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Det intelligenta hemmet
Det intelligenta hemmet finns inte, än. Däremot finns det
gott om förslag på hur man skall komma dit. Redan för ett
tiotal år sedan spekulerades i olika lösningar som i brist på
intresse lades i malpåse. Nu har ideérna tagit fart igen och
flera företag arbetar med utveckling, bland annat Ericsson,
Saab Communication, Electrolux och Telia Researsch.
Meningarna går isär hur man skall lösa intelligensen, ett par
av företagen tror på en helt ny infrastruktur med stark cen-
tral datakraft. Andra tror på spridd intelligens och kommu-
nikation som visar vägen till framtidens boende.

Fokus i lägenheten ligger på
i n fo rm a t i o n s ö ve r f ö ring och
ko m munikation, både inom
hushållet och med yttervärl-
den. I varje rum finns tillgång
till en dataskärm som är upp-
kopplad mot Internet.

Lägenheten har en egen
webbsida där de boende kan
s t y ra funktioner som larm ,
övervakningkameror och per-
sienner. Mycket av tekniken är
hämtad från industrin snarare
än från hemelektronikbra n-
schen.

Säkerheten är central för det
u p p kopplade hemmet. B å d e
för dri f t s ä kerhet och skydd
mot intrång, såväl fysiska som
via datanätet.
Naturligtvis finns ett fjärr- och
tidsstyrt låssystem för dörrar
och fönster, men också ett
rörelselarm och sensorer för
ö versvämnings- och bra n d-
larm. Intressantare är kanske
systemet för datasäkerheten
som bygger på ett RSA-sys-
tem med öppna nycklar.
Systemet används både för
att få tillgång till inställnings-
möjligheterna i huset och för
att ge en säker digital signatur
för att till exempel få tillgång till
en arbetsgivares datanät via
hemarbetsplatsen.

Problemet med att få igång
det smarta hemmet ligger inte
så mycket i tekniken, utan att
hitta affärsmodeller och kunna
ta betalt för de olika tjänster-
na.

För att huset ska ta steget från
att vara uppkopplat till att verk-
ligen vara intelligent krävs en
högre grad av integration mel-
lan hushållsapparater och
rena förbrukningsvaror.
För att till exempel kylskåpet
ska kunna veta när det är
dags att köpa ny mjölk blir det
nödvändigt att mjölkpake t e n
förses med någon fo rm av
sensor eller en passiv kompo-
nent som gör att kylskåpet
självt kan kontrollera förpack-
ningen.

För tvättmaskinen ”syr” man in
billiga chips i kläderna så kan
maskinen själv välja lämpligt
tvättprogram.
Sensorer av något slag måste
alltså vara integrerade i våra
apparater för att de skall upp-
träda smart. De man tror ska
komma först och vinna insteg i
det smarta hemmet är olika
ko m munikations- och under-
hållningstjänster. Varje appa-
rat ska ha sitt eget IP-nummer
och alla tjänster ska baseras
på IP-teknik, även telefonin.

I ett annat scenario tror man
att kunderna kommer att ha
relativt ”dumma” t e rm i n a l e r.
Intelligensen och datorkraften
kommer istället att finnas hos
en operatör med stora centra-
la servrar. Här tror man inte på
att ge varje apparat en egen
IP-adress. En en brygga (gate-
way) i varje system ges en
egen adress på Internet.

Denna brygga ska sedan kom-
mu n i c e ra med den centra l a
servern via Internet och ett vir-
tuellt privat nätverk. All kom-
munikation med omvärl d e n
sker via den centrala serverns
brandvägg.

Krav på ny radioteknik
De flesta tror på trådlös kom-
munikation mellan apparater-
na i hemmet.
Eller möjligtvis i redan dragna
kablar som elnätet för kommu-
nikation som klarar sig med
liten bandbredd. För att det
ska fungera med en radiosän-
dare i varje liten sensor och
styrmotor krävs det dock att ny
radioteknik tas fram.

Bluetooth-standarden, som
många satt sitt hopp till, verkar
inte riktigt hålla måtten för de
krav som byggarna av intelli-
genta hem har.

Svenska företaget Easy-Living
har tagit fram en radio som de
menar klarar kraven på ström-
snålhet och som fungerar till-
sammans med Eri c s s o n s
brygga E-box.

