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Начин коришћења:  
Како би се омогућила комуникација између хетерогених системских компоненти и уређаја у 

домену паметних кућа, у оквиру овог техничког решења специфициран је генерички канонски 

модел података који представља униформисани формат порука (заснован на XML-у). Тачније, 

предложена синтакса модел података подржава размену порука и обезбеђује апстракцију 

семантике сирових података. Да би се обезбедила дугорочна интероперабилност система, 

предложени модел података је инспирисан савременим отвореним стандардима за 

интероперабилност (као што су EEBus SPINE, CIM, oBIX, итд.). Штавише, да би се подржала 

комуникација у оквиру интегративне платформе за управљање и између системских сервиса, 

предложен је и концепт Smart Home Gateway (заснован на отвореним софтверским пакетима 

као што су OpenMUC, OGEMA, итд.), као и концепт комуникационог middleware-a који je 

одговоран за оркестрацију компоненти система и њихову међусобну комуникацију у складу са 

предложеним моделом података. Осим спецификације модела података, предложена 

интегративна управљачка платформа такође предвиђа експлоатацију постојећих семантичких 

модела који пружају контекст и семантичко обогаћивање сирових података који се размењују. 
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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction 

As part of this technical solution, in order to enable the communication between heterogeneous 

system components and devices in domain of smart homes and smart grids, a generic Canonical 

Data Model (CDM) representing the unified messaging format (XML-based) was specified. More 

precisely, the proposed CDM syntax supports the exchange of messages and provides the high-

level abstraction of the raw data semantics. In order to ensure the long-term interoperability of the 

system, the CDM specification was inspired by the contemporary open standards for 

interoperability (such as EEBus SPINE, CIM, oBIX, etc.).  

Moreover, to support the communication within the integrative management platform and 

between underlying system services, the concept of Smart Home Gateway (based on an open-

source software such as OpenMUC, OGEMA, etc.) was envisioned, as well as the concept of 

communication middleware, which will be responsible for the orchestration of system 

components and their mutual communication in accordance with the proposed CDM. Apart from 

the CDM specification, such integrative management platform also envisions exploitation of 

existing semantic data models which provide a common vocabulary for all the systems and 

HW/SW components that should communicate with each other, as well as the context for the 

semantic enrichment of the raw data being exchanged. 

Problem definition 

To support the integration and interoperability of the overall integrative management platform, 

within this technical solution the corresponding CDM syntax has been designed providing a 

generic approach to the interoperability and mutual understating of underlying heterogeneous 

system components and devices. 

To satisfy the data exchange requirements in energy domain and domain of smart homes, the main 

CDM entities have been defined also having in mind the basic service-oriented architecture of the 

integrative management platform. This means that the CDM is to be regarded mainly as a 

concrete artefact enabling the communication between the software layers of the platform. 

Besides the need for platform software integration, another driver for the CDM definition has 

been the identification of standard communication with reference to possible external services, 

providing and consuming data related to the energy domain and managed by other energy actors, 

not directly interacting with the integrative management platform frontends, such as infrastructure 

operators, data providers, and so on. 

From a SW design perspective, the approach employed for CDM definition has been that of 

identifying all the information exchanged between the middleware software layers (Smart Home 

Gateway, services and applications) within the envisaged scenarios, which have been decomposed 

and tailored upon a number of atomic sequence diagrams directly involving the software instances 

of the middleware. The outcome of this activity has been an object oriented definition of data, 

formalized through XML style schemas (XSD files [1]). 
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Data definition has been then completed by modelling the inter-component collaborations in terms 

of message exchange patterns, thus identifying how the information were requested or pushed 

across the layers.  

Стање решености тог проблема у свету: 

State of the art solutions 

The main issue with smart home interoperability is that products from different manufacturers are 

incompatible with each other, and even products of the same brand are unlikely to really 

interoperate. True interoperability can be achieved when heterogeneous smart components can 

utilize data and suggest actions from and to each other. Unfortunately, while the vision of smart 

buildings is nothing new, agreeing on the standards between larger groups of companies has been 

unsuccessful, except in entertainment electronics.  

