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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka online komunikačno-informačného digitálneho systému pre kontinuálne a aktuálne informácie z bytového domu, od správy bytových domov, od susedov, informácie z mesta a mestských
úradov a od súkromného sektora pre obyvateľov bytových domov. Riešenie ďalej ponúka obojstrannú komunikáciu medzi obyvateľmi bytoviek, medzi obyvateľmi a správcom a medzi obyvateľmi a mestom.
Doterajší stav techniky
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Pre skvalitnenie života obyvateľov hlavne v mestách a v bytových domoch je podstatná včasná informovanosť. Informovanosť o dianí v bytovom dome, v ktorom bývajú jej obyvatelia. Informácie o tom v akom
technickom stave sa bytový dom nachádza, aké sú plánované práce v budúcnosti, aký je rozpočet a finančná
situácia daného bytového domu. Dôležité informácie od správcu bytového domu o plánovaných stretnutiach,
o pojednávaných témach, zvolávaní schôdzí, ako aj upozornenia, postrehy a nápady od správcu smerom
k obyvateľom. Správca bytového domu informuje obyvateľov bytového domu zväčša pomocou nástenky
umiestnenej v spoločných priestoroch bytového domu, vyvesením papierových oznamov. Susedia žijúci
v jednom bytovom dome komunikujú medzi sebou na základe ústneho prejavu, alebo svoje požiadavky, postrehy, oznamy vyvesujú do spoločných priestorov formou papierových oznamov. Susedia si medzi sebou
odovzdávajú oznámenia o ponúkaných službách, tovare, alebo dopyte po službe, tovare, upozorňujú na dianie v bytovom dome alebo informujú o prácach, ktoré budú vykonávané v ich byte. Informácie z mestských
úradov a štruktúr, ktoré sa dejú v meste alebo mestskej štvrti, tieto orgány distribuujú obyvateľom bytových
domov priamo do ich schránok v podobe papierových letákov alebo sú k dispozícii na internetových stránkach mesta, alebo mestských častí. Ide o informácie, ktoré sa priamo týkajú kvality života obyvateľov ako
napríklad o sociálnych službách v okolí, o zmenách organizácie dopravy, o výstavbe nových nehnuteľností,
o obmedzeniach, o zmenách v parkovacej politike, o zmena v platbách za služby mesta, o zmene v platbách
dane mestu a podobne.
Ďalší zdroj informácií pre obyvateľov bytových domov poskytujú súkromné spoločnosti, podnikatelia,
ktorí zasielajú ponuku svojich služieb alebo tovarov do schránok obyvateľov alebo nechávajú na vyhradených miestach v spoločných priestoroch bytového domu v podobe papierových letákov. Súčasný stav informovanosti smerom k občanovi teda smeruje do schránok alebo na vyhradené miesto v bytovom dome v spoločných priestoroch vo vchode bytových domov v papierovej agende alebo cez softvérové aplikácie, ktoré
ponúkajú obyvateľom prepojenie so správcom bytového domu v jednoduchej aplikácii, kde si prečítajú informácie alebo môžu komunikovať so správcom bytového domu. Posledná možnosť je, že riešenie problému
s distribúciou informácií od správcu, susedov, mesta alebo súkromného sektora v bytovom dome neexistuje.
Papierová agenda nie je dostačujúcou formou informovanosti z dôvodu jej nemožnosti ponúkať informácie s dostatočným časovým predstihom. Nie je možné informovať týždne, mesiace respektíve roky dopredu
o skutočnostiach, ktoré sú už dohodnuté a môžu priamo ovplyvniť obyvateľov na kvalite ich života. Papierová agenda zaťažuje časovo správcu bytového domu, je nutné zbierať informácie od distribúcie, bytových spoločenstiev, vytlačiť oznamy a rozmiestňovať ich v bytovom dome. Papierové odkazy nemusia vždy zostať
na svojom mieste po celý čas potreby daného oznamu, môžu sa odlepiť, môže ich niekto strhnúť alebo nedbalosťou poškodiť. Ročne je potrebné pre potreby papierovej agendy v rámci mesta Bratislava vytlačiť
stovky tisíc papierov oznámení, letákov, ponúk a požiadaviek, čo znamená nutnosť výrubu niekoľko tisíc
stromov každý rok. Papierová agenda tak predstavuje veľkú záťaž pre životné prostredie nielen pre nutnosť
výrubu lesov, ale predstavuje aj problém s odpadom, ktorý je po neaktuálnosti oznamov zjavný. Súčasný stav
teda neumožňuje požadované skutočnosti poskytnúť obyvateľom bytového domu v dostatočne širokej miere
a s dostatočným časovým predstihom, ani neumožňuje komplexné online prepojenie so správcom bytového
domu, distribúciou, mestom a susedmi.
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Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje komunikačno-informačný digitálny systém podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že komunikačno- informačný digitálny systém pozostáva z online platformy, ktorá zahŕňa hardvér a softvér. Celý systém obsahuje moduly – dátový
modul M1, výpočtový modul M2, komunikačné moduly M3 a M4, webové rozhranie M5, mobilné rozhranie
M6 a digitálny panel M7, ktoré sú vzájomne prepojené komunikačnou dátovou infraštruktúrou.
