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K celé práci lepší OK horší nevyh.

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X

Rozsah práce X

Předmětem práce je návrh a implementace softwaru pro ovládání domácí automa-
tizace. Mezi tu můžeme řadit dálkově řízené osvětlení, vytápění, otevírání dveří, zabez-
pečení a další technické vymoženosti moderních staveb.

Hlavním problémem v této oblasti je existence mnoha různých protokolů, jimiž
hardware domácí automatizace komunikuje. Podstatnou částí navrhovaného softwaru je
proto sjednocení přístupu k zařízením a vytvoření abstrakce hardwaru pro vyšší vrstvy
řízení. Tato abstrakce je vystavěna podobným vrstevnatým způsobem, jako je obvyklé
u síťových protokolů.

Server poskytující tuto abstrakci je doprovázen sadou ukázkových klientů sahajících
od jednoduchých funkcí, jako je termostat či schodišťový automat, až po obecné grafické
uživatelské rozhraní.

Jak návrh, tak implementace jsou na úrovni běžné pro bakalářskou práci.

Textová èást práce lepší OK horší nevyh.

Formální úprava X

Struktura textu X X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X

Úvodní kapitola podává přehled různých sběrnic a protokolů používaných pro ko-
munikaci se zařízeními domácí automatizace a poukazuje na značnou pestrost tohoto
ekosystému.



Hlavní část práce se zabývá návrhem vrstevnaté architektury poskytující abstrakci
nad hardwarem. To zahrnuje nejen popis běžných situací, ale i rozbor různých chybových
stavů a metod zotavení.

Na tomto základě je pak navržena implementace v podobě serveru běžícího pod
Linuxem. Klíčové části, jako například komunikační protokol, jsou popsány detailně, jinde
zcela postačuje stručnější výklad.

Následuje popis ukázkových klientů. Z nich nejzajímavější je obecné uživatelské
rozhraní postavené na toolkitu Qt a jeho jazyku QML. V něm uživatel může snadno
přizpůsobit ovládací prvky situaci v konkrétním domě.

Nakonec autor popisuje hardware a firmware svého testovacího prostředí, ve kterém
byl celý systém zkoušen.

Práce je psána čitelně, bez zásadních jazykových či typografických chyb. Použité
zdroje jsou korektně citovány.

Textu by se dala trochu vytknout proměnlivá hloubka popisu – zejména v první
kapitole jsou různé sběrnice popisovány na výrazně odlišných úrovních detailu. To ale
není nijak významná vada, neboť hlavním cílem není srovnání technologií, nýbrž návrh
softwaru, který je používá.

Implementaèní èást práce lepší OK horší nevyh.

Kvalita návrhu X

Kvalita zpracování X

Stabilita implementace X

Implementace serveru i ukázkových klientů je stabilní a prakticky použitelná.

Obsahuje sice jen malý počet ovladačů zařízení a ukázkových klientů, ale to není na
škodu, jelikož hlavním cílem bylo ověřit použitelnost navrženého řešení a další ovladače
lze snadno doprogramovat.

Oceňuji, že autor software netestoval pouze simulací, ale postavil si za tímto účelem
i jednoduchý hardware, který je reprezentativním vzorkem skutečných zařízení.

Celkové hodnocení: výborně

Práci navrhuji na zvlá¹tní ocenìní: ne

V Praze dne 8. června 2015

Martin Mareš