As elaborated by Jarvinen and Vuorimaa [2] and reported by Jiang et al. [3], an extensive amount 

of research has focused on smart home interoperability. Many studies have concentrated on 

connecting heterogeneous devices and subsystems together, and providing a unified interface on 

top (such as in studies performed by Perumal et al. [4], Wang et al. [5], Tokunaga et al. [6], and 

Miori et al. [7]). One of the protocols for the unified high-level Web services interface is open 

Building Information eXchange (oBIX) (Considine [8]) from the Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS). The data format is based on XML 

and defines, similarly to any common programming language, a small set of primitive data types 

for describing the data. Coyle et al. suggested a sensor fusion-based middleware for smart homes, 

called ConStruct (Coyle et al. [9]). Similarly to an integration platform, this solution interconnects 

heterogeneous devices and presents the information with a unified format, in this case, RDF. In 

this regards, there are number of specifications such as OneM2M, Smart Energy Profile (SEP 2.0) 

and Common Information Model (CIM) that should be mentioned as efforts towards the smart 

home interoperability on different communication levels (while some of them overlapping). 

Furthermore, standardization committees such as CENELEC TC59X WG07, IEC TC57 WG21 

and Open ADR Alliance (specifically targeting demand response activities) are working on smart 

home/smart grid interoperability standards.  

Recently, the use of semantic technologies in smart environments has been suggested by many 

authors (such as in studies by Chen et al. [10], Wang et al. [11], and Zhang et al. [12]). It provides a 

way to represent data on a higher semantically meaningful level, and share common 

understanding of the concepts using ontologies. In addition, different application domains can 

define their own ontologies. In turn, these ontologies can link concepts and properties to common 

ontologies, for example, in Linking Open Data (LOD) cloud. Various studies propose ontology-

based context models for representing smart home context information semantically (Gu et al. 

[13], Kim and Choi [14], and Xu et al. [15]). Ontologies, such as Cobra-Ont (Chen et al. [16]) and 

CONON (Wang et al. [17]) have been defined to model context information. 
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Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 

илустрације и техничке цртеже: 

Core CDM entities and relationships 

In detail, the structure of the CDM (and that of its implementing artefacts) can be described 

according to the following package categorization: 

 Energy Data; 

 Resources; 

 Security; 

 Alarms / Events. 

The energy data package addresses all structures related to the representation of domain specific 

information: i.e. energy data monitoring, energy prices, energy conversion, and key performance 

indicators (KPI). 

All energy types (shown in figure below) share a common hierarchy as those of the Resource 

package. Such organization allows a common processing, on behalf of possible Service Layer 

modules, specifically concerning the functionalities of dispatching, reporting and persistence of all 

data published by service clients.  

 

CDM Classes of the Energy Package 
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The Resource package (shown in figure below) contains definitions for the generic resource in 

domain of smart homes. The purpose of the Resource type, within CDM specification, is basically 

to represent any kind of physical, classifiable asset. Such assets are defined by specific properties 

concerning the geographical location, diagnostic status and the association with the energy 

domain. 

The resource types also serve as the abstract data root which embeds the property, state and 

relations attributes, inherited by all resource subtypes, and that basically identifies the structure of 

data published by Gateway subsystems. 

 

CDM Classes of the Resource Package 

Security package (shown in the figure below) identifies data entities managed by services 

responsible for security of the integrative management platform. Such package contains entities 

which are not domain related but serves as the framework for all authorization and authentication 

policies implemented within the platform. 

The relevance of software scenarios associated to types defined within this package is augmented 

by the fact that the platform is to be considered as a distributed software environment interacting 

with multiple actors (organization, human operators, external software and services) whose access 

to middleware features shall be regulated through a fine grained security policy. 
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CDM Classes of the Security Package 

Alarm / Events package (shown in the figure below) encompasses all classes related to state 

change notifications, and to the characterization of such notifications in terms of operational or 

energy-related alarms (such as monitoring equipment failures or out-of-bound consumption data). 

Specifically, this information is employed to enrich the energy data monitoring information with 

the field data related to the diagnostic or deployment status of facility assets. 
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CDM Classes of the Alarm/Event Package 

Canonical data model syntax 

As already mentioned, the design of CDM followed a bottom-up approach, deriving objects 

involved in the data exchange across software components identified in the early architectural 

stages. 

Practically, the overall data structure including general purpose attributes has been designed 

having in mind the definition of an extensible transport protocol for monitoring data. 