Dátový modul M1 pozostáva z počítačových jednotiek, výpočtových jednotiek, úložísk, zdrojového kódu
a algoritmov, webovej aplikácie, ktoré slúžia na zber dát a informácií, ich spracovanie, uloženie v databázach
a následné roztriedenie a to na skupiny dát zo správy bytových domov, bytového družstva, spoločenstva by-
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tových domov, družstiev, od poskytovateľov služieb distribúcie ako napríklad distribúcia vody, elektriny,
plynu, internetu, TV a odpadového hospodárstva, informácií z mesta, mestských úradov, mestských častí,
od súkromných spoločností, podnikateľského prostredia alebo priamo od obyvateľov alebo od existujúceho
softvérového riešenia digitálnej správy bytového domu, pre systém spracovania a distribúcie informácií.
Z dátového modulu M2 sú zasielané informácie a dáta na servery výpočtového modulu na ďalšie spracovanie, roztriedenie a zanalyzovanie dát. Dátový modul M1 a výpočtový modul M2 predstavujú Výpočtové
centrum, ktoré združuje internú výpočtovú techniku, originálne softvérové riešenie, textové a multimediálne
informácie, s ktorými celý systém pracuje. Systém združuje aj externé úložiská na komerčných platformách
potrebné na správne fungovanie systému. Výstupné informácie z výpočtového modulu M2 vstupujú do modulov M3, M4, M5 a M6, slúžiacich na zobrazovanie informácií. Moduly M5, M6 a M7 slúžia aj na obojstrannú komunikáciu od užívateľa a spätnú väzbu, ktorú Výpočtové centrum spracováva.
Komunikačný modul M3 čerpá informácie a dáta z Výpočtového centra a prostredníctvom SMS a Push
notifikácií zasiela informácie priamo do smartfónu používateľa a zobrazuje obsahovo krátke, stručné informácie.
Komunikačný modul M4 čerpá informácie a dáta z Výpočtového centra a prostredníctvom SMTP servera
zasiela informácie priamo do e-mailovej schránky používateľa.
Webové rozhranie M5 obsahuje webovú aplikáciu, ktorá čerpá informácie a dáta z Výpočtového centra
a zobrazuje ich na webovej verejnej aplikácii systému. Informácie a dáta sú dostupné v responzívnej webovej
aplikácii určenej na zobrazovanie na smartfónoch, tabletoch, počítačoch. Služba je dostupná online cez zabezpečenie HTTPS internetového prepojenia, ktoré je šifrované pomocou SSL. Webové rozhranie M5 umožňuje používateľovi zadávať a komentovať existujúce informácie a oznamy, interagovať a odpovedať na ne.
Webové rozhranie M5 ďalej slúži na odosielanie zadávaných informácií od používateľa do výpočtového modulu M2 a tým aj do samotného Výpočtového centra. Ide o vstupno-výstupný modul pre obojstrannú komunikáciu. Na základe ovládania obsahu prostredníctvom dotykov a kliknutí používateľa systém zaznamenáva
správanie sa používateľa, tieto informácie odosiela do výpočtového modulu M2 na spracovanie (behaviorálna
analýza) a vyhodnocuje správanie sa používateľa v rozhraní. Na základe týchto metrík sa určuje obľúbenosť
obsahu. Webové rozhranie M5 ďalej slúži na odosielanie informácií z webovej aplikácie na digitálny panel
M7 pomocou internetového pripojenia cez GSM, WiFi alebo Ethernetového pripojenia. Informácie a dáta
priamo číta a obsluhuje používateľ bez potreby svojho prenosného zariadenia. Digitálny panel M7 je s webovým rozhraním M5 prepojený spätnou väzbou a umožňuje používateľovi pracovať s obsahom z webového
rozhrania M5 na zobrazovacom zariadení s dotykovým displejom digitálneho panela M7.
Mobilné rozhranie M6 čerpá informácie a dáta z Výpočtového centra a zobrazuje ich prostredníctvom
smartfónovej aplikácie nainštalovanej priamo v smartfóne používateľa na platformách iOS, Android, Windows. Služba je dostupná online cez internetové prepojenie. Mobilné rozhranie M6 umožňuje používateľovi
interagovať, odpovedať na správy, zadávať a komentovať informácie. Mobilné rozhranie M6 ďalej slúži
na odosielanie zadávaných informácií od používateľa do výpočtového modulu M2 a tým aj do samotného
Výpočtového centra. Jedná sa o vstupno-výstupný modul pre obojstrannú komunikáciu. Na základe ovládania obsahu pomocou dotykov a kliknutí používateľa systém zaznamenáva správanie sa používateľa, tieto informácie odosiela do výpočtového modulu M2 na spracovanie a vyhodnocuje správanie sa používateľa
v rozhraní. Na základe týchto metrík sa určuje obľúbenosť obsahu.