Systemet är dessutom åtkom-
ligt via en webbplats.
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Radiodelen är den dyra s t e
delen i Easy-Livings system
och kostar mer än övriga kom-
ponenter tillsammans.
Man har satsat på ett lokalt
radionät med IP-teknik för att
binda samman sensorer för
ljus och temperatur med
utrustning som kan styra väg-
gutag.
De flesta som är med och
u t ve cklar ”Intelligenta hem-
met” tror att produkterna kom-
mer att säljas i en speciell
hörna hos radio- och TV-hand-
laren. Då kan hushållen bygga
på sin ”intelligens” lite efter
hand. För idag är den utrust-
ning som finns till hands inte
särskilt billig.

Utrustningen i en normal tre-
rumslägenhet beräknas kosta
cirka 300 000 kronor, Electro-
lux kylskåp med inby g g d
s k ä rm väntas kosta mellan
20- 30 000 kronor.

Men utvecklingen går fort nu
och hittar man bara attraktiva
tjänster så sjunker säkert pri-
serna drastiskt.

Öppna standarder
måste till
För att visionen om det intelligen-
ta hemmet ska bli ve rk l i g h e t
krävs kommunikation såväl inom
hemmet som med omvärl d e n .
Företag och branschorganisatio-
ner har jobbat med standardar-
bete på området sedan 80-talet,
men ännu finns ingen enhetlig
standard. Det flesta är överens
om att öppna standarder krävs. I
år har både Osgi och Havi lagt
f ram standarddokument som
accepterats på bred front. Inom
vitvarubranschen är arbetet med
standard fortfarande på gång.

OSGI (Open service gate-
way iniative)
60 företag samarbetar om en
öppen standard för att ko p p l a
samman apparater i det uppkopp-
lade hemmet. Bygger på en bryg-
ga som håller ordning på kommu-
nikationen mellan ett internt och
ett externt nät.
OSGI samarbetar med en mängd
standarder som Bluteooth, UPnP,
Jini och Wireless LAN.
www.orgi.org

HAVI (Home AudioIVisual
Interoperability)
Är en standard för kommunikation
mellan hemelektronik som stöds
av Grundig, Hitachi, Matsushita
Electric (Panasonic), Philips Elec-
t r o n i c s, Sharp, Sony, T h o m s o n
Multimedia och Toshiba.
Standarden är baserad på kom-
munikation med IEEE 1394
(Firewire).
www.havi.org

LONWORKS
Är en standard för styrning av
apparater och elektriska installa-
tioner framtagen av amerikanska
Echelon. Standarden utnyttjas av
många och underhålls av organi-
sationen Lonmark.
www.lonmark.org
www.echelon.com

X-10
Är en gammal standard för kom-
munikation via elnätet som främst
slagit igenom i USA.
www.x10.org

CEBUS (Consumer
Electronic Bus)
Togs fram 1984 som en gemen-
sam standard både för program-
vara och fysiskt media för kom-
munikation mellan hushållsappa-
rater.
www.cebus.org

HOMEPNA ( Home Phone
Line Networking Alliance)
Arbetar för att installerade tele-
fonledningar ska användas för
kommunikation även inom huset.
www.homepna.com

HOMERF
Är en förenklad form av IEEE.-
802.11, trådlöst radionät tänkt för
hemmabruk. Arbetar med proto-
kollet SWAP (Shared W i r e l e s s
Access Protocol).
Arbetar även tillsammans med en
variant av DECT.
www.homerf.org

Bluetooth
Är en radiostandard för överföring
av data på korta avstånd.
www.bluetooth.com

WIRELESS LAN
STANDARD
För trådlös kommunikation mellan
datorutrustning.
www.
standards.ieee.org/wireless/

JINI
En teknik från företaget SUN för
att låta apparater ta kontakt med
va ra n d ra utan någon centra l
enhet. Är baserad på Suns Java.
www.jini.org

UPNP (Universal plug  
n play)
Vill, likt Jini, skapa ett nät utan
c e n t ral enhet. Är skapat av
Microsoft och tänkt för kommuni-
kation mellan PC och andra
apparater.
www.upnp.org
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