Moreover, in terms of service-oriented architecture, the concept of underlying services (such as 

via the WSDL description) enables the dynamic creation of attributes, states and relations between 

data instances. This introduces a data model polymorphism enabling the adaptation of the same 

structure to different contexts. 

As an example of CDM syntax, the following is a detailed description of major data classes, 

which share the property/state/relation structure and which inject, through type specific ID, 

context dependent values to these attributes. 

Along with that, the following points, provide a practical description of the CDM syntax 

employed for attributes and ID definitions. 
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Resource: Resource instances are expected to be defined by Gateway components and to 

represent physical assets of the facility (both energy devices and physical sensors deployed). 

 typeID. Attribute identifying the type of physical device. 

 parentID: this field will be filled with a pre-established ID referencing the building, the 

physical resource is located in. 

 Relations: resource relations will be a list of pairs <key, value> referencing connections 

between physical devices. Relations values will always be URI id of other resource 

instances. For Resource class, the following relations will be defined: energy_asset, 

sensor_variable, and sensor_device. 

 Properties: some string attributes of resource instances will be represented as properties 

(pairs of type <key, value>), specifically: country, neighborhood, facility. 

 States: evolving diagnostic attributes of Resource instances will be represented through the 

states attribute list: AVAILABLE, NOT_AVAILABLE, STARTED, PAUSED, 

STOPPED, TEST, MAINTENANCE, ERROR. 

EnergyDataVariable: EnergyDataVariable instances are expected to be defined by Gateway 

components and to represent the unidimensional set of data metered by each sensor device. 

 typeID: Attribute identifying the unit/energy type measured. 

 parentID: this field will be filled with a pre-established ID referencing the “energy class” 

monitored. 

 Relations: EnergyDataVariable relations will be a list of pairs <key, value> referencing 

connections to physical devices. Relations values will always be URI id of other resource 

instances. For Resource class, the following relations will be defined: sensor_device. 

 States: evolving attributes of EnergyDataVariable instances will be represented through 

the states attribute list: AVAILABLE, NOT_AVAILABLE, STARTED, PAUSED, 

STOPPED, TEST, MAINTENANCE, ERROR. 

 Sampling Interval: time (in seconds) between two measurements. 

 AbsoluteMeasureError: Absolute error for all data contained in EnergyDataMeasure(s) 

list. 

 percentageMeasureError: <value>% to be computed for all data contained in 

EnergyDataMeasure(s) list. 

 EnergyDataMeasures: list of timestamped values (EnergyDataMeasure instances), 

resulting from data acquisition (note: these values have been maintained as double as no 

scenarios was found for sensors acquiring non numerical data). 

 setPointConfiguration: timestamped value (EnergyDataMeasure instance), representing the 

operating point of the device for that unit. 



 
 

9 

 

 

 energyDataUnit: unit of the values measured. 

Service modelling in line with CDM  

The approach to model the services of the underlying service-oriented middleware in line with the 

proposed CDM describes the properties and capabilities of Web services in unambiguous, 

computer-interpretable form facilitating the automation of Web (and OSGi) service tasks 

(including automated Web service discovery, execution, interoperation, composition and 

execution monitoring). In fact, the communication middleware of integrative management 

platform organizes a service description into four conceptual areas: the model, the profile, the 

grounding, and the service itself. In particular: 

 A (process) model describes how a service performs its tasks. It includes information 

about inputs, outputs, preconditions and results. 

 A profile provides a general description of a Web Service, intended to be published and 

shared to facilitate service discovery. Profiles can include both functional properties 

(inputs, outputs, preconditions, and results) and non-functional properties (service name, 

text description, contact information, service category, and additional service parameters). 

 A grounding specifies how a service is invoked, by detailing how the atomic processes in 

a service’s model map onto a concrete messaging protocol. 

 A service simply binds other parts together into a unit that can be published and invoked. 

 

Conceptual model for underlying services 

It is to be noted that this very approach applies to both the definition of Web Services (conceptual 

model and service realization shown in these figures), which, in the integrative management 

platform are used for communication between software layers and to the definition of OSGi 

services which are employed for all interactions among components deployed within the platform. 

In this way, deployed services will enable the communication between different modules of the 

system, but according to the CDM specification. Certainly, this approach requires adequate 

translation from proprietary data structure of system modules into the CDM syntax.   