Digitálny panel M7 je priamo súčasťou online komunikačno-informačného digitálneho systému a predstavuje technické zariadenie – panel s digitálnou dotykovou obrazovkou, ktorý slúži ako výstupné zariadenie
na zobrazovanie informácií z Výpočtového centra, ale aj ako vstupné zariadenie od používateľov. Zobrazuje
informácie z webového rozhrania M5 – informácie a dáta od správcu bytového domu, obyvateľov, mesta
a súkromného sektora a podnikateľov. Služba je dostupná online cez internetové prepojenie. Digitálny panel
M7 umožňuje používateľovi interagovať, odpovedať na správy, zadávať a komentovať informácie. Digitálny
panel M7 ďalej slúži na odosielanie zadávaných informácií od používateľa do webového rozhrania M5
a z toho do výpočtového modulu M2 a tým aj do samotného Výpočtového centra. Na základe ovládania obsahu pomocou dotykov a kliknutí používateľa systém zaznamenáva správanie sa používateľa, tieto informácie odosiela do výpočtového modulu M2 na spracovanie a vyhodnocuje správanie sa používateľa v rozhraní.
Na základe týchto metrík sa určuje obľúbenosť obsahu.
Ide o vstupno-výstupný modul pre obojstrannú komunikáciu. Technicky digitálny panel M7 pozostáva
z dotykovej obrazovky, výpočtovej jednotky, pamäťových modulov, z komunikačných online periférií. Jadro
digitálneho panela tvorí počítač s perifériami na správne fungovanie systému v online režime. Zobrazované
informácie sa na panel dostanú pomocou internetového pripojenia cez GSM modul, wi-fi rozhraním, bluetoothom alebo ethernetovým káblovým pripojením na miestny internet. PC obsahuje pamäťové jednotky microSD karty, procesor, operačné pamäte a iné časti na správne fungovanie výpočtového procesu. Cez HDMI
kábel je PC prepojené s digitálnou obrazovkou a obsah informácií zobrazuje pre obyvateľov na dotykovej obrazovke.
Dátový modul M1 môže obsahovať softvér s vnútornými algoritmami, obsahom slovnej zásoby a prvka-
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mi umelej inteligencie, t. j. chatbot, ktorý je naprogramovaný tak, aby porozumel otázkam, poskytol relevantné odpovede, či vykonal určité činnosti, ktoré sú na neho kladené od používateľa. Ide o nástroj, ktorý je
schopný s užívateľmi komunikovať neformálne a s priateľským prístupom. Dokáže šetriť čas a nahradiť pracovníka.
Výhodné je, ak je súčasťou digitálneho panela M7 kamera, ktorá môže fungovať v dvoch režimoch. Režim jedna slúži ako plnohodnotná kamera na monitorovanie okolia záznamom videa a archiváciou video záznamu do pamäte. Takéto riešenie má charakter bezpečnostného prvku na zabezpečenie spoločného priestoru
v bytovom dome. Režim dva funguje na anonymné rozpoznávanie osôb v dosahu kamery, pre potreby určenia približného veku a pohlavia obyvateľov a anonymné zaznamenávanie týchto štatistických údajov do databázy cez webové rozhranie M5 do výpočtového modulu M2. Tento režim je bez archivovania video záznamu. Kamera sníma video obraz a výpočtová jednotka umiestnená v digitálnom paneli M7 na základe algoritmov, umelej inteligencie a vyvinutého softvéru odhadne a rozhodne aké pohlavie a vek má snímaná
osoba. V tomto režime kamera zosníma osobu, výpočtový systém vyhodnotí vek a pohlavie a do databázy
zapíše len anonymný údaj pre potreby štatistiky bez zaznamenania citlivých osobných údajov, bez rozpoznania danej osoby, fotografií a video záznamov a bez odosielania videa alebo iného multimediálneho záznamu
na iné moduly.
Súčasťou digitálneho panela M7 môže byť optický alebo pohybový snímač na anonymné rozpoznanie
prítomnosti osôb v spoločnom priestore bytového domu v rámci dosahu snímania snímačov. Snímače monitorujú osoby v rozsahu snímania a tieto informácie sú určené ako vstupné dáta pre digitálny panel M7, ktorý
ich vyhodnocuje a na základe nich sa digitálny panel M7 môže prepínať do energeticky šetriaceho módu alebo zostane v bežnom prevádzkovom režime. Týmto riešením sa zefektívni spotreba elektrickej energie a predĺži životnosť displeja na základe času aktívneho svietenia.
