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Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh a realizovať implementáciu pre ovládanie videa na
prehrávači Kodi. Práca popisuje analýzu produktov a existujúcich riešení. Na základe ana-
lýzy sú vytvorené technické špecifikácie, podľa ktorých je implementovaná aplikácia. Súčas-
ťou implementácie je komunikácia a používateľské rozhranie. Výsledkom práce je funkčná
aplikácia, ktorú je možne používať pre ovládanie videa.

Abstract
The goal of this project was to design and implement a video playback controller for the
Kodi player. First, existing solutions and products are described and analysed. Based on the
analysis a technical product specification is created. Finally, an application is implemented
according to this specification. The outcome of the project is a functional application that
can be used to control video playback.
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Kapitola 1

Úvod

Na VUT Fakulte informačných technológií v Brne existuje miestnosť s názvom Creative
IT ShowRoom, ktorá slúži ako výstavná miestnosť pre návštevníkov. V Showroome sú
ukázané rôzne technológie, ktoré slúžia na propagáciu a okrem iného sa tam nachádzajú
obrazovky na prezentovanie propagačných videí. Pre tieto videá je potrebné zabezpečiť
spúšťanie, zastavenie prehávanie, prípadne vypnutie. Predmetom tejto práce bolo vytvorenie
aplikácie s uvedenou funkcionalitou, aby aplikácia mohla byť využívaná nie len v Creative
IT ShowRoom ale aj všeobecne vo výstavníctve.

V tejto práci je uvedený proces návrhu, tvorby a implementácie aplikácie pre riadenie
videa. Video je vysielané na servery Raspberry Pi, kde beží multimediálny prehrávač Kodi.
Samotné ovládanie je zabezpečené pomocou dotykového displeja pripojeného ku mikropočí-
taču Raspberry Pi. Používateľ, ktorý používa ovládacie zariadenie môže spúšťať, pozastaviť,
vypnúť videá na zariadeniach, vytvárať a editovať playlisty ako aj pridávať ďalšie zariadenia
do ovládacieho panelu.

Súčasťou práce bolo preštudovanie technológií využívaných vo výstavníctve, ich porov-
nanie a vybratie technológií pre následné vytvorenie návrhu a implementáciu systému.

Vytvorenie vlastnej aplikácie a potencionálneho rozvoja na ďalšie druhy zariadení, bolo
jedným z hlavných dôvodov prečo som si zvolil túto tému práce.

V kapitole 2 sú popísané technológie, ktoré sa využívajú na výstavách a uvedené kon-
krétne technologické produkty pre prehrávanie videí. V nasledujúcej kapitole 3 sú uvedené
a popísané rôzne druhy mikropočítačov a prehrávačov videí. V kapitole 4 sú popísané nie-
ktoré z možných existujúcich riešení, protokoly a knižnice potrebné pre správne pochopenie
práce. V predposlednej kapitole 5 sú analyzované existujúce produkty využívané na výsta-
vách, porovnané mikropočítače a prehrávače, určené technické špecifikácie spolu s návrhom
aplikácie. V poslednej kapitole 6 je popísaná implementácia samotnej aplikácie a jej testo-
vanie.
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Kapitola 2

Technológie pre výstavy

V nasledujúcej kapitole sú uvedené rôzne druhy technológií, ktoré sa používajú pri vý-
stavách, v múzeách, v galériách a mnohých ďalších inštitúciách. Technológie, ktoré majú
bezprostredný súvis s touto prácou je veľké množstvo a nie je možné uviesť všetky druhy,
z dôvodu maximálnej dĺžky bakalárskej práce.

2.1 Špecifikácia technológií používaných na výstavách
Svet sa posúva každým dňom ďalej a ďalej v oblasti technológií a tento progres neobišiel ani
výstavy, múzeá, galérie a mnohé ďalšie inštitúcie. Medzi takéto technológie patria všetky
zariadenia, ktoré umožňujú spájať hostí s exponátmi. Okrem mobilného telefónu to môže byť
tiež aj inštalovaný kus hardvéru, ktorý je viditeľný alebo používaný na osobnej úrovni [31].
Technológie majú vysokú škálu využitia, či už je to len vytvorenie sociálnej siete a zdieľanie
relevantných informáciách na stránkach sociálnej siete až po digitalizáciu všetkých svojich
diel alebo obnovenie poškodeného diela [29].

Každý list má dve strany a to nie je inak ani u technológií, ktoré majú svoje klady ale
aj zápory.

Nevýhody technológií sú priamo úmerné názoru človeka na ne. Niektorí ľudia tvrdia, že
technológie kazia zážitok z výstavy a to takým spôsobom, že sa človek viac zameriava na
technológiu ako na samotné dielo [30]. Okrem názorových nevýhod sú tu aj funkčné nevý-
hody ako je riziko pokazenia zariadení, rýchle zastarávanie nových technológií alebo cena,
ktorá môže byť pre určité inštitúcie až privysoká, spolu s cenou za udržiavanie zariadenia
v optimálnom chode.

Na druhej strane jasnou výhodou technológií je, že prilákajú mladšiu generáciu, pre
ktorých sú moderné technológie neodmysliteľnou súčasťou [30]. Ďalšími výhodami sú inte-
rakcia s dielom, pridanie dodatočných informácií k dielu a mnohé ďalšie, ktoré sa viažu ku
špecializácií samotnej technológie.

2.2 Druhy technológií využívaných vo výstavníctve
Vo výstavnictve sa využíva mnoho technológií a preto sú v nasledujúcej podkapitole spo-
menuté len niektoré, to je zapríčinené maximálnou dĺžkou práce.
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Kiosk

Kiosk má mnoho definícii ale a podľa Oxfordského slovníka to je pevný terminál, ktorý
poskytuje informácie pomocou výpočtového systému, môže obsahovať jednu alebo viac ob-
razoviek, ktoré umožňujú interagovať s prostredím [21].

Samotný obsah sa líši podľa potreby a zamerania inštitúcie. Obsluha tohto zariadenia
býva väčšinou pomocou dotykovej obrazovky, ktorú môže obsluhovať často iba jeden použí-
vateľ. Toto sa často prejavuje ako hlavná nevýhoda, keďže do múzeí chodievajú aj skupiny
návštevníkov a pre tieto neposkytujú komfortnú možnisť interakcie s prostredím kiosku.

Tento problém je z časti riešený pomocou dotykových obrazoviek, kedy je možné ma-
nipulovať s kioskom pomocou dvoch a viacej dotykov. K tomuto musí byť prispôsobená aj
veľkosť obrazovky a interakcia [21].

Obr. 2.1: Multidotykový kiosk v Clevelande. 1

Jeden z najväčších multidotykových kioskov sa nachádza v meste Cleveland v Gallery
One at Cleveland Museum of Art ktorý je na obrázku 2.1.

Mobilné aplikácie

V dnešnej dobe má obrovské množstvo ľudí chytré mobilné telefóny, ktoré majú kamery a
senzory a tie môžu poskytnúť interakciu s vonkajším svetom. Preto sú vytvárané mobilné
aplikácie, ktoré umožňujú používateľovi doplniť informácie o diele, lepšiu interpretáciu,
skúmanie alebo aj zdieľanie diela. Častým využitím aplikácií je dodanie funkcií, ktoré ľudské
oko nemusí spozorovať napríklad pridanie filtrov, priblíženie diela na pixely a ďalšie. Takisto
to môže byť aj oživenie historických objektov, ktoré sa v dnešnej dobe nevyskytujú ako
dinosaury, historické budovy a iné. Okrem vizuálnej časti môžu aplikácie napodobňovať
zvuky k príslušných exponátom. Ako poslednou kategóriou sú aplikácie založené na hraní
hier, kedy používateľ získava body za splnenie úloh. Príkladom takejto aplikácie je aplikácia
v Národnom múzeu Škótska, ktorá umožňuje hrať až 50 hráčom naraz v reálnom čase [21].

Virtuálna realita

Virtuálna realita sa pomaly stáva fenoménom v oblasti technológií či už je to v zábavnom,
turistickom, informačnom priemysle alebo v iných odvetviach. Virtuálna technológia sa do-

1Prevzaté z: https://www.clevelandart.org/artlens-gallery/first-iteration
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stáva aj do múzeí a na výstavy. Virtuálna realita generuje počítačom vytvorené prostredie,
ktoré môže napodobňovať miesta v skutočnosti alebo fiktívne miesta aby dodali človeku
pocit skutočnosti. Medzi virtuálnou realitou a rozšírenou realitou sú rozdiely, napr. že vir-
tuálna realita poskytuje používateľovi možnosť vnímať, reagovať a pohybovať sa v určitom
prostredí. V múzeách sa využíva na zobrazenie artefaktov a samotnej doby, ktorá bola v
minulosti, na preskúmanie nedostupných miest, sprostredkovanie diela pohľadom autora
alebo pre umelecké diela, ktoré boli ukradnuté alebo zničené [21].

Technológie 3D tlače a skenovania

3D tlačiarne poskytujú neuveriteľne množstvo možností na využitie. Hlavnou výhodou je,
že sa návštevník môže takto vytvoreného diela dotknúť namiesto toho aby ho len videl za
sklom. Toto poskytuje viaczmyselný zážitok aj pre ľudí s poruchou zraku alebo iným handi-
capom. Zatiaľ existujú tri hlavné účely na využitie 3D tlačiarní v kultúrnom priemysle. Prvý
účel je vytvorenie kúskov, ktoré už neexistujú alebo oprava poškodených exponátov. Tento
spôsob prispieva k ochrane originálneho diela. Ďalším spôsobom využitia 3D tlačiarne je, že
si návštevníci môžu vytvoriť vlastné preparáty pripomínajúce určité diela, podľa vlastnej
fantázie a za malý finančný obnos kúpiť. Posledným využitím 3D tlačiarne je vytvorenie
3D objektov, s precíznymi detailmi, ktoré budú umiestené na výstave alebo v múzeu tak
aby doplňovali atmosféru [21].

Nositeľné technológie

Okrem predchádzajúcich technológií sa v literatúre uvádzajú aj takzvané nositeľné techno-
lógie, ktoré sa dostávajú do popredia kvôli rastúcej popularite múdrych hodiniek. Medzi
nositeľné technológie sú brané počítačové zariadenia, ktoré majú ľahkú prenositeľnosť a sú
schopné interagovať s okolím ako sú napríklad uvedené múdre hodinky. Pri múdrych hodin-
kách sa využívajú vlastnosti, ktoré poskytnú napríklad niektoré metriky človeka - srdečná
aktivita, tep a podobne. Tieto metriky je možné využiť na zhodnotenie fyzickej a duševnej
pohody pri vnímaní rôznych diel. Múdre hodinky môžu slúžiť ako sprievodca a poskyto-
vať dodatočné informácie. Okrem múdrych hodiniek sa využíva bezdrôtový headset, ktorý
zaznamenáva mozgové vlny aby zaznamenával svalové napätie a činnosť srdca. Ďalšou no-
siteľnou technológiou sú múdre okuliare, ktoré sprostredkúvajú dodatočné informácie ku
dielam [21].

2.3 Konkrétne technologické produkty používané na výsta-
vách

V nasledujúcej podkapitole sú ukázané niektoré konkrétne príklady produktov, ktoré by
mohli byť použité namiesto zariadení využitých v tejto bakalárskej práci.
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Muro Indoor Advertising Display

Muro Indoor Advertising Display je vyrábaný spoločnosťou L Display, ktorá sa zameriava
na výrobu profesionálnych displejov a dotykových displejov. Do jej ponuky patria kiosky,
veľké dotykové plochy alebo reklamné displeje a iné.