 

Service realization of underlying services 
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Indeed, the service model defined as part of the integrative management platform can be 

considered as a “Unified Service Model”, used as an interface between software components, 

regardless of its actual implementation (i.e. being it a pure JAVA interface or a WSDL). 

Conclusion 

As part of this technical solution, the specification of the Canonical Data Model (CDM) was 

provided in order to serve as common data structure enabling the easy integration of multiple IT 

systems and devices in domain of smart homes. By providing such unified messaging format 

(XML-based), which is inspired by the contemporary open standards for interoperability (such as 

EEBus SPINE, CIM, oBIX, etc.), the aim was to provide the long-term interoperability of 

heterogeneous systems in related domain. 

CDM syntax was devised in four core packages/entities with their corresponding relationships, 

namely: energy data, resources, security and alarms/events packages. The UML entity relation 

diagrams with appropriate descriptions were provided for each of these core CDM entities. In 

addition to the CDM syntax specification, this technical solution provides a high-level strategy for 

providing a so called “Unified Service Model” which is fully in line with the proposed CDM and 

service-oriented architecture. In this way, the communication of heterogeneous systems and 

devices was enabled at the service level using the proposed CDM syntax. Additionally to CDM 

specification, such integrative management platform envisages the implementation of Smart 

Home Gateway concept (based on an open-source software such as OpenMUC, OGEMA, etc.) 

and exploitation of existing semantic data models which provide a common vocabulary 

contributing to the overall interoperability. 
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Рецензија техничког решења: 

 
Review of the technical solution 

Canonical Data Model specification for 

communication of system components in 

smart-home domain 
 

 
The Institute “Mihajlo Pupin” has proposed, as part of this technical solution, 

a Canonical Data Model (CDM) syntax which is aimed to serve as a unified 
messaging format thus enabling an easy integration of different system 

modules and devices in domain of smart-homes. 
 

The proposed CDM syntax was envisaged as XML based format and it is 
inspired by the contemporary open standards for interoperability (such as 

EEBus SPINE, CIM, oBIX, etc.). CDM syntax was specified in four core 
packages/entities with their corresponding relationships, including energy 

data, resources, security and alarms/events packages. As part of the 
specification, corresponding UML entity relation diagrams with appropriate 

descriptions were provided. 

 
As part of this technical solution, along with the CDM syntax specification, a 

high-level strategy for providing a so called “Unified Service Model” was 
described as well. The proposed “Unified Service Model” was devised in 

accordance to the CDM syntax and service-oriented architecture. Finally, the 
Institute “Mihajlo Pupin" provided in this way a very useful specification of 

messaging format that can significantly facilitate the communication of 
heterogeneous systems and devices at the service level. 
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Рецензија техничког решења: 

 
Review of the technical solution 

Canonical Data Model specification for 

communication of system components in 

smart-home domain 
 

 
Having in mind that communication among systems and devices in domain 

of smart-home is hindered by different communication protocols and 
messaging formats introduced by different manufacturers and vendors, 

ensuring interoperable smart-home environment became a huge challenge 
nowadays. The Pupin institute has tackled this problem at its core as part of 

this technical solution and provided the specification of unified messaging 
format, so called Canonical Data Model (CDM), which represents the 

common language that enables the communication and understanding 
between heterogeneous smart devices.  

 
As part of the CDM specification provided in this technical solution, the Pupin 

institute defined its core packages, corresponding UML entity relation 

diagrams, and leveraged the specification of CDM syntax upon the open 
communication standards, which is seen as particularly important for faster 

take–up and its future extensions for application in other domains as well 
(apart from smart-home domain). In addition to this, CDM specification was 

accompanied with service oriented deployment strategy (so called Unified 
Service Model) for integration of entire smart-home systems that could 

further leverage the communication and interoperability among 
heterogeneous devices. 
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Протокол о тестирању од стране корисника: 

 
Protocol on testing of the technical solution 

Canonical Data Model specification for 

communication of system components in 

smart-home domain 
 

 
On behalf of National University of Ireland Galway, we confirm that the 

SOFIA technical solution entitled “Canonical Data Model specification for 
communicating of system components in smart-home domain”, developed 

by the Institute Mihajlo Pupin, has been utilized and tested as part of the 
system deployed for acquisition and analysis of ambient data in residential 

houses at Aran Islands (Ireland). 
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