Komunikačno-informačný digitálny systém vytvára digitálny komunitný priestor pre používateľa. Používateľ má na jednom mieste dôležité informácie a dáta od správcu bytového domu, od spoločenstva bytových
domov, od distribúcií v bytových domoch, od susedov, obyvateľov, z mesta, z mestských úradov a mestských častí, od súkromných spoločností a podnikateľov, ktoré obyvateľovi bytového domu pomáhajú
pri denných problémoch spojených so životom v bytovom dome. Systém spracováva informácie a dáta
od správcu bytového domu, od spoločenstva bytových domov, od distribúcií v bytových domoch. Spracováva informácie a dáta od susedov, obyvateľov, z mesta, z mestských úradov a mestských častí, od súkromných
spoločností a podnikateľov. Zdigitalizované informácie a dáta z týchto zdrojov poskytuje obyvateľom mesta,
hlavne obyvateľom bytových domov v komunikačno-informačnom digitálnom systéme, kde si môže používateľ tieto informácie a dáta prezerať, ale môže na ne aj reagovať s možnosťou obojstrannej komunikácie
obyvateľ – obyvateľ, obyvateľ – správca, obyvateľ – mesto, mestská časť. Pracovať s dátami a informáciami
a obojstranne komunikovať môže používateľ cez aplikáciu alebo webovú aplikáciu na svojom počítači alebo
mobilnom zariadení, alebo priamo na webovej aplikácii na digitálnom paneli, umiestnenom v spoločnom
priestore bytového domu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na bližšie vysvetlenie je technické riešenie zobrazené blokovou schémou na obr. 1 a podrobnejšie je opísané v nasledujúcom príklade.
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Príklady uskutočnenia
Online komunikačno-informačný digitálny systém pozostáva z jednotlivých modulov a častí hardvéru
(ďalej len HW) a softvéru (ďalej len SW). Toto platformové riešenie umožňuje komplexnú informovanosť
pre obyvateľov mesta, prípadne obyvateľov bytového domu s možnosťou obojstrannej komunikácie medzi
sebou, so správcom bytového domu a mestskými úradmi. Systém umožňuje včas interpretovať dôležité
oznamy a informácie či už od predstaviteľov mesta, správy bytového domu alebo súkromného sektora smerom k obyvateľovi a umožňuje zadávať podnety od obyvateľov smerom k ostatným obyvateľom, správcovi
bytového domu a mestským úradom. Digitálna platforma vo svojich funkcionalitách nahrádza, uľahčuje a vytvára nové možnosti pre povinnosti správcu bytového domu, jeho agendu smerom k obyvateľom bytového
domu ale aj nové možnosti pre povinnosť obojstrannej komunikácie správca bytového domu – distribútori.
Digitálna platforma zjednodušuje a zefektívňuje inzerciu pre inzerentov, ponúka im možnosti cielenej inzercie na základe geolokácie, veku a pohlavia obyvateľov. Systém ponúka inzerentom meranie spätnej väzby
na ich zadávaný obsah na základe počtu vzhliadnutí reklamy, počtu zobrazení reklamy a meraním interakcie
s daným inzerovaným obsahom. Cez digitálnu platformu systém sprístupňuje dôležité, obsahovo rozsiahle informácie a dáta obyvateľom, ktoré generuje mesto, v zrozumiteľnom koncepte.
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Celý informačno-komunikačný systém obsahuje:
Celý systém sa skladá z niekoľkých častí. Blokovo sa delí na časti s prijímaním a spracovaním dát či už
na základe manuálneho zadávania informácií a dát, alebo automatizovaného systému zberu dát a informácií, časť na spracovanie a analýzu dát, časť na zobrazovanie dát a časť odosielania dát používateľom
s možnosťou obojstrannej komunikácie obyvateľ – obyvateľ, obyvateľ – správca bytového domu, obyvateľ – mestské úrady.
• Systém sa delí na SW časť a HW časť, ktoré spolu tvoria celý Online komunikačno- informačný digitálny
systém.
• Vstupné dáta prijímané od externého zdroja (používateľ, správca, mesto, mestské úrady, mestské časti,
súkromný sektor) sa spracúvajú pomocou SW riešenia na serveroch. Tieto dáta prichádzajú online od používateľov systému. Interné dáta a informácie zadáva manuálne administrátor Online komunikačnoinformačného digitálneho systému.
• Dáta, uložené na serveroch, sa triedia podľa algoritmov, vyhodnocuje sa ich priorita a užitočnosť
pre obyvateľov na základe atribútov ako lokalita, vek, sociálne návyky, čas cez deň, čas cez rok.
• Následne tieto dáta vo forme textu, obrázkov, webových linkov, animácií, videí, hovoreného slova
a iných audio-vizuálnych a textových techník sa distribuujú prostredníctvom informačných kanálov priamo koncovému používateľovi.
• Podľa technického vybavenia, obľúbenosti alebo možnosti tento obsah sa zobrazuje cez SW, čiže webovú
aplikáciu, mobilnú aplikáciu, SMS a emailovú notifikáciu a cez HW, čiže digitálny panel s dotykovou obrazovkou online prepojeným so serverom.
Celý systém sa skladá z časti prijímania a spracovania dát od externých a interných zdrojov, z časti spracovania a analýzy dát interne na serveroch a z častí zobrazovania dát koncovým používateľom na SW a HW
riešení. Systém obsahuje moduly – dátový modul M1, výpočtový modul M2, komunikačné moduly M3
a M4, webové rozhranie M5, mobilné rozhranie M6 a digitálny panel M7, ktoré sú vzájomne prepojené komunikačnou dátovou infraštruktúrou.
Online komunikačno-informačný digitálny systém umožňuje spájanie obyvateľov v jednom bytovom
dome medzi sebou cez informačný kanál, ale umožňuje aj prepojenie používateľov iných bytových domov
medzi sebou.