Muro displej je určený hlavne pre propagovanie reklamy, ale takisto má svoje využitie
aj v maloobchodoch, múzeách či nemocniciach. Okrem toho tento displej môže byť využitý
ako samoobslužná aplikácia alebo ako digitálne značenie [8].

Displej je možné využívať 24 hodín denne, či už vo vnútorných alebo vonkajších pries-
toroch. Vďaka podporovaným dvom operačným systémom je možné využiť široké spektrum
aplikácií, ktoré vyhovujú používateľovi na základe jeho požiadavky [8].

Tento displej má rôzne druhy variant, kedy obrazovka môže obsahovať dotykový disp-
lej, rôzne druhy operačných systémov alebo rôzne veľkosti obrazovky. Na základe týchto
parametrov sa mení aj cena samotného produktu. Konkrétne parametre sa nachádzajú v
tabuľke 2.1.

Veľkosti obrazovky od 27 palcov až po 85 palcov
Operačné systémy Windows alebo Android

Procesor Intel i5, 2.4Ghz alebo RK3288, A17QC, 1.8Ghz
Úložisko 8GB Flash alebo 128GB SSD

RAM 2GB alebo 4GB
Konektivita 1 x RJ45 LAN, WiFi, 2 x USB

Reproduktory 2x 7W
Predpokladaná životnosť 60 000 hodín

Cena od 780,80 eur

Tabuľka 2.1: Špecifické parametre pre displej Muro Indoor Advertising Display. 2

Obr. 2.2: Ukážka Muro Indoor Advertising Display od firmy L Display. 3

2Prevzaté z literatúry: [8]
3Prevzaté z literatúry: [8]
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Network digital menu boards

Táto obrazovka je vyrábaná spoločnosťou Allsee-technologies. Allsee-technologies patrí me-
dzi jedných z najväčších výrobcov komerčných displejov. Poskytuje vysokú škálu produktov
od 10 palcových obrazoviek až po veľké 10 metrové video steny [3].

Využitie tejto obrazovky je široké, ale stále ostáva hlavným cieľom propagácia pro-
duktov. Je možné využívať software, ktorý ponúka firma Allsee-technologies, zameraný na
propagáciu produktov. Tento software poskytuje veľké množstvo šablón a skladieb, ktoré je
možné prispôsobiť pre požiadavky používateľa. Obrazovka vie pracovať nepretržitom v 24
hodinovom režime [10].

Obrazovka poskytuje niektoré špecifické funkcie ako synchronizáciu s ďalšími obrazov-
kami, ekologické šetrenie energie alebo funkciu plug and play, ktorá sa využíva vtedy,keď nie
je k dispozícií internetové pripojenie, umožňuje prehrať video alebo spustiť aplikáciu [10].
Bližšie parametre sa nachádzajú v tabuľke 2.2.

Veľkosti obrazovky od 32 palcov až po 55 palcov
Operačné systémy Android

Procesor Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
Úložisko ROM 8GB NAND

RAM 2GB DDR3
Konektivita 2x USB2.0 HOST, 10/100M Ethernet, WiFi 802.11b/g/n

Reproduktory 2x 5W
GPU Mali-T760 MP4 @600MHz

Predpokladaná životnosť 60 000 hodín
Cena od 595,60 eur

Tabuľka 2.2: Konkrétne parametre pre displej Network digital menu boards 4

Obr. 2.3: Ukážka Network digital menu boards na vedeckom festivale v meste Cheltenham.6

4Prevzaté z literatúry: [10]
6Prevzaté z: https://www.allsee-tech.com/digital-signage-products/led-android-digital-menu-

boards-all-in-one-network-cms-digital-signage-software-advertising-displays.html
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Display QMR Series

Obrazovka zo serie QMR patrí medzi jednu z mnohých vyrábaných sérií od spoločnosti
Samsung. Spoločnosť Samsung patrí medzi gigantov v oblasti technológií.

Displej je možné používať nepretržite po celú dobu dňa. Využíva sa otvorený operačný
systém Tizen, ktorý je založený na Linuxe. Najväčším používateľom tohto operačného sys-
tému je spoločnosť Samsung. Aj keď je to otvorený operačný systém nedosahuje popularitu
ako napríklad Windows alebo Android, ktoré sú často používané pri takomto druhu disple-
jov a teda existuje menší počet aplikácií pre propagáciu či reklamu [16].

Táto séria poskytuje viacero veľkostných variantov, ktoré je možné zakúpiť. Obraz po-
skytuje inteligentný UHD upscaling, ktorý upravuje kvalitu videa z nižšieho rozlíšenia na
vyššie, plug and play a iné vlastnosti [9]. Špecifické parametre sa nachádzajú v tabuľke 2.3.

Veľkosti obrazovky od 32 palcov až po 75 palcov
Operačné systémy Tizen

Procesor Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Úložisko 8GB (3.88GB pre OS, 4.12GB k dispozícií)

RAM 2.5GB LPDDR4
Konektivita USB 2.0 x2, WiFi, Bluetooth

Reproduktory 2x 10W
Cena od 625,70 eur

Tabuľka 2.3: Parametre pre obrazovku zo série Display QMR 7

Obr. 2.4: Ukážka využitia displeja zo série QMR. 8

7Prevzaté z literatúry: [9]
8Prevzaté z: https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1433/QM75R
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Kapitola 3

Vstavané systémy a možnosti
prehrávania videa

V tejto kapitole sú popísané podstatné technológie a poznatky, ktoré sú potrebné pre
správne pochopenie práce. Práca neobsahuje všetky existujúce poznatky a technológie k da-
nej problematike, nemá encyklopedický charakter z dôvodu obmedzení ohľadom maximálnej
možnej dĺžky práce.

3.1 Mikropočítač Raspberry Pi a jeho vybavenie
Raspberry Pi bol vytvorený v roku 2011 a to charitou Raspberry Pi Foundation, ktorá
bola založená v roku 2009. Raspberry Pi bol vytvorený ako lacný mikropočítač založený na
operačnom systéme Linux. Tento mikropočítač zožal úspech hlavne u pedagógov a stal sa
populárny v oblasti mikropočítačov. Raspberry Pi má už veľký počet generácií a ku každej
generácii existujú rôzne varianty modelov [27].

Doteraz boli vydané 4 generácie Raspberry Pi a každá generácia obsahuje aspoň jeden
model z nasledujúcich typov:

∙ Model B - prvý model, ktorý bol vytvorený

∙ Model A - bol vytvorený ako lacnejšia verzia Modelu B

∙ Model A+ a Model B+ - boli vytvorené ako výkonnejšie verzie svojich predchodcov

Pre úplnosť existuje ešte jedna generácia z rodiny Raspberry Pi a to model Zero, ktorý
má nižší výkon ale aj nižšiu cenu ako model A.

Oproti počítačom namiesto disku Raspberry Pi využíva SD kartu pre operačný systém
a ukladanie dát. Raspberry Pi má k dispozícii vlastný operačný systém Raspbian. Okrem
uvedeného operačného systému existujú aj iné varianty ako Ubuntu Mate alebo Windows 10
IoT Core. Raspberry Pi je možné pripojiť k internetu a to pomocou Wi-Fi alebo Ethernetu.

Na tomto mikropočítači je možné vytvárať aplikácie v rôznych programovacích jazykoch
ako sú Python, Java, JavaScript, C alebo iné [26].
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Obr. 3.1: Schema Raspberry Pi Model B. 1

Aplikácie na Raspberry Pi môžu bežať na operačnom systéme Raspbian alebo na inom
zvolenom operačnom systéme. Aplikácie majú možnosť bežať aj bez operačného systému
ale musia byť tomu uspôsobené. Častou voľbou a odporúčaným jazykom od výrobcov pre
programovanie na zariadeniach Raspberry Pi je jazyk Python, ktorý patrí medzi interpre-
tované programovacie jazyky. K jazyku Pyhton sú vytvorené knižnice, ktoré pracujú so
samotnými časťami mikropočítača alebo s jeho vybavením [26].

Raspberry Pi 3 Model B+

V tejto práci je využitý model Raspberry Pi 3 Model B+. Je to druhý najnovší model a
tak ako u predchádzajúcich generácií, využíva Micro SD pre načítanie operačného systému
a uloženie dát. Obsahuje 4 USB porty , HDMI port, CSI kamerový port pre pripojenie
kamery ku zariadeniu, pre pripojenie dotykovej obrazovky je možnosť využiť DSI port a
tak isto obsahuje 4-pólový stereo výstup a kompozitný video port. Bližšie špecifikácie sú
uvedené v nasledujúcich odrážkach: [7]:

∙ 64 bitová architektúra - ARMv8

∙ Procesor - Cortex-A53 64-bit quad-core @ 1.4 GHz

∙ Wi-Fi a Bluetooth - 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth
4.2, BLE

∙ Ethernet - Gigabit Ethernet nad USB 2.0

∙ Operačný systém - 1 GB

1Prevzaté z: https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi


Obr. 3.2: Mikropočítač Raspberry Pi 3 Model B+. 2

Vybavenie k Raspberry Pi 3

Vybavenie k Raspberry Pi je naozaj rozsiahle a nie len od oficiálneho výrobcu ale aj od tých
neoficiálnych, ktorý poskytujú veľké možnosti na vylepšenie mikropočítača. Od oficiálneho
predajcu sa dajú zaobstarať napríklad kamerové moduly, či už normálny alebo infračervený
modul, prijímač pre DVB-T2 vysielanie alebo dotykový displej.

V tejto bakalárskej práci sa využíva takéto príslušenstvo, konkrétne je to 7 palcový
dotykový displej. Za pomoci dotykového displeja je možné vytvárať samostatne fungujúci
tablet alebo rôzne vstavané projekty. Displej má rozlíšenie 800x480 a pripája sa pomocou
DSI portu k doske a pomocou GPIO portu pre napájanie. Displej podporuje dotyk až
desiatich prstov naraz. Pre vytvorenie vlastných programov ale skriptov s využitím displeja
sa používa jazyk Python [34].

Obr. 3.3: Dotykový displej aj s vybavením pre pripojenie ku Raspberry Pi. 3

2Prevzaté z: https://www.distrelec.sk/sk/raspberry-pi-model-1gb-ram-raspberry-pi-raspberry-
pi/p/30085264

3Prevzaté z: [34]
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3.2 Ďalšie dostupné distribúcie mikropočítačov
V nasledujúcej sekcii sú ukázané rôzne typy mikropočítačov, ktoré by bolo možné použiť
pre ovládanie videa a na záver sú porovnané s Raspberry Pi, ktorý je využitý v tejto
bakalárskej práci.

