzymywanie i zarządzanie rejestrem urządzeń w lokalizacji fizycznej
Weryfikacja żądań dostępu do urządzeń w otoczeniu lokalnym

Proxy
Udostępnienie warstwy dostępu do sensorów
Udostępnienie warstwy integracji technologicznej
Udostępnienie mechanizmów zarządzania i konfiguracji
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HomeNetEnergy
- rezultaty i możliwości rozwoju

Spodziewane rezultaty
Opracowanie mechanizmów ułatwiających integrację sensorów i 
urządzeń otoczenia człowieka z Internetem Przyszłości
Przetestowanie koncepcji nowej architektury w kontekście jej 
wykorzystania w aplikacjach otoczenia domowego 

Co dalej?
Rozbudowa o mechanizmy umożliwiające monitorowanie pozostałych 
mediów
Wymiana informacji z dostawcami energii w modelu aplikacyjnym
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Dodatkowe informacje

• Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości
www.iip.net.pl

• Zastosowania Internetu Przyszłości 
https://www.iip.net.pl/pl/cs/cs3-zastosowania-internetu-
przysz%C5%82o%C5%9Bci
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Dziękuję za uwagę
Arkadiusz Radziuk hamerhed@man.poznan.pl