Užívatelia online komunikačno-informačného digitálneho systému majú dve úrovne užívateľského zážitku. Prvá je bez nutnosti registrovať sa v systéme. Neregistrovaným používateľom môže byť obyvateľ bytového domu, aj správca, ktorý môže ovládať, prezerať si, čítať informácie a dáta zobrazované na digitálnom
paneli M7 umiestnenom v spoločnom priestore bytového domu ale bez možnosti zadávať informácie. Registrovaní užívatelia sa v systéme dostávajú aj k obsahu na stiahnutie. Ide napr. o užitočné a aktuálne zmluvy,
ako napríklad kúpna zmluva, zmluva o prenájom nehnuteľnosti, zmluva o dedení, darovacia zmluva, zmluva
na kúpu bytu, poistné zmluvy, ako aj návody na podávanie daňového priznania, návod a postup pri kúpe nehnuteľnosti, pri dedičskom konaní a podobne zmluvy a postupy, s ktorými sa človek stretne veľakrát počas
svojho života. Registrovaní užívatelia majú plné oprávnenia na využívanie celého systému. Majú právo odosielať obsah do systému, komentovať existujúci obsah, vytvárať ankety, upozornenia, dôležité oznamy.
Správca bytového domu má právo zadávať oznamy, ankety, upozornenia, výstrahy, požiadavky, zvolávať
schôdze, uploadovať dokumenty, obrázky a iné multimédiá do systému. Používateľ obyvateľ má právo zadávať oznamy vo forme textov, dokumentov a obrázkov, ankiet a to v rámci bytového domu, v ktorom býva.
Registrovaný používateľ má nárok za poplatok topovať svoj oznam v hierarchii oznamov vo svojom bytovom dome, ale aj oznamovať informácie a topovať v rámci iných bytových domov.
Dátový modul M1 je online platforma určená na prijímanie a spracovanie obsahovo rozsiahlych, ale aj
Real-time dát od externých zdrojov. Je zameraná na spracovanie akéhokoľvek formátu dát, od textových cez
vizuálne až po audiovizuálne. Pritom nezáleží na multimediálnom formáte. V tomto kroku je vytvorený manuálny, ale aj automatizovaný systém na prijímanie informácií a dát z externého zdroja. Systém v dátovom
module M1 spracováva systémové API, ktoré automaticky odosielané dáta z externého zdroja dokáže interným systémom spracovať, analyzovať a odoslať do výpočtového modulu M2.
Ďalšou funkcionalitou dátového modulu M1 je chatbot. Ide o interný počítačový program na kontinuálne
vedenie konverzácie s ľuďmi, používateľmi, pomocou zvukových, sluchových alebo textových metód. Využíva umelú inteligenciu a je navrhnutý tak, aby dokázal presvedčivo simulovať správanie človeka. Dáta spracované z výpočtového centra sa tak môžu k používateľom dostať aj pomocou pre nich známej Facebookovej
platformy. Chatbot je formou umelej inteligencie, ktorá sa snaží porozumieť otázke používateľa a na základe
preddefinovanej rozhodovacej logiky poskytnúť relevantnú odpoveď. Používateľ na získanie noviniek z jeho
okolia tak môže využiť chatbot na zadania konkrétnej otázky, ktorá ho zaujíma a nemusí zdĺhavo prehľadávať všetky dostupné oznamy. Môže sa dopytovať po informáciách, dátach, dokumentoch na stiahnutie alebo
sa priamo prepojiť na požadované úrady, služby, kontaktné osoby v rámci online komunikačno-informačného digitálneho systému. Chatbot je používateľom dostupný v dvoch verziách. Prvá je priamo v užívateľskom
prostredí online komunikačno-informačného digitálneho systému, druhý spôsob použitia je na platforme Fa•
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cebook v aplikácií Messenger.
Prvý externý zdroj informácií, ktoré sa spracovávajú, sú priamo od správcu bytového domu, povereného
správcu bytového domu alebo správcovskej spoločnosti, či spoločenstva vlastníkov bytov, developerov a distribučných spoločností. Tento externý zdroj našich informácií a dát má obrovský vplyv na každodenné dianie
v bytovom dome s dopadom na každého obyvateľa bytového domu, ako aj na okolie bytového domu a spoločné priestory v ňom. Informácie, ktoré združuje poverený správca tohto bytového domu, sa priamo dotýkajú ich obyvateľov, kvality života, plánovaných prác a aktivít, ako odstávky vody, plynu, elektrickej energie,
internetu, televízie alebo inej dôležitej komodity. Všetky tieto zdroje, ktoré obyvateľ denne využíva, by mali
byť v čo najlepšom stave a vždy k dispozícii a ak plánovane nie sú k dispozícii, obyvatelia dostanú informácie o odstavení včas. Pri mimoriadnych situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť náhle, bez včasného upozornenia, je nutné aby sa o nich dozvedeli obyvatelia okamžite.