Asus Tinker Board S

Tinker Board je mikropočítač, ktorý bol vytvorený v roku 2017 spoločnosťou ASUS, ako
konkurencia ostatným výrobcom mikropočítačov. Okrem bežných používateľov je taktiež
určený aj pre staviteľov PC zostáv alebo IOT nadšencom. Od vzniku tohto mikropočítača
boli vydané zatiaľ 2 verzie Tinker Board a sú plánované 2 verzie Tinker Edge [19]. Poslednou
dostupnou verziou je Asus Tinker Board S. V tomto mikropočítači sa využíva primárne
operačný systém na báze Debianu, ale je možné nainštalovať aj operačné systémy ako
Android 7, Armbian alebo varianty operačného systému Linux [17]. Bližšie špecifikácie ku
Asus Tinker Board S sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 3.1:

Procesor Štvorjadrový Cortex-A17 1,8GHz
Veľkosť pamäte Duálna CH LPDDR3 2GB

USB 4 x USB 2.0 porty
Dispej 1 x 15-pinový MIPI DSI s podporou až HD 1 x HDMI pre 4K/30fps

Úložisko Slot pre Micro SD(TF) kartu
Zvuk Kodek RTL HD s 1 x 3,5mm audio konektorom

Konektivita 1 x GB LAN 1 x bezdrôtová 802.11 b/g/n and BT 4.0 + EDR
Napájací konektor Micro USB (5V/2 3A)

Tabuľka 3.1: Tabuľka 2.1: Špecifikácie pre Asus Tinker Board S.

Obr. 3.4: Mikropočítač Asus Tinker Board S. 4

4Prevzaté z: http://www.focus.sk/asus-tinker-board-s2g16g-71961
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Hikey

Hikey patrí do radu 96Boards, ktorý je vyrábaný spoločnosťou Linaro. Tieto typy dosiek sú
určené pre prototypovanie, pre súkromné vytváranie projektorov podľa záujmov používa-
teľa alebo začlenenie do nových systémov, ako sú napríklad počítačové aplikácie, robotika,
priemyselné riadenie a ďalšie, ktoré uvádza samotný výrobca. Rada 96Boards ponúka širokú
škálu dosiek s rozdielnou funkcionalitou a cenou [2].

HiKey je prvou verziou HiKey mikropočítača. Okrem tejto verzie existujú ďalšie dve
verzie, ktoré sa líšia hlavne lepším výkonom ale násobne vyššou cenou. Posledná verzia
HiKey970 zmenila svoje zameranie na umelú inteligenciu, strojové učenie a robotiku a
podľa toho sa prispôsobili aj parametre [13].

Cenový rozdiel medzi Hikey a Hikey970 je až 204 euro. Medzi vlastnosti, ktoré nemusia
byť bežné u mikropočítačov sú tlačidlo na zapnutie/vypnutie, GPU alebo možnosť pripoje-
nia kamery. HiKey oficiálne podporuje 3 operačné systémy a to sú AOSP, Debian, Android.
Okrem toho sú vytvorené aj iné prístupné operačné systémy ako napríklad Fedora [12]. Kon-
krétne parametre sú uvedené v tabuľke 3.2.

Procesor ARM R○ CortexTM-A53 Octa-core 64-bit up to 1.2GHz
Veľkosť pamäte 1GB/2GB LPDDR3 SDRAM @ 800MHz

USB 2 x USB2.0 Host 1 x USB 2.0 OTG
Dispej 1 x HDMI 1.4 1 x MIPI-DSI HDMI output up to FHD 1080P

Úložisko 8GB eMMC on board storage MicroSD card slot
Zvuk HDMI output

Konektivita Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz Dual-mode Bluetooth
Napájací konektor 8V 18V@3A

Tabuľka 3.2: Tabuľka 3.2: Špecifické parametre pre mikropočítač Hikey.

Obr. 3.5: Ukážka mikropočítača Hikey. 5

5Prevzaté z: https://www.96boards.org/product/hikey/
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3.3 Multimediálny prehrávač Kodi a jeho distribúcia na Rasp-
berry Pi

Prehrávač videa je braný ako program alebo hardvérové zariadenie, ktoré je schopné prehrá-
vať rôzne formáty videa [6]. Dôležitou časťou prehrávača je používateľské rozhranie, ktoré
by malo byť jednoduché na prácu, prehľadné a príjemné pre používateľa. Prehrávače sa líšia
funkcionalitou, formátmi, ktoré môže prehrať, alebo cenou ak sú platené [33].

Kodi je mediálne centrum, slúžiace ako bezplatný Open Source prehrávač na rôznoro-
dých platformách. Bol vytvorený v roku 2003 neziskovou organizáciou XBMC. Kodi bolo
v minulosti známe ako XBMC Media Center. Kodi umožňuje svojim používateľom vyhľa-
dávať a prehrávať videá, či už z lokálneho pamäťového zariadenia alebo cez sieť. Umožňuje
prehrávať takmer všetky populárne formáty videí. Ďalej umožňuje prezerať fotografie, po-
čúvať podcasty alebo hudbu tiež z lokálneho zariadenia ale aj pomocou siete. Kodi sa stále
vyvíja a to prispelo k tomu, že je dostupné v 72 rôznych jazykoch.

Ďalšou funkciou Kodi je skenovanie médií v zariadení, z čoho následne vytvorí persona-
lizovanú knižnicu, ktorá obsahuje popisy médií, fanarty a iné. Kodi slúži iba ako databáza
používateľom pridaných médií a sama neobsahuje žiadny video ani iný obsah [5].

Kodi je multiplatformový prehrávač, ktorý je schopný bežať na rozdielnych operačných
systémoch a zariadeniach. Beží na populárnych operačných systémoch ako sú Linux, Win-
dows, iOS, Android alebo na zariadeniach mikropočítača Raspberry Pi.

Kodi na Raspberry Pi

Kodi pre mikropočítač Raspberry Pi, je možné spustiť pomocou troch hlavných distribúcií.
Medzi ne patrí LibreELEC, OSMC a XBian. Okrem týchto distribúcii je možnosť spus-
tiť Kodi aj na operačnom systéme Raspbian, ktorý je určený pre Raspberry Pi alebo na
Batocera Linux a iných.

Tým, že je Raspberry Pi mikropočítač tak ma obmedzené množstvo formátov, ktoré
vie prehrať. U video formátu je to MPEG-4, ktoré podporuje až rozlíšenie 1080p, videá
kódované pomocou štandardu H.264, ďalej sú podporované MJPEG, VP6, VP8 a OGG
Theora ako softwarové dekodéry. Nadácia Raspberry Pi ponúka možnosť dokúpenia licencií
na video kodeky, medzi ktorými sú napríklad MPEG-2 alebo VC1 [24].

Obr. 3.6: Ukážka Kodi prehrávača pomocou distribúcie LibreELEC6

6Prevzaté z: https://news.softpedia.com/news/embedded-linux-os-libreelec-8-2-2-krypton-
released-with-fix-for-3d-movies-519113.shtml
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3.4 Alternatívne druhy prehrávačov videa
Prehrávačov videí je čoraz viacej, a nie je ich možné všetky uviesť v tejto práci kvôli
maximálne dĺžke práce.

Plex

Plex je multimediálny prehrávač, ktorý je založený na type komunikácie klient – server.
Ponúka služby ako prehrávanie videí, počúvanie podcastov, sledovanie webových relácií
alebo správ a mnoho ďalšieho. Tento softwarový prehrávač má dva hlavné komponenty.
Prvým komponentom je desktopová aplikácia, ktorá beží na operačnom systéme Windows,
MacOS a Linux alebo na mobilných zariadeniach. Druhým komponentom je server, ktorý
slúži na ukladanie vlastných multimediálnych formátov. Typy formátov či už sú to pre filmy,
hudbu alebo fotografie je veľké množstvo, ale nie každé zariadenie musí podporovať všetky
dostupné formáty [23].

Plex okrem svojej bezplatnej verzie má aj platenú, ktorá zahŕňa napríklad dodatočné
aplikácie pre vylepšenie funkčnosti prehrávača, prehrávanie živej televízie a DVR v oblasti,
ktorej sa nachádza majiteľ alebo prepojenie účtov [14].

Prehrávače Kodi a Plex sú si veľmi podobné, obidve ponúkajú prehrávanie filmov, videí,
hudby a mnohých ďalších médií. Tak isto poskytujú zhromaždenie a usporiadanie medií na
servery. Rozdiely vznikajú hlavne u platenej verzie Plex, kde Plex poskytuje živé vysielanie
televízie za poplatok, pričom u Kodi je to zadarmo. Premium verzia Plex poskytuje prepoje-
nie viacerých účtov, štatistiky, vylepšenie audia a ďalšie. Na druhej strane Kodi poskytuje
veľké množstvo možností na prispôsobenie a to, či už sú vytvorené z oficiálnych zdrojov
alebo vytvorené komunitou. Doplňujúce funkcie môžu úplne zmeniť využitie prehrávača
Kodi, ale nie každá funkcia musí byť legálna [22].

Obr. 3.7: Ukážka multimediálneho prehrávača Plex7

7Prevzaté z: https://www.plex.tv/fr/blog/remastered-thanks-to-you-our-brand-new-tv-
navigation-is-here/
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Emby

Emby je rovnako ako ostatné spomenuté prehrávače multimediálny, teda okrem videa po-
skytuje podporu aj pre iné typy médií. Delí sa na dve časti a to je klient, ktorý prehráva
média zo servera.

Klientska časť beží na všetkých známych operačných systémoch, či už sú špecializované
pre počítačové zariadenia alebo pre mobilné zariadenia. Druhou časťou je server, kde sa
nachádza vlastná mediálna knižnica, ktorú musí sám používateľ naplniť. Server poskytuje
aj webovú aplikáciu pre správu servera a obsahu knižnice [1].

Emby umožňuje prehrávanie videa aj mimo lokálnej siete na ľubovoľnej bezdrôtovej
sieti. Táto funkcia je ale podmienená plateným členstvom za drobný finančný poplatok.
Okrem toho prémiové členstvo poskytuje televízne vysielanie a nahrávanie pomocou antény
OTA. Emby prehrávač poskytuje aj rozličné pluginy pre vylepšenie serverovej časti alebo
klientskej časti [22].

Prehávače Kodi, Plex, a Emby sú podobné vo svojej funkcionalite. Plex a Emby posky-
tujú možnosť platenej verzie s vylepšenou funkcionalitou, na opačnej strane Kodi poskytuje
veľké množstvo rozšírení. Na Raspberry Pi je možné rozbehnúť všetky tri servery týchto
prehrávačov. Avšak jediná priama podpora existuje len zo strany prehrávača Kodi.

Obr. 3.8: Ukážka prehrávača Emby pomocou televízie8

8Prevzaté z: https://emby.media/emby-for-fire-tv.html
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Kapitola 4

Prostriedky vývoja aplikácie pre
Raspberry Pi a prehrávač Kodi

V nasledujúcej kapitole sú popísané ovládače Kodi. Ďalej je popísaný HTTP protokol a
formát JSON, ktoré sú potrebné pre správne pochopenie bakalárskej práce. Kapitola obsa-
huje len základné princípy protokolu HTTP a formátu JSON, čo je spôsobené maximálnym
rozsahom práce.

4.1 Existujúce riešenia pre vzdialené ovládanie serverov Kodi
V nasledujúcej analýze sú vybraté riešenia vytvorených aplikácií pre vzdialené riadenie Kodi
serverov. Aplikácie boli vybraté na základe ich dostupnosti a populárnosti. Aplikácie Kore
a Yatse sú vytvorené od profesionálnych spoločností a môžu slúžiť aj pre inšpiráciu v tejto
práci. Webové rozhranie bolo vybraté z dôvodu, že sa nachádza v samotnom Kodi serveri
bez nutnosti inštalácie externej aplikácie.