Problém nastáva vtedy, ak sú plánované nejaké odstávky od týchto zdrojov, alebo vznikne škodová udalosť, poškodia sa drobné veci ako napríklad okno, žiarovka alebo väčšie problémy ako napríklad výmena potrubia alebo ich častí, zmena distribútora alebo iné okolnosti, ktoré znemožnia dodať požadovanú komoditu
priamo do bytu. Taktiež je veľmi dôležité byť informovaný o zmenách v platbách za energie a správcovský
poplatok, spoločné priestory, poistenie, odpadové hospodárstvo, upratovací a havarijný servis, kanalizáciu.
Ďalej je veľmi dôležité byť informovaný o plánovaných prácach v susedných bytoch, aby sa iní obyvatelia
bytového domu mohli pripraviť na prípadný diskomfort v dňoch konania týchto prác. Tieto informácie
od povereného správcu daného bytového domu sú nesmierne dôležité pre každého občana žijúceho v ňom.
V tejto časti externého zdroja informácií sa dajú priamo nahradiť činnosti správcu informovať obyvateľov,
ako je zverejňovanie oznamov, zvolávanie schôdzí, hlasovanie o dôležitých zmenách, úpravách, zautomatizovanie platieb pre konkrétnych distribútorov, nahlasovanie porúch, nahlasovanie nebezpečných a zvláštnych
situácií ako aj bežné informovanie o užitočnom dianí v bytovom dome, inzercia a podobne. Správca bytového domu v systéme podľa predloženého technického riešenia figuruje ako používateľ s prístupovými právami
na zadávanie svojej agendy cez jemu pridelený priestor v aplikácii pre daný bytový dom a pre obyvateľov
bytového domu.
Druhý externý zdroj je v tomto prípade ktorékoľvek mesto, mestské časti, mestské úrady respektíve mestské dátové databázy. Mesto generuje obrovské množstvo dát. Tento informačný tok systém podľa predloženého technického riešenia zjednocuje a hľadá v ňom dôležité a užitočné dáta a informácie pre obyvateľa
konkrétneho mesta, štvrte, oblasti, ulice a adresy. Mesto ako komunitný priestor sa neustále mení. Mení svoju infraštruktúru, buduje sa nová infraštruktúra, stavajú sa nehnuteľnosti, opravujú sa, dopĺňajú, búrajú a inovuje svoje priestranstvá. V meste pribúdajú a ubúdajú firmy, služby a produkty. Dochádza k zmenám v parkovacej politike, v platení daní, distribúcii, poistného a rôznych iných poplatkov spojených s užívaním mesta.
Tento celý meniaci sa živý organizmus priamo vplýva na obyvateľa v ňom. Pre to je nutné tieto dáta časovo
neustále zbierať a zaujímať sa o ne.
Tretí externý zdroj je zameraný na prijímanie dát a informácií od súkromného sektora, od podnikateľov,
právneho sektora, firiem, živnostníkov, malých a stredných podnikov, od veľkých podnikov, občianskych
združení, neziskových organizácií a každej súkromnej osoby alebo právnej osoby a organizácie. Informácie
od tohto zdroja budú použité ako reklamné, propagačné a informačné materiály.
Štvrtý externý zdroj je určený pre obyvateľa mesta, bytového domu, ktorý je zároveň aj používateľom tejto platformy. Umožňuje pridávať do obsahovo živej platformy svoje postrehy, nápady, upozornenia, informácie, oznamy, potreby aj ponuky.
Online digitálny systém teda slúži aj na okamžitú komunikáciu medzi susedmi v jednom bytovom dome,
ale aj medzi bytovými domami. Systém slúži na informovanosť susedov o aktivitách iných susedov, o poskytovaní informácií bazárového predaja, darovania alebo zdieľania vybavenia bytu, náčinia a náradia na prácu
alebo šport. V digitálnom systéme je možné zadávať požiadavky, upozornenia, prosby a ponuky.
Dátový modul M1 spracováva tieto vstupné dáta na základe svojich algoritmov (umelej inteligencie, rozpoznávaní reči a textu). Dátový modul M1 a výpočtový modul M2 technicky pozostávajú zo siete výpočtovej
techniky, serverov, vstupno-výstupných rozhraní, algoritmov, softvéru, zdrojového kódu a grafických výstupov a iného technického vybavenia potrebného na výpočtové, úložiskové, procesné, analytické, databázové
a komunikačné procesy.
Z dátového modulu M1 sa získané dáta dostávajú na servery, kde sa spracujú a zanalyzujú. Výpočtový
modul M2 obsahuje všetky dáta, s ktorými sa pracuje. Využíva pri tom SQL Databázu ako aj externé veľkokapacitné úložiská. Ide o vstupno-výstupné zariadenie. Do procesu vstupujú dáta hlavne od externého zdroja,
ktoré sa spracujú v dátovom module M1. Riešenie celkového systému je doplnené o spätnú väzbu priamo
od používateľov. Spätná väzba bude dôležitá hlavne z užívateľského prostredia webového rozhrania M5,
mobilného rozhrania M6 a digitálneho panela M7. Digitálny panel M7 s dotykovým displejom, ponúka interaktívny užívateľský prístup. Vstupné dáta na vyhodnocovanie spätnej väzby od používateľa dotykového displeja digitálneho panela M7 cez webové rozhranie M5 pre výpočtový modul M2 budú v tomto prípade merania pohybu prsta na osi x a y na dotykovej ploche displeja. Použitý displej má dotykovú plochu pracujúcu
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na IR technológii. Týmto spôsobom sa meria a vyhodnocuje správanie používateľov s daným zobrazovaným
dotykovým obsahom, užívateľské návyky, ako aj obľúbenosť daných zobrazovacích obsahov. Merania užívateľského správania na digitálnom paneli budú riešené aj zaznamenávaním na základe dotyku na funkčné tlačidlá na zobrazovacej ploche. Do výpočtového modulu M2 ďalej vstupujú informácie z webovej aplikácie,
kde užívatelia vedia odosielať požadovaný obsah cez svoje zobrazovacie prvky, ako smartfóny, počítače, tablety. Do výpočtového modulu M2 vstupujú aj dáta z mobilného rozhrania M6 mobilnej aplikácie, ktorá prioritne slúži ako aktívne užívateľské rozhranie na interakcie s obsahom na celom systéme. Slúži aj na zadávanie obsahu používateľom.
Priamo zo serverov výpočtového modulu M2 sa na diaľku, cez internet, odosiela obsah spracovaných,
roztriedených a zanalyzovaných dát cez SMS notifikácie, emailové notifikácie, pomocou vzdialeného prístupu na všetky digitálne panely umiestnené v bytových domoch a iných budovách. Informácie sú odosielané aj
na mobilnú aplikáciu, Android, iOS a iné dostupné operačné systémy. Ako posledný bod, kam informácie
z a do výpočtového modulu M2 smerujú, je webová aplikácia.
Celý proces prijímania dát od externých zdrojov, interných zdrojov, následné spracovanie a analýza dát
rieši jeden celok – Výpočtové centrum. Toto Výpočtové centrum obsahuje akýkoľvek interný vyvinutý softvér, zdrojový kód, dostupné knižnice, programové balíky, ktoré pracujú s dátami, obsahuje servery, pamäťové jednotky, počítače, záložné zdroje energie, moduly na odosielanie a prijímanie dát, WiFi moduly, bluetooth a pripojenie na internet cez GSM modul a ethernetové pripojenie, externé pamäťové a serverové stanice.
Čisto výstupnými modulmi sú komunikačné moduly M3 a M4. Tieto moduly slúžia ako notifikačné,
na rýchle informovanie o nejakej čiastkovej informácii. Slúžia na potvrdenie uskutočnenej udalosti, ako je
napríklad uhradenie platby, upozornenie na neuhradenie platby, zmena v poplatkoch, zmena v organizácii
dopravy v okolí, zmena v dianí v bytovom dome, ako aj na rýchle informovanie a podobne. Notifikácie slúžia
aj na informovanie o dôležitých, neodkladných skutočnostiach so zreteľom na skvalitnenie života obyvateľov, na šetrení financií, času a znižovaní stresu.
Webové rozhranie M5 obsahuje webovú aplikáciu, ktorá slúži na informovanie, zobrazovanie a užívanie
podobne ako aplikácia v mobile, ale je dostupná bez nutnosti inštalovania aplikácie do svojho zariadenia (PC,
tablet, smartfón a iné). Ide o tzv. cross-platform SPA (Single-page application), ktorá dynamicky prekresľuje
dáta zo servera bez toho, aby musela prekresľovať celý obsah webovej aplikácie. Dáta, spracované z výpočtového centra, sa tak zobrazujú plynulejšie a rýchlejšie. Používateľ sa na pozadí overuje pomocou JWT tokenov, ktoré sú vo forme cookies uložené v jeho prehliadači. Tieto JWT tokeny sú na serveri digitálne podpísané, a preto nemôže dôjsť k ich zneužitiu. Používateľ sa však môže autentifikovať aj pomocou iných Identity
providerov, ktorí využívajú OAuth protokol, napr. Facebook alebo Google. Používateľ si vie po prihlásení
prezerať všetky informácie, ktoré mu budú na základe atribútov poskytnuté. Vie pracovať s obsahom, vie
pridávať obsah, hlasovať, podávať podnety, upozorňovať. Webové rozhranie M5 slúži ako vstupno-výstupné
zariadenie. Pozostáva z viacerých open source knižníc a javascript balíkov, ktoré cez HTTPS asynchrónne
requesty komunikujú s dátovým modulom M1 a výpočtovým modulom M2. Táto komunikácia prebieha pomocou json/xml formátov. Výstup z webového rozhrania M5 používa aj digitálny panel M7 na zobrazenie informácií a dát. Výstup z digitálneho panela M7 je určený pre webové rozhranie M5, čiže spätná väzba z používania digitálneho obsahu webovej aplikácie na digitálnom paneli pre potreby vyhodnotenia štatistík používania.