Kore
Kore 1 je oficiálnou aplikáciou pre vzdialené ovládanie Kodi servera, teda výrobcom tejto
aplikácie je organizácia XBMC. Kore je mobilná aplikácia určená pre operačný systém An-
droid, ktorú je možné spustiť vo viacerých jazykových variantách. Pre ovládanie je využitý
protokol HTTP spolu s určeným portom [15]. Kore umožňuje prehrávanie videí, hudby,
prezeranie súborov alebo napríklad spúšťanie addonov na Kodi serveri a mnohé ďalšie fun-
kcie. Kore obsahuje aj manuálne ovládanie pomocou šípok, ktoré je podobné televíznemu
ovládaču. Za veľké plus sa považuje prepojenie na filmovú databázu IMDB, ktorá pridáva
informácie o filmoch a recenzie. Aplikácia obsahuje aj nastavenia, ktoré majú aj grafický
charakter ako zmena motívov alebo aj funkčné nastavenie ako napríklad vypnutie skratiek
na serveri alebo zmeny v živom vysielaní televízie a iné.

1Kore - https://kodi.wiki/view/Kore
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Obr. 4.1: Na prvom obrázku je ukázané prehrávanie filmu s funkciami, ktoré sú často vi-
diteľné u mnohých prehrávačoch. Na druhom obrázku sa nachádza ovládanie videa ako je
známe z diaľkových ovládačov pre televízie alebo DVD prehrávače. 3

Yatse
Yatse 4 patrí medzi najpopulárnejšie neoficiálne aplikácie v oblasti diaľkového riadenia mul-
timediálnych prehrávačov. Bola vyvinutá od XDA Senior Member Tolriq. Aj keď Yatse je
neoficiálna aplikácia, obsahuje čiastočnú podporu od poskytovateľov Kodi. Na ovládanie
vzdialeného servera využíva HTTP spojenie spolu s portom, ktorý si používateľ určí [15].
Yatse a Kore sú v oblasti funkčnosti veľmi podobné ale Yatse má aj niektoré vlastné fun-
kcie ako napríklad widgety, hlasové príkazy alebo offline knižnica. Okrem bezplatnej verzie
existuje aj platená verzia, ktorá má najväčšie cloudové úložisko s možnosťou streamovania z
mobilného zariadenia do mediálneho centra, sťahovanie médií offline a ďalšie. Pomocou apli-
kácie Yatse sa dajú ovládať okrem multimediálneho prehrávača Kodi aj iné, napríklad Plex
alebo Emby. Yatse obsahuje množstvo prispôsobovacích vlastností či už je to dizajn alebo
funkcionalita. Dôkazom toho je aj obrázok 4.2, na ktorom je možnosť vidieť dve varianty
prispôsobenia ovládača.

3Prevzaté z: https://kodi.wiki/view/Kore
4Yatse -https://yatse.tv/
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Obr. 4.2: Ukážka aplikácie Yatse pre Kodi server. Oba obrázky ukazujú vzdialené ovládanie
ale každý je inak prispôsobený graficky aj funkčne čo ukazuje flexibilitu aplikácie Yatse.6

Webové rozhranie pre riadenie Kodi servera
Webové rozhranie je dostupné z akéhokoľvek zariadenia v sieti. Jedinou podmienkou je
povoliť HTTP komunikáciu a určiť si port. Následne sa stačí len pripojiť na ip adresu servera
s určeným portom a vzdialené ovládanie sa môže uskutočniť. Webové rozhranie umožňuje
pustiť video z knižnice, hudbu a ďalšie základné funkcie podobne ako u Kodi alebo Yatse.
Slúži len na rýchle ovládanie z ľubovoľného zariadenia so všetkými podstatnými funkciami.

Obr. 4.3: Ukážka webového rozhrania pre vzdialené ovládanie, ktoré je dostupné z ľubovoľ-
ného webového prehliadača za podmienky povolenia HTTP komunikácie. 8

6Prevzaté z: https://kodi.wiki/view/Yatse
8Prevzaté z: https://www.addictivetips.com/media-streaming/kodi/control-kodi-internet-web-

interface/attachment/kodi-webinterface-2/
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4.2 Protokol HTTP
Hypertextový prenosový protokol (HTTP) je aplikačný protokol pre prenos hypertextových
dokumentov (HTML) medzi klientom a serverom. Začal sa používať od roku 1990 kedy
nastala globálna informačná iniciatíva World-Wide-Web. Zatiaľ boli vytvorené tri verzie
tohto protokolu.

Komunikácia je založená na systéme žiadosť – odpoveď. Najčastejšie klient začína komu-
nikáciu, ale nemusí tomu byť tak vždy. Klient pošle požiadavku na server pomocou jednej
z metód určenej na odosielanie. Ak server dostal požiadavku a bola validná tak ju spracuje
a pošle odpoveď klientovi [18].

Pôvodná verzia HTTP/0.9 bola založená na jednoduchej komunikácii. Charakter požia-
davky bol jednoriadkový a využívala sa len metóda GET. V prípade odpovedi to bola len
jediná možnosť a to hypertextový dokument. Po odoslaný odpovede sa komunikácia medzi
klientom a serverom ukončila. V prvom protokole neboli žiadne hlavičky, žiadne chybové
kódy alebo URL adresy [20].

Verzia HTTP/1.0 vylepšila pôvodnú verziu. Podstatnou zmenou bolo pridanie hlavičky
a formátu MIME, ďalej boli pridané metódy pre komunikáciu ako sú POST a HEAD,
modifikátory tela dotazu a odpovede [18].

HTTP/1.1 je najnovšia verzia protokolu, ktorá udržuje trvalé pripojenie medzi serverom
a klientom, pridáva ďalšie metódy pre komunikáciu a cez jedno TCP spojenie je možné
prenášať viacero žiadostí naraz [32].

Komunikáciu, ktorú vytvára HTTP je väčšinou prenášaná nad rodinou protokolov TC-
P/IP. Podľa organizácie IANA je pridelené protokolu HTTP číslo portu 80, ale existuje
alternatíva v podobe čísla portu 8080 [25].

Nasleduje hlavička, ktorá môže byť rozdelená na viacero riadkov. Každý riadok hla-
vičky obsahuje názov hlavičky z jednej zo skupín General-header, Request-header alebo
Entity-header. Každá skupina obsahuje špecifické položky. Za názvom hlavičky sa nachá-
dza dvojbodka, prázdne miesto a hodnota.

Každý riadok je ukončený sekvenciou znakov lomeno r a lomeno n. Rovnako isto je
ukončená aj ukončená. Po hlavičke nasleduje telo správy, ktoré sa mení podľa použitej
metódy a požiadaviek klienta [32].

Obr. 4.4: Príklad HTTP požiadavky. 9

Odpoveď od servera je podobná požiadavke. Prvý riadok odpovede je Status-Line kde
sa nachádza verzia protokolu, stavový kód a jeho textová fráza, ktorá odpovedá kódu.
Hlavička obsahuje rovnaké časti ako boli spomenuté pri požiatavke, ale môže sa líšiť počet
definovaných hlavičiek. Za hlavičkou nasleduje odpoveď, ktorá sa líši podľa typu stavového
kódu [32].

9Prevzaté z: https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/HTTP_Basics.html
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4.3 Formát JSON
JavaScript Object Notation (JSON) je formát, ktorý bol zavedený pre uľahčenie výmeny
štruktúrovaných údajov medzi všetkými programovacími jazykmi. Bol odvodený od jazyka
JavaScript. Syntax formátu JSON pozostáva zátvoriek, dvojbodiek a čiarok, ktoré sú vý-
hodné v mnohých aplikáciách, profiloch alebo kontextoch. JSON poskytuje jednoduchý
zápis pre páry mien a hodnôt. Jeho zámerom je len poskytovať syntax, teda neposkytuje
ani nedefinuje žiadnu sémantiku alebo interpretáciu textu. Aby bola výmena formátu JSON
zmysluplná musia sa obidve strany dohodnúť na špecifickej sémantike, ktorá má byť použitá.

Text použitý vo formáte JSON vytvára postupnosť tokenov, ktoré sú kódované pomo-
cou medzinárodného štandardu Unicode. V sade tokenov sa nachádzajú reťazce, čísla, šesť
štruktúrovaných tokenov a tri tokeny presne určeného názvu [4].

Obr. 4.5: Príklad syntaxe formátu JSON. 10

Hodnoty, ktoré môžu byť použité vo formáte JSON sú objekty, ktoré sú reprezentované
ako dvojica meno a hodnota. Meno a hodnota sú oddelené pomocou dvojbodky, jednotlivé
dvojice sú oddelené pomocou čiarky. Celý objekt je uložený v zložených zátvorkách. Ďalšou
možnou hodnotou je pole, v ktorom sú umiestnené ďalšie hodnoty oddelené čiarkami. Môže
vzniknúť zanorovanie polí, teda v jednom poli sa nachádzajú ďalšie. Pole je ohraničené
pomocou hranatých zátvoriek. Čísla a reťazce môžu byť reprezentované v rôznych tvaroch
a podobách podľa potreby. Posledným typom hodnoty je pravdivá hodnota True, nepravdivá
hodnota False a prázdna alebo neurčitá hodnota Null [4].

10Prevzaté z: https://medium.com/@rajat_sriv/parsing-gigabytes-of-json-per-second-
9c5a1a7b91db
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4.4 Protokol JSON-RPC
Protokol JSON-RPC patrí medzi bezstavové protokoly a je založený na volaní vzdialených
RPC procedúr. JSON-RPC sa nestará akým spôsobom boli poslané údaje, či to už bolo
pomocou socketov, http protokolu alebo inej varianty, teda protokol je agnostický.

Ako vyplýva z názvu JSON je využívaný ako dátový formát, ktorý je špecificky po-
písaný v predchádzajúcej podkapitole. Komunikácia prebieha medzi serverom a klientom,
kde všetky mená členov vymieňaných v komunikácií sa berú ako citlivé na veľkosti písmen.
Klient je braný ako tvorca požiadaviek a obsluhovač odpovedí. Na druhej strane je server,
ktorý je braný ako pôvod odpovedí a obsluhovač požiadaviek [28].

Klientske požiadavky

Požiadavka, ktorá je odoslaná na objekt je reprezentovaná ako volanie RPC. Každá po-
žiadavka môže obsahovať štyri základné členy. Prvý člen je jsonrpc, ku ktorému prislúcha
dvojica s konkrétnou verziou protokolu. Nasledujúci člen je metóda, ktoré sa má vyvolať
na serverovej časti. Metóda je definovaná ako reťazec, ktorý nesmie byť nikde inde pou-
žitý ako pri volaní metódy alebo rozšírení. Tretím členom je parameter, ktorý je braný ako
štruktúrovaná hodnota pre použitie v metóde. Parametre sa volajú dvoma spôsobmi a to
buď podľa polohy cez pole alebo podľa názvu objektu. Parameter nemusí byť použitý. Po-
sledný člen je id. Tento identifikátor je určený klientom a musí byť definovaný ako reťazec,
celočíselné číslo alebo hodnota null. Identifikácia nie je povinná ale ak nie je obsiahnutá v
požiadavke tak je braná ako oznámenie informácie serveru. Server je povinný odpovedať
rovnakou hodnotou id ako bola zahrnutá v požiadavke [28].