Mobilné rozhranie M6 obsahuje mobilnú aplikáciu, voľne stiahnuteľnú do smartfónu, ktorá je kompatibilná s bežne dostupnými operačnými systémami. Ide hlavne o Android, iOS, prípadne o iné dostupné operačné systémy. Dáta, spracované z výpočtového centra, sa užívateľsky zobrazujú v nainštalovanej aplikácii
používateľa. Týmto spôsobom má používateľ potrebné informácie stále so sebou. Vie si prezerať všetky informácie, ktoré mu budú na základe atribútov poskytnuté. Vie pracovať s obsahom, vie pridávať obsah, hlasovať, podávať podnety, upozorňovať. Samozrejmosťou je aj voliteľné prihlasovanie sa do aplikácie pomocou PIN-u alebo Biometriky (touchID, faceID). Mobilné rozhranie M6 slúži ako vstupno-výstupné zariadenie.
Obzvlášť dôležitým prvkom celého systému je digitálny panel M7 s dotykovým displejom umiestnený
v spoločných priestoroch bytových domov. Digitálny panel M7 technicky pozostáva zo zobrazovacej jednotky – displeja s dotykovou technológiou, ktorý je umiestnený v kovovom tele, ktoré je umiestnené na podlahe
alebo je prichytené na stene. Súčasťami technického vyhotovenia digitálneho panela M7 sú: dotykový displej, mini počítač s pamäťovými jednotkami, micro SD kartami, procesorom, operačnými pamäťami a inými
časťami na správne fungovanie výpočtového procesu. Súčasťami sú periférie ako GSM modul (3G, 4G, 5G)
na prenos dát, ethernetové prepojenie, výstup na displej, výstup na reproduktory, reproduktory, napájanie
elektrickej energie. Mini počítač je prepojený cez HDMI kábel s digitálnou obrazovkou a obsah informácií sa
zobrazuje pre obyvateľov na dotykovej obrazovke.
Digitálny panel M7 je možné v budúcnosti doplniť podľa požiadaviek o rôzne ďalšie periférne zariadenia,
ako sú napríklad NFC čítačka kariet, video kamera, mini tlačiareň a podobne. Unikátnosť tohto riešenia spočíva v možnosti jeho umiestnenia do priestoru, cez ktorý prejde niekoľkokrát za deň takmer každý jeden
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obyvateľ bytového domu a môže s týmto digitálnym panelom M7 pracovať, prezerať obsah. Informácie a dáta sa zobrazujú na dotykovej obrazovke digitálneho panela M7 pomocou originálnej webovej aplikácie vyvinutej našou spoločnosťou na mieru pre konkrétny digit. Aktuálne informácie sa na paneli zobrazujú pomocou
internetového pripojenia cez GSM modul, Wi-Fi, bluetooth alebo ethernetovým káblovým pripojením
na miestny internet. Pomocou spätnej väzby, na základe merania dotykov interaktívneho obsahu od používateľov, sa zaznamenávajú reporty a vyhodnocujú efektivita a záujem o daný obsah. Digitálny panel M7 má
slúžiť všetkým obyvateľom bytových domov v meste, aj tým, ktorí nemajú smartfón alebo nemajú záujem si
danú aplikáciu z mobilného rozhrania M6 nainštalovať do svojho mobilného telefónu. Toto riešenie pokrýva
veľké spektrum obyvateľov v meste a v bytovom dome.
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1. Online komunikačno-informačný digitálny systém pozostávajúci z online platformy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje dátový modul (M1), pozostávajúci z počítačových jednotiek, výpočtových
jednotiek a úložísk na spracovanie a zber dát a informácií, ktorý je prepojený s výpočtovým modulom (M2),
pozostávajúceho zo serverov s príslušným softvérovým riešením a externých úložísk na spracovanie dát a informácií z dátového modulu (M1), pričom dátový modul (M1) a výpočtový modul (M2) tvoria výpočtové
centrum, ďalej obsahuje komunikačné moduly (M3) a (M4), prepojené s výpočtovým modulom (M2), kde
komunikačný modul (M4) pozostáva z SMTP servera na zasielanie dát a informácií z výpočtového centra
v podobe e-mailu do e-mailovej schránky a/alebo komunikačný modul (M3) v podobe SMS do smartfónu,
pričom výpočtový modul (M2) je prepojený s webovým rozhraním (M5) a mobilným rozhraním (M6)
na zobrazenie dát a informácií z výpočtového centra zobrazovacích prvkov používateľa a zároveň na obojstrannú komunikáciu a webové rozhranie (M5) je prepojené s digitálnym panelom (M7) pozostávajúceho
z panela s digitálnou dotykovou obrazovkou, ktorý obsahuje výpočtovú jednotku, pamäťové moduly a komunikačné online periférie na zobrazovanie dát a informácií z a/alebo do výpočtového centra.
2. Online komunikačno-informačný digitálny systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že digitálny panel (M7) obsahuje kameru na monitorovanie okolia so záznamom videa a archiváciou
videozáznamu do pamäte alebo kameru na anonymné rozpoznávanie osôb v dosahu kamery.
3. Online komunikačno-informačný digitálny systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že digitálny panel (M7) obsahuje optický alebo pohybový snímač na anonymné
rozpoznanie prítomnosti osôb.
1 výkres
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