{"jsonrpc": "2.0", "method": "Pause","params":{ "playerid": 1},"id":1}

Serverové odpovede

Ak na server príde požiadavka, server musí vždy poslať odpoveď, jedinou možnosťou kedy
server neodpovedá je vtedy keď sa žiadosť klasifikuje ako notifikácia. Odpoveď môže ob-
sahovať rôzny počet členov a je vyjadrená ako jeden JSON objekt. Prvý člen je totožný
ako pri požiadavke a to je jsonrpc, ktorý udáva verziu protokolu. Druhý člen je výsledok,
tento člen existuje len v prípade že zadaná metóda dopadla úspešne a obsahuje výslednú
hodnotu metódy. Ďalší člen je chyba, je podobný ako výsledok ale z opačnej strany a teda
ak metóda dopadla neúspechom, tak len vtedy môže existovať člen chyba. Hodnota chyby
má špecifické tri členy a to kód, celé číslo ktoré presne určuje, ku ktorej chybe došlo. Správa,
ktoré popisuje chybu a neprekračuje obsah jednej vety. A nakoniec dáta, ktoré obsahujú
dodatočné informácie. Dáta nie sú povinnou súčasťou chybového hlásenia [28].

{"jsonrpc": "2.0", "result": 1, "id": 1}
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4.5 Knižnica Kivy
Kivy je open source knižnica určená pre programovací jazyk Python, ktorá je určená pre
vytváranie používateľských rozhraní pre desktopové a mobilné aplikácie. Beží na operačných
systémoch Linux, Windows, OS X, iOS, Android a Raspberry Pi. Knižnica využíva dva
základné komponenty a to sú widgety a layouty. Widgety sú usporiadané do stromovej
štruktúry, ktorá sa využíva v celom programe [11].

Pre vytvorenie aplikácie sú potrebné tri základné časti. Vytvorenie podtriedy triedy
App, vytvorenie metódy build, ktorá musí vracať koreň stromu pre správny beh a nakoniec
Inštancia triedy a volanie metódy run.

import kivy
kivy.require(’1.11.0’)

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class MyApp(App):

def build(self):
return Label(text=’Hello world’)

if __name__ == ’__main__’:
MyApp().run()

Výpis 4.1: Ukážka jednoduchej aplikácie s vypísaním "Hello world"do Labelu.

Widget

Widget je základným prvokm pre tvorbu užívateľského rozhrania za pomocou knižnice Kivy.
Widgety sú usporiadané do stromov, z ktorých následne vzniká UI. Pre stromovú štruktúru
je vytvorený jazyk KV, ktorý umožňuje vytvoriť deklaratívny strom Widgetov a navzájom
prepojiť ich vlastnosti. Tak isto oddeľuje logiku aplikácie a UI.

Widgety rozdeľujeme do 5 kategórií. Prvá kategória sú UX Widgety, ktoré sú známe
takmer zo všetkých knižníc pre tvoru UI. Slúžia hlavne na tvorbu zložitejších Widgetov.
Medzi ne patrí napríklad Label, Button, CheckBox a iné.

Druhou kategóriou sú rozvrhnutia (layouts), rozvrhnutia neuskutočnia žiadne vykresle-
nie, ale slúžia na usporiadanie svojich potomkov na ploche. Príkladom takéhoto widgetu je
Box Layout, Float Layout alebo Grid Layout.

Treťou kategóriou sú komplexné Widgety, ktoré sú výsledkom spojenia UX Widgetov,
príkladom takéhoto widgetu je VKeyboard alebo Bubble.

Predposlednou kategóriou sú Widgety správania. Tieto Widgety rovnako ako rozvrhnu-
tie neuskutočňujú žiadne vykreslenie, ale vykonávajú príkazy na základe interakcie použí-
vateľa s potomkami Widgetu alebo podľa grafických pokynov. Medzi takéto Widgety patrí
napríklad Scatter.

Poslednou kategóriou sú Widgety na spracovanie obrazovky, ktorou úlohou je zaistiť
prechod medzi jednotlivými obrazovkami. Na nasledujúcom kóde je možné vidieť jazyk
KV, ktorý usporadúva Widgety do stromovej štruktúry [11].
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#:kivy 1.0

<Controller>:
label_wid: my_custom_label

BoxLayout:
orientation: ’vertical’
padding: 20

Button:
text: ’My controller info is: ’ + root.info
on_press: root.do_action()

Label:
id: my_custom_label
text: ’My label before button press’

Výpis 4.2: Ukážka syntaxe KV súboru.

Na výpise 4.2 implementovaná trieda Controller, ktorá využíva rozloženie BoxLayout.
Ďalej obsahuje tlačidlo, ktoré vykoná metódu do_action po stlačí tlačidla. A nakoniec
obsahuje Label s identifikátorom my_custom_label, ktorý bude označovaný v zdrojovom
kóde triedy ako label_wid.
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Kapitola 5

Zhodnotenie súčasných riešení a
návrh riešenia

V nasledujúcej kapitole sú analyzované súčasné riešenia, ktoré boli uvedené v kapitole 2.
Okrem toho sa tu nachádza porovnanie ovládačov pre prehrávač Kodi, ktoré boli spomenuté
v kapitole 4. Zo všetkých analýz boli vytvorené závery podľa, ktorých boli určené technické
špecifikácie a návrhy.

5.1 Analýza produktov využívaných na výstavách
Produkty uvedené v podkapitole 1.4, sú reálne produkty používané na výstavách a teda ich
môžeme brať ako konkurenciu voči tejto práci.

Prvý spomenutý produkt je Muro Indoor Advertising Diplay, ktorého hlavnou výhodou
je, že poskytuje možnosť výberu operačného systému a to buď Android alebo Windows.
Ďalšou výhodou je, že môže obsahovať až 128 GB úložisko. Rovnako ako iné produkty
obsahuje WiFi, 2x USB porty, LAN a rôzne druhy veľkosti obrazovky. Cena je vyššia oproti
ostatným spomenutým produktom a tento rozdiel sa môže zväčšiť na základe požiadaviek
kupujúceho.

Ďalším produktom je Network digital menu boards, je veľmi podobný s ostatnými pro-
duktami a vyniká iba obsahujúcou grafickou kartou, ktoré je vhodná v určitých špeciálnych
prípadoch. Obsahuje možnosť pripojenia ku WiFi, 2x USB port, LAN, operačný systém
Android a rôzne veľkostné varianty obrazovky. Cena je najnižšia zo všetkých uvedených
produktov.

Posledným produktom je obrazovka zo série QMR, líši sa možnosťou pripojenia cez
Bluetooth, ale na úkor neho neobsahuje pripojenie cez LAN. Operačný systém používa
Tizen, obsahuje 2x USB port a WiFi. Varianty rozlíšenia obrazovky sú porovnateľné s
ostatnými. Za výhodu môžeme považovať to, že tento produkt pochádza od giganta v oblasti
technológií a teda je predpokladaná jednoduchá dostupnosť. Cena je mierne vyšia ako u
produktu Network digital menu boards od firmy Allsee.

V tabuľke 5.1 sú porovnávané niektoré vlastnosti produktov používaných na výstavách.
V druhom stĺpci sú ukázané najlacnejšie možné varianty produktov. V treťom stĺpci je
ukázaná možnosť inštalácie Kodi na zariadenie. V stĺpci s názvom rýchla dostupnosť je
ukázaná dostupnosť do 15 dní od zakúpenia. Táto doba je braná od výrobcov a u ďalších
predajcoch môže byť kratšia alebo dlhšia. Posledný stĺpec je zameraný na propagáciu a teda
určuje či existuje k danému produktu podpora pri riešení problémov v danej oblasti.
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Cena Kodi Rýchla do-
stupnosť

Zameranie
na propa-
gáciu

Muro Indoor Adverti-
sing Diplay od 780,80 eur Áno Nie Áno

Network digital menu
board od 595,60 eur Áno - Áno

Display QMR Series od 625,70 eur Nie Áno Áno

Tabuľka 5.1: Porovanie produktov pre výstavy spolu s Raspberry Pi

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že každý produkt má svoje výhody a nevýhody.
Hlavným rozdielom medzi Raspberry Pi a ostatnými existujúcimi produktami je cena, pri-
čom ale jeho hlavnou nevýhodou je, že Raspberry Pi nie je primárne určené pre výstavy.

5.2 Porovnanie mikropočítačov
Asus Tinker Board S a Raspberry Pi 3 B+ sú si veľmi podobné, čo sa týka operačného
systému, oba sú založené na báze Linuxu. Po výkonnostnej stránke vyhráva Tinker Board
ale na druhej strane Raspberry Pi je výrazne lacnejšie, má množstvo doplnkov, ktoré je
možné dokúpiť a hlavne je na trhu dlhšie takže existuje mnoho kníh, tutoriálov, fór odkiaľ
je možné čerpať informácie.

Raspberry Pi 3 B+ a HiKey sú rozdielne mikropočítače, kde po výkonnostnej časti
vyhráva HiKey. HiKey má výkonnejší procesor, väčšiu pamäť RAM, okrem toho obsahuje
aj 8GB úložisko plus externá MicroSD karta. Ohľadom vybavenia sú približne na rovnakej
úrovni, každý z nich poskytuje vybavenia v podobe dotykových displejov, reproduktorov
mnohých ďalších. HiKey je profesionálna doska, ktorá má lepší výkon ako Raspberry Pi 3
B+ ale na druhej strane je HiKey 2x drahšia. Raspberry Pi 3 B+ je v Európe viac rozšírené
a je jednoduchšie sa k nemu dostať. Teda záleží od používateľa či potrebuje výkon za drahšiu
cenu alebo mu stačí menej výkonný Raspberry Pi 3 B+ za nižšiu cenu.

5.3 Porovnanie aplikácií pre vzdialené ovládanie Kodi serve-
rov

Každý ovládač má svoje výhody a nevýhody. Všetky aplikácie sú dostupné zadarmo jedine
Yatse ponúka platenú verziu, ktorá ale nijak neobmedzuje základnú funkcionalitu. Kore a
Yatse poskytujú značné množstvo vylepšení v oblasti funkcionality oproti webovému rozhra-
niu. Hlavnou výhodou webového rozhranie je, že je možné k nemu pristúpiť z ľubovoľného
zariadenia s webovým prehliadačom, naopak aplikácie Kore a Yatse sú prístupné len na
operačnom systéme Android.

Všetky riešenia obsahujú klasické ovládacie funkcie ako sú napríklad spustenie videa,
pozastavenie, vypnutie a ďalšie. Čo však neobsahujú je masívne ovládanie viacerých zaria-
dení naraz, jedinou možnosťou je pristupovať ku každému zariadeniu samostatne a následne
vykonať určenú činnosť.
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Operačný
systém

Rozsiahla
funkciona-
lita

Platená
verzia

Ovládanie viacerých
zariadení

Kore Android Áno Nie Áno ale nie moc efek-
tívne

Yatse Android Áno Áno Áno ale nie moc efek-
tívne

Webové ro-
zhranie

Ľubovolný
OS Nie Nie Nie

Tabuľka 5.2: Porovnanie existujúcich aplikácii pre vzdialené ovládanie Kodi serverov.

V tabuľke 5.2 sú porovnané existujúce aplikácie pre vzdialené ovládanie Kodi serverov.
V druhom stĺpci sa nachádzajú operačné systémy, na ktorých je možné spustiť konkrétnu
aplikáciu. V stĺpci s názvom rozsiahla funkcionalita sa berie či aplikácia má nejakú špecifickú
funkcionalitu naviac okrem tej základnej. V predposlednom stĺpci sa určuje či aplikácia
obsahuje platený režim alebo nie. V poslednom stĺpci sa určuje či je možné ovládať viacero
zariadení naraz.

5.4 Cieľ tvorby aplikacie
Aplikácia sa bude primárne využívať v Showroome na fakulte Informačných technológií na
VUT, okrem toho je ju možné využiť aj pri iných projektoch vo výstavnícvte. V Showro-
ome sa nachádzajú obrazovky spolu s mikropočítačom Raspberry Pi 3 B+, na ktorých je
nainštalovaný multimediálny prehrávač Kodi, pomocou ktorého sa budú prehrávať videá
pre návštevníkov. Na obrázku 5.1 sa nachádza bloková schéma, kde je červenou farbou
zvýraznená časť, ktorá je vytváraná v tejto bakalárskej práci.

Obr. 5.1: Blokové schéma činnosti riadiacej jednotky.

28



5.5 Technické špecifikácie
Na základe analýzy produktov, mikropočítačov a prehrávačov videa boli zostavené technické
špecifikácie. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť funkčné ovládacie zariadenie Kodi serverov pre
VUT Fakultu Informačných technológií pomocou zariadenia Raspberry Pi a jazyka Python.
Z oblasti funkcionality sa nevyrovná už existujúcim riešeniam, má obsahovať iba základné
funkcie, ktoré sú pre používateľa potrebné a môžne ovládať viacero zariadení jednoduchým
spôsobom. Bližšie špecifikácie sa nachádzajú v nasledujúcich bodoch.

∙ Získanie online zariadení - Aplikácia bude získavať informácie o serveroch z hlav-
ného počítača ako napríklad IP adresu, názov zariadenia a ďalšie.

∙ Raspberry Pi 3b+ - Aplikácia pobeží na mikropočítači Raspberry Pi 3b+ a za
pomoci dotykového displeja.

∙ Python - Aplikácia bude vytvorená za pomoci programovacieho jazyka Python, kde
budú využité vhodné knižnice pre tvorbu UI a komunikácie.

∙ Zapnutie a vypnutie - Aplikácia musí umožniť používateľovi rýchlo uviesť zariade-
nia do stavu nečinnosti a rovnako rýchlo aj zrušiť tento stav

∙ Ovládanie videí– Video je možné pozastaviť, prehrať, úplne zastaviť prehrávanie,
zmeniť čas videa a zmeniť hlasitosť zvuku a ďalšie základné funkcie.

∙ Playlisty - Aplikácia musí umožniť vytvorenie, mazanie a pridanie nového videa do
playlistu.

∙ Pridanie zariadenia - Aplikácia musí umožniť pridanie nového zariadenia, s ktorým
bude ďalej možné pracovať.

∙ Vyhľadávanie - Pomocou vyhľadávania sa užívateľ rýchlo dostane ku vyhľadávanému
zariadeniu alebo playlistu.

Technické špecifikácie vychádzajú z analýzi a boli upravené po dohode s ostatnými spolu-
pracovníkmi pracujúcimi v Creative IT ShowRoom aby boli možné aplikáciu využívať aj
mimo tejto miestnosti vo výstavníctve.

5.6 Návrh komunikácie
Komunikácie medzi riadiacou jednotkou a serverom Kodi musí byť založená na type kli-
ent – server. Na serveri beží multimediálny prehrávač Kodi, ktorý povoľuje komunikáciu
prostredníctvom HTTP na lokálnej sieti. Klient bude posielať požiadavky prostredníctvom
HTTP a s využitým aplikačného rozhrania JSON-RPC na cieľový server v lokálnej sieti.

HTTP požiadavky musia využívať metódu POST. Druhá možná metóda nie je vhodná,
keďže sa pracuje s formátom JSON, preto je vhodnejšia metóda POST. Príkladom jedno-
duchej komunikácie je ustanovenie spojenia, ďalej poslanie požiadavky na príslušný lokálny
server s parametrami, ktoré majú byť vykonané na určenom serveri.

29



5.7 Návrhy používateľského rozhrania
Používateľské rozhranie musí byť jednoduché na používanie, kompaktné a rýchlo reagovať
na podnety používateľa. Tak isto musí dodržiavať konzistenciu farieb a jednoduchú čita-
teľnosť prvkov na obrazovke. Prvky používateľského rozhrania sa nesmú prelínať ani nijak
obmedzovať ostatné prvky. Používateľské rozhranie by malo byť vylepšené o prvky, ktoré
zvyšujú používateľovu pozornosť a zjednodušujú prácu ako je napríklad Optimistic UI.

Používateľské rozhranie musí obsahovať menu, cez ktoré sa bude používateľ vedieť do-
stať na iné obrazovky. Ďalej musí obsahovať vyhľadávací panel, jednotlivé obrazovky, ktoré
spĺňajú technické parametre. Používateľské rozhranie musí informať používateľa o chybo-
vých stavoch. Príkladom takéto používateľského rozhrania je obrázok 5.2.

Obr. 5.2: Návrh používateľského rozhrania.

Na obrázku 5.2 sa nachádza návrh používateľského rozhranie, ktorý spĺňa všetky pod-
mienky, ktoré boli zadané. Výsledná aplikácia sa môže čiastočne líšiť od tohto návrhu.
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Kapitola 6

Implementácia vzdialeného
ovládania Kodi serverov

Základným cieľom je vytvorenie aplikácie na ovládanie videa pre servery Kodi pomocou
dotykového displeja na Raspberry Pi. Od toho sa odvíjali aj možnosti voľby použitých
jazykov a knižníc.

Komunikačná časť a aj časť používateľského rozhrania je implementovaná v jazyku
Python a to vo verzii 3.7, čo je posledná verzia, ktorá podporuje knižnicu Kivy. Jeden z
hlavných dôvod prečo je použitý jazyk Python je priama podpora od vývojárov Raspberry
Pi. V nasledujúcej kapitole je popísané celé vyhotovenie práce.

6.1 Zostavenie systému a spôsob použitia
Zariadenie bude využívané v Creative IT ShowRoom a vo výstavníctve, teda celý systém
je tomu prispôsobený. Ako už bolo spomenuté na serverovú časť sa využíva Raspberry
Pi 3 B +, na ktorom je nainštalovaný prehrávač Kodi a to pomocou operačného systému
LibreELEC1. LibreELEC bol zvolený, z dôvodu svojej kompaktnosti, popularite a po dohode
s ďalšími kolegami, ktorí sa podieľajú na vytvorený Creative IT ShowRoom. Na serverovej
časti je potrebné povoliť HTTP a SSH pripojenie, aby bol zaručený správny a úspešný chod
aplikácie.

Druhou potrebnou časťou je zostavenie riadiacej jednotky, ktorá pozostáva z Raspberry
Pi 3 B+ a dotykového displeja určeného pre tento typ Raspberry Pi. Dotykový displej je
potrebné spojiť dvomi prepojeniami s Raspberry Pi 3 B+ a to pomocou napájacieho portu
GPIO a portu DSI. Ako operačný systém bol zvolený Raspbian Buster Lite, ktorý využíva
príkazový riadok ako rozhranie. Raspbian Buster Lite bol zvolený, lebo ovládacia jednotka
využíva zatiaľ iba jednu aplikáciu, ktorú je možné spustiť hneď po spustený operačného
systému automaticky a tým zbavuje používateľa prípadných komplikácií s pustením. Na
operačnom systéme je potrebné nainštalovať Python verziu 3.7 a knižnice potrebné pre
chod aplikácie. Kompletný inštalačný manuál sa nachádza v prílohách.

1LibreELEC - https://libreelec.tv/
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Obr. 6.1: Blokové schéma činnosti riadiacej jednotky.

Na obrázku 6.1 sa nachádza bloková schéma, ktorá ukazuje všetky časti, ktoré sa vy-
užívajú v tejto práci. Červenou farbou sú zobrazené časti, ktoré sú navrhnuté a implemen-
tované.

Spôsob použitia

Po úspešnom zložení systému, nainštalovaní knižníc a ďalších potrebných prvkov je možné
spustiť aplikáciu. Aplikáciu je možné spustiť na ľubovoľnom operačnom systéme, ktorý ale
spĺňa všetky potrebné požiadavky pre chod aplikácie. Aplikácia sa automaticky spustí na
ovládacej jednotke.

Čas spustenia záleží podľa toho, či je zapnutý server na hlavnom počítači alebo nie.
Hlavný server odosiela informácie o zariadeniach. Ak je server na hlavnom počítači zapnutý,
tak aplikácia prijme odpoveď zo servera, spracuje ju a zobrazuje dáta v aplikácii. Ak server
na hlavnom počítači nebeží tak po zadanej časovej jednotke sa ukončí čakanie na odpoveď
a spustí sa aplikácia z dátami, ktoré boli naposledy používané.

Ak už aplikácia beží, je možné pridávať nové zariadenia, púšťať videá na serveroch a
ďalšie funkcie, ktoré aplikácia poskytuje. Pre ukončenie aplikácie existuje tlačidlo exit v
navigačnom menu, ktoré okrem vypnutia aplikácie vypne aj celý Raspberry Pi 3 B+ spolu
s dotykovým displejom.

32



6.2 Komunikácia medzi ovládaciou jednotkou a zariadeniami
Komunikácia je implementovaná v jazyku Python. Sú vytvorené 4 súbory client.py, ob-
sahuje klientskú časť komunikácie medzi ovladacou jednotkou a hlavným počítačom. Súbor
server.py, obsahuje serverovú časť komunikácie medzi ovládaciou jednotkou a hlavným
počítačom. Súbor systemctl.py obsahuje funkciu pre spúšťanie alebo vypínanie servera.
A nakoniec súbor comunication.py, ktorý obsahuje implementované funkcie pre komu-
nikáciu medzi Kodi serverom a aplikáciou. Pri implementácii sú využité aj iné zdroje s
otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je určený pri jeho využitý pri komunikácií.

Komunikácia s hlavným počítačom

Z hlavného počítača sa získavajú IP adresy, ktoré patria jednotlivým zariadeniam. Tento
problém je vyriešený jednoduchou implementáciou TCP servera na hlavnom počítači, ktorý
odosiela dáta vo formáte JSON klientovi. Hlavný počítač má statickú IP adresu a teda ju
klient pozná. Ak by sa táto IP adresa zmenila, je ju možné nastaviť v obrazovke s názvom
nastavenia, tak isto sa dá zmeniť aj port, na ktorý sa klient pripája. Server odpovedá len
tomu, kto poslal správne kľúčové slovo. Kľúčové slovo je možné zmeniť v obrazovke s názvom
Nastavenie, ale toto slovo je nutné zmeniť aj na serverovej časti pre správnu kompatibilitu.
Ako predvolené kľúčové slovo je "showroom". Pre odoslanie dát sa využíva knižnica socket2,
ktorá je automaticky súčasťou jazyka Python. Server beží v nepretržitej slučke, kedy čaká
na požiadavku od klienta. Akonáhle príde pripojenie, skontroluje sa kľúčové slovo, ak sa
zhoduje s kľúčovým slovom servera odošlú sa dáta klientovi, ak nie, tak server nereaguje.

Klient odosiela kľúčové slovo na server pomocou knižnice socket a čaká na odpoveď.
Ak odpoveď nepríde do 3 sekúnd tak klient ukončí čakanie a spustí sa aplikácia so starými
dátami. Ak príde odpoveď klient ju spracuje pomocou knižnice json3 a výsledok zapíše do
príslušného súboru, ktorý je ďalej využívaný v aplikácii.

with open("kodi_servers.json") as f:
old_data = json.load(f)
for i in data[’data’]:

for j in old_data[’data’]:
if i["name"] == j["name"]:

j["ip"] = i["ip"]
var = 1
break

if var == 0:
pom = i
pom["port"] = 8080
old_data[’data’].append(pom)

var = 0

Výpis 6.1: Úsek kódu pre spracovanie dát od servera.

2Socket - https://docs.python.org/3/library/socket.html
3json - https://docs.python.org/3/library/json.html
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Komunikácia medzi ovládaciou jednotkou a serverom Kodi

Jeden z hlavných technických požiadaviek je možnosť zapnutia a vypnutia Kodi serverov. Na
tento problém sa ponúka riešenie Wake-on-Lan, ktoré umožňuje zapnúť/vypnúť zariadenie
po lokálnej sieti. Toto riešenie ale nie je možné, keďže to je v rozpore s ďalším technickým
bodom zadania a to s tým, že ovládacia jednotka bude získavať informácie o zariadeniach z
hlavného počítača, kedy by hlavný počítač nevedel nahrávať nové videá do zariadenia alebo
získať ich IP adresy.

Z tohto dôvodu bolo zvolené zapínanie a vypínanie pomocou kontrolného rozhrania sys-
temctl4. Pre vykonanie príkazu sa využíva knižnica paramiko5, ktorá umožňuje vzdialené
pripojenie na zariadenie pomocou SSH6. Ak sa úspešne pripojí ovládacia jednotka ku za-
riadeniu je možné vykonať príkaz systemctl start kodi alebo systemctl stop kodi a
následne sa pripojenie ukončí. Tento proces je implementovaný v podobe funkcie s názvom
turn s parametrom ip, ktorý určuje IP adresu servera kde má byť vykonaná akcia a para-
meter funct, ktorý určuje či sa má zariadenia zapnúť alebo vypnúť. Návratová hodnota je
buď pravda alebo nepravda, podľa úspešnosti prevedenia funkcie.

Po úspešnom zapnutí servera je možné začať komunikáciu spolu so serverom, ktorá
prebieha pomocou HTTP protokolu, ktorý bol vysvetlený v podkapitle 4.2 . Pre posielanie
požiadaviek je využitá knižnica http.client7, pomocou ktorej sa odosielajú požiadavky na
príslušný server. Využíva sa metóda POST, ktorej telo je naplnené formátom JSON. Telo
obsahuje zadaný príkaz, ktorý má byť vykonaný na serveri. Pre správne naplnenie tela
sa využíva knižnica json8. Po vytvorení tela sa vytvorí spojenie a pošle sa požiadavka na
server. Následne sa čaká na odpoveď od servera, ktorá určuje či bola požiadavka správne
vykonaná alebo nie.

Komunikácia medzi riadiacou jednotkou a Kodi serverom je implementovaná v súbore
comunication.py, kde sa nachádzajú funkcie potrebné využívané pri používateľskom roz-
hraní. Tieto funkcie sú bližšie popísané pri ich využití v používateľskom rozhraní.

6.3 Vytvorenie používateľského rozhrania
Používateľské rozhranie je implementované v jazyku Python za pomoci knižnice Kivy9.
Knižnica Kivy bola predstavená v kapitole 4.5. Dôvodov pre výber tejto knižnice bolo viac,
ale hlavne skutočnosť že poskytuje možnosť vytvorenia aplikácie za využitia dotykového
displeja. Knižnica je kompaktná, rozšírená, má veľké množstvo informačných zdrojov a v
neposlednej rade je možné pomocou tejto knižnice vytvoriť mobilnú aplikáciu na zariadenia
s operačným systémom Android alebo iOS. V celej aplikácii sa využíva VKeyboard10 ako
klávesnica pre prijímanie potrebých vstupov. Všetky triedy a metódy, ktoré sú implemen-
tované k používateľskému rozhraniu sa nachádzajú v súbori showroom_control.py. Pri
implementácii sú využité aj iné zdroje s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý je určený pri
jeho využitý v aplikácii. Tak isto sú určené aj zdroje jednotlivých ikon a obrázkov použitých
v aplikácii.

4systemctl - https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html
5paramiko - http://www.paramiko.org/
6SSH - https://www.ssh.com/ssh/
7http.client - https://docs.python.org/3/library/http.client.html
8json - https://docs.python.org/3/library/json.html
9Kivy - https://kivy.org/

10VKeyboard - https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.vkeyboard.html
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Navigácia v aplikácii

Navigácia v aplikácii sa používa vtedy, ak aplikácia obsahuje viac ako jednu obrazovku, čo
je aj v tomto prípade. Navigácia aplikácie je implementovaná pomocou triedy MenuBar s
využitím BoxLayout rozloženia. Grafické zobrazenie tejto triedy a jej prvok je implemento-
vané v súbori MenuBar.kv. V triede MenuBar sa nachádzajú metódy na zmenu obrazoviek a
metóda search_item, ktorá slúži na vyhľadávanie položiek v aplikácii a metóda exit pre
ukončenie aplikácie. Na vytvorenie navigácie existujú rôzne podporné moduly pre Kivy, ako
Navigation drawer11, ktorý je určený pre vytvorenie navigácie na zariadeniach Android.
Mnoho podporných modulov vytvára dynamické navigačné menu, ktoré ale v tomto prí-
pade nie je nutné, kvôli dostatočnej šírke obrazovky. Rozhodol som sa teda zvoliť Screen
Manager, ktorý je základnou súčasťou knižnice Kivy.

Screen Manager referujúci na konkrétne obrazovky je umiestený na ľavej strane obra-
zovky pomocou tlačidiel. Po uvoľnení tlačidla sa zmení obrazovka, ktoré je umiestnená v
strede plochy celej aplikácie. Okrem zmien obrazoviek sa nachádza v navigačnom menu aj
tlačidlo Exit, ktoré slúži na vypnutie aplikácie a zároveň aj celého Raspberry Pi 3 B+.
Grafické prvky sú usporiadané do BoxLayout rozloženia spolu s využitím prázdnych labe-
lov, ktoré slúžia ako náhrada prázdnych miest na ploche. Rozloženie dispozície je zobrazené
na obrázku 6.2, ktoré vychádza z návrhu na obrázku 5.2.

Obr. 6.2: Rozmiestnenie jednotlivých prvkov na ploche aplikácie.

Jeden z ďalších statických prvkov, ktorý sa nachádza na ploche aplikácie je vyhľadávanie.
Umiestnenie je možné vidieť na obrázku 6.2. Pomocou vyhľadávania je možné vyhľadať
zariadenie podľa názvu alebo IP adresy a playlist podľa jeho názvu. Na vyhľadanie je
použité jednoduché lineárne vyhľadávanie, keďže v Creative IT ShowRoom sa nachádza len
9 zariadení Raspberry Pi 3 B+ určené na prehrávanie videa, nie je teda potrebné využívať
zložitejšie vyhľadávacie algoritmy, ktoré urýchľujú dobu trvania vyhľadávanie a zaťažujú
viacej systém.

11Navigation drawer - https://github.com/kivy-garden/garden.navigationdrawer
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Obrazovky aplikácie

Každá jedna obrazovka je implementovaná ako trieda s parametrom Screen, kvôli správnej
funkčnosti a kompatibilite s navigáciou aplikácie. Každá obrazovka má vlastný KV súbor,
ktorý je pomenovaný podľa názvu triedy a slúži na rozmiestnenie a úpravu jednotlivých
widgetov. Všetky metódy a triedy sú implementované v súbore showroom_control.py.
Súbory info_pc.json a kodi_servers.json slúžia ako úložisko dát po vypnutí aplikácie.

Hlavný ovládač

Prvou obrazovkou, ktorá je k dispozícii je hlavný ovládač. Táto obrazovka slúži na zapínanie
a vypínanie zariadení, určenie stavu zariadení spolu s číselným zobrazením. Táto obrazovka
je implementovaná pomocou triedy Turn s parametrom Screen. Grafické rozloženie je im-
plementované v súbory Turn.kv.

Obrazovka využíva metódu __init__ , kde je do hodín aplikácie pridaný nový ča-
sový rozvrh, ktorý volá metódu reloading_status, každú sekundu. Táto metóda slúži
na vypnutie tlačidiel pre zapnutie alebo vypnutie ak sú všetky zariadenie v jednom alebo
v druhom stave. Ďalej slúži na vypísanie všetkých stavov zariadení. Metóda nevykonáva
žiadane zložité výpočty, a aj keď je volaná každú sekundu minimálne zaťažuje zariadenie,
na ktorom je pustená aplikácia. Ďalej je pridaný do hodín spúšťač, ktorý aktivuje me-
tódu process_of_load až pri zavolaní jednej z metód check_status , turn_on_devices,
turn_off_devices.

Metódy sú vyvolané na základe používateľovej interakcie. Slúžia na overenie stavu všet-
kých zariadení alebo na vypnutie či zapnutie všetkých zariadení. Každá metóda vyvolá
Popup okno, ktoré je implementované pomocou triedy LoadingPopup s parametrom Popup
kde sa zobrazuje aktuálny priebeh zvolenej metódy. Na tento podnet sa vyvolá metóda
process_of_load, ktorá je umiestnená v hodinách. Metóda slúži na vykonanie používate-
ľovej akcie, pomocou metód test_availability alebo turn, ktoré slúžia na overnie do-
stupnosti a zapnutie/vypnutie zariadenia a to pomocou spôsobov, ktoré boli vysvetlené v
podkapitole 6.2.

Zobrazenie zariadení

Všetky zariadenia je názov ďalšej obrazovky, ktorú je možné vidieť v aplikácií. Implemen-
tovaná je pomocou triedy All_device spolu s parametrom Screen. Trieda využíva formát
zobrazenia RecycleView, v ktorom je možné zobrazovať dynamicky sa meniace informácie.
V tomto prípade je to využité na zobrazenie zariadení, ktoré môžu pribúdať ale aj ubúdať.
Každé jedno zariadenie je zobrazené ako štvorcový box vytvorený pomocou BoxLayout,
ktoré sú implementované v triede Devices. V týchto boxoch sú zobrazené informácie ako
názov zariadenia, IP adresa a tlačidlo na zobrazenie detailov o zariadení a sprístupnenie
ovládacích prvkov. Okrem toho sa tam nachádza aj tlačidlo pre vypnutie respektíve za-
pnutie zariadenia, ktoré využíva metódu turn a tlačidlo pre vymazanie zariadenia, ktoré
odstráni zariadenie z globálnych premenných ale aj z dát, ktoré patria RecycleView. Dáta o
zariadeniach sa nahrávajú pri inicializácií RecycleView z globálnych premenných. Aby boli
vždy dáta aktualizované tak sa využíva udalosť, on_data_changed, ktorá zabezpečuje vy-
kreslenie nového boxu ak bolo pridané zariadenie alebo vymazanie boxu ak bolo odstránené
zariadenie.
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class RV(RecycleView):
def __init__(self, **kwargs):

super(RV, self).__init__(**kwargs)
paired = zip(array_of_names,array_of_ip, array_of_port)
self.data = []
for i1, i2, i3 in paired:

d = {’name_of_device’: {’text’: i1},’ip_of_device’: {’text’: i2},
’button3’: {’text’: i3}}

self.data.append(d)

Výpis 6.2: Ukážka inicializácie triedy RV, ktorá slúži na zobrazenie dynamicky sa meniaceho
obsahu.

Ak používateľ použije tlačidlo na zobrazenie detailov, zobrazí sa trieda Detail_Popup,
pri ktorej inicializácií sa pridá do hodín metóda parameters, ktorá každú jednu sekundu
využije funkciu get_info a jej návratovú hodnotu spracuje a zobrazí v okne. Funkcia
get_info odosiela požiadavky na server typu názov videa, čas, hlasitosť a ďalšie, výsledky
vracia v poli.

Ďalej sa v triede Detail_Popup nachádzajú jednotlivé tlačidlá ovládacích prvkov ako
pustenie či vypnutie videa, ktoré využívajú funkciu send s parametrami určenými pre vy-
konanie danej akcie. V neposlednej rade sa tam nachádza widget z názvom Slider, pre
zobrazenie časovej osi a posunu videa a ďalej Slider pre zmenu hlasitosti zvuku, obidva
widgety využívajú funckiu send.

Playlist

Playlist je implementovaný pomocou triedy Playlist, ktorá využíva dynamického rozlože-
nie RecycleView, kvôli možnému pribúdaniu a ubúdaniu playlistov.

Playlist je možné vytvoriť pomocou ikonky plus. Po jej uvoľnení sa zobrazí trieda s
názvom Add_video_playlists_popup, v ktorej je nutné zadať názov playlistu, vybrať za-
riadenie na ktorom bude playlist používaný a v poslednom rade vybrať videá, ktoré majú
byť súčasťou playlistu. Akonáhle používateľ potvrdí svoje rozhodnutie playlist sa pridá do
globálneho poľa a ďalej sa pridá do RecycleView pomocou udalosti on_data_changed, rov-
nako ako u obrazovky s názvom všetky zariadenia. Ak je playlist vytvorený, je ho možné
vymazať, kedy vyskočí uisťovanie okno implementované v triede AddPopup, ktorého ná-
sledným potvrdením je playlist vymazaný zo všetkých potrebných premenných a úložísk.
Ak používateľ klikne na názov playlistu, ktorý sa zobrazuje ako Button, tak sa vyvolá
trieda Show_playlist_popup, v ktorej sa zobrazia videá priradené ku playlistu pomocou
RecycleView. Videá je možné z playlistu odstrániť.

Pridanie nového zariadenia a nastavenia

Obrazovka Pridanie nového zariadenia je implementovaná pomocou triedy Add_new_deivce
s parametrom Screen. Na obrazovke sa nachádzajú widgety s názvom TextInput a Label,
ktoré sú prispôsobené dizajnu aplikácie. Používateľ vyplní údaje, ktoré sú potrebné pre vy-
tvorenie zariadenia ako názov, IP adresa a port. Nové zariadenie sa pridá po stlačení tlačidla
add_button, ktoré na uvoľnene zavolá metódu check_pop. Metóda slúži na overenie správ-
nosti zadaných údajov. Ak údaj nevyhovuje požiadavkám je vyvolaná trieda ErrorPopup,
ktorá slúži na oznamovanie chýb. Medzi požiadavky patrí napríklad nutnosť vyplnenia úda-
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jov, overenie validity IP adresy alebo číslo portu obsahuje len čísla a žiadne iné znaky. Ak
údaje boli správne a vyhovovali všetkým požiadavkám, otvorí sa Popup okno s názvom triedy
AddPopup. Trieda je určená pre uistenie sa či používateľ naozaj chce pridať nové zariadenie.
Ak používateľ potvrdí svoje rozhodnutie, tak sa údaje o zariadení pridajú do globálnych
polí. Globálne polia sa každých 10 minút zapisujú do súboru kodi_servers.json, ktorý
slúži na uloženie dát aj po ukončení aplikácie, tak isto sa globálne polia zapisujú aj pri
vypnutí aplikácie. Na zachovanie globálnych premenných slúži metóda save_data, ktorá
využíva knižnicu json pre prácu s týmto formátom.

Obr. 6.3: Screenshot výslednej obrazovky pre pridávanie nového zariadenia.

Settings_screen je obrazovka slúžiaca pre nastavenie informácií o hlavnom počítači
ako IP adresa, port a kľúčové slovo. Obsahuje widgety Label, TextInput a Button ku kaž-
dej jednej informácii o hlavnom počítači. Obrazovka je implementovaná pomocou triedy a
obsahuje metódy, ktoré sú vyvolané pri uvoľnení tlačidiel. Metódy change_ip, change_port
a change_key zmenia príslušnú informáciu a zapíšu ju do súboru info_pc.json pomocou
knižnice json.

6.4 Testovanie a využitie
Aplikácia bola testovaná v miestnosti Creative IT ShowRoom, kde má byť aj v budúcnosti
využívaná. Cieľom tohto testovania bolo otestovať, ako sa bude aplikácia správať za určitých
podmienok. Testy boli rozdelené na 2 časti.

Prvá časť bolo overenie správnosti chodu komunikácie medzi hlavným počítačom a apli-
káciou. Bola otestovaná správnosť a nesprávnosť dát v vstupných súboroch, ktoré obsahujú
informácie o zariadeniach. Ďalej bolo otestované pripojenie sa na neznámy server a bolo za-
znamené správanie aplikácie na túto udalosť. Výsledkom týchto testov bolo opravenie chýb
pri nesprávnych typoch súborov a nesprávnych dát v súbore, nastavenie doby na ukončenie
čakania na odpoveď od servera, kedy by klient mohol zbytočne čakať na odpoveď, ktorá
nepríde a čo by spôsobovalo pomalé spúšťanie aplikácie.

Druhou časťou bolo otestovanie vypnutia a zapnutia zariadení pomocou aplikácie a
reakcia aplikácie na nečakané podmienky ako odpojenie zariadenia od elektriny a iné. Ďalej
sa táto časť zameriavala na samotné ovládanie serverov, teda púšťanie jednotlivých videí
alebo playlistov, vypnutie videí a ďalšie funkcie, ktoré poskytuje aplikácie. Pozorované boli
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hlavne simulované situácie kedy, bolo interagované so serverom buď pomocou aplikácie alebo
pomocou externého hardwaru a tak isto aj situácie simulujúce výpadok elektriny a iné.

Obr. 6.4: Fotografia z priebehu testovania.

Výsledky testovania boli pozitívne a boli odhalené chyby pri prvej aj druhej časti, ako
napríklad nečakané padnutie aplikácie pri výpadku elektriny. Ako najväčší nedostatok be-
riem, že pri neprítomnosti hlavného počítača aplikácia nezíska IP adresy serverov sama,
ktoré sa budú pravdepodobne často meniť. Tento problém by mohol byť vyriešený multi-
castovým vysielaním a následným určením serverov.

Aplikáciu je možné využiť v Creative IT ShowRoom, pre ktorú bola vytváraná. Pred jej
nasadím do prevádzky je potrebné prideliť hlavnému počítaču statickú IP adresu a pustiť
na ňom server pre získavanie informácii o zariadeniach.

Využitie mimo výstavníctva je možné ale nepravdepodobné a to z niekoľkých dôvodov.
Používateľ musí vlastniť zariadenie Raspberry Pi 3 B+ a dotykový displej. Okrem toho
server musí byť nastavený na statickú IP adresu alebo mať priradenú adresu, ktorá sa
nemení často. To je jednoduché uskutočniť v domácej sieti ale tam má táto aplikácie veľkú
konkurenciu zo strany múdrych telefónov.
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Kapitola 7

Záver

Cieľom tejto práce bolo zhodnotenie aktuálne existujúcich riešení a následne vytvoriť apli-
káciu pre vzdialené ovládanie videa na serveri Kodi, ktorá umožní používateľovi prehrávať
videá a organizovať zariadenia. Cieľ práce bol úspešne dokončený.

Prvým krokom k úspešnému koncu tejto práce bolo naštudovanie technológií pre vý-
stavníctvo a určenie produktov, ktoré sa využívajú v praxi. Následne pokračovalo zhodno-
tenie vybraných technológií k realizácii tejto práce. Ako hardware bol zvolený mikropočítač
Raspberry Pi 3 B+, ktorý je využitý ako pri serveroch tak aj pri riadiacej jednotke. Ako
prehrávač bol vybraný multimediálny prehrávač Kodi. Na základe týchto technológií bol
vytvorený návrh systému pre ovládanie a následne realizovaný v podobe implementácie a
testovania.

Ovládanie videa je realizované pomocou Raspberry Pi 3 B+. Používateľ ovláda Rasp-
berry Pi 3 B+ pomocou dotykového displeja, kde je implementované používateľské roz-
hranie. Pomocou displeja používateľ ovláda vzdialené servery a v prípade problémov je
používateľ o nich informovaný.

Aplikácia bola testovaná v Creative IT ShowRoom, na 7 zariadeniach. Zdrojový kód
obsahuje viacej ako 2500 riadkov kódu s využitím viacej ako 20 rôznych obrázkov pre
grafické účely.

Počas tejto práce som si obohatil znalosti technológie či už je to v oblasti výstavníctva
alebo v oblasti mikropočítačov. Pozitívne ma zaujal mikropočítač Raspberry Pi, ktorý má
veľkú možnosť využitia skoro v každom možnom odvetví, veľké množstvo doplnkov a knižníc
na využitie.

Ďalším možným postupom práce by bolo pridanie rozšírenej funkcionality, rozšírené
testovanie s viacerými zariadeniami alebo vytvorenie nečakaných situácií. Ďalším možným
pokračovaním je upravenie aplikácie pre tablety alebo mobilné zariadenia, čo je možné
vďaka knižnici Kivy, ktorá poskytuje takéto možnosti.
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Príloha A

Obsah priloženého CD

Na priloženom pamäťovom médium sa nachádzajú tieto súbory.

∙ \src\- zložka obsahujúca zdrojové súbory aplikácie

∙ \src\picture\ - zložka obsahujúca potrebné obrázky pre chod aplikácie

∙ \src\server\ - zložka obsahujúca server pre hlavný počítač

∙ \bin\ - zložka obsahujúci spustiteľnú aplikáciu

∙ \script\- zložka obsahujúca skirpty pre inštaláciu knižníc

∙ \screenshots\ - zložka obsahujúca screenshoty aplikácie.

∙ \doc\ - zdrojové súbory textovej časti práce

∙ \xbockp00-bakalarska-praca.pdf – výsledný text bakalárskej práce
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Príloha B

Manuál

B.1 Inštalácia potrebných knižníc
Pre spustenie zdrojových kódov je potrebné mať nainštalovaní Python verzie 3.0-3.7, pri
novších verziách Pythnu ešte nie je vytvorená podpora knižnice Kivy.

1. Otvorte zložku \script\, kde sa nachádza skript install.sh, ktorý obsahuje knižnice
potrebné pre spustenie zdrojových súborov.

2. Po otvorení zložky \script\ je potrebné zadať príkaz chmod +x install.sh do
príkazového riadka aby bolo možné pustiť skript pomocou ./install.sh.

3. Následne je potrebné nainštalovať knižnicu Kivy a to nasledujúcimi príkazmi:

(a) python -m pip install –upgrade –user pip setuptools virtualenv
(b) python -m virtualenv /kivy_venv
(c) source /kivy_venv/bin/activate
(d) python -m pip install kivy

4. Následne je možné spustiť zdrojové súbory v zložke \src\ pomocou príkazu python
showroom_control.py

B.2 Spustenie binárneho súbora aplikácie
1. V súbore \bin\dist\ sa nachádza spustiteľná aplikácie pre operačný systém Raspbian

Buster Lite, na ktorom beží ovládacia jednotka.

2. Po otvorení súbor \bin\dist\showroom_control\ je možné spustiť aplikáciu po-
mocou príkazu ./showroom_control.py
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Príloha C

Screenshoty aplikácie

Obr. C.1: Obrazovka pre pridanie nového zariadenia do ovládacej jednotky.

Obr. C.2: Obrazovka ukazujúca všetky zariadenia.
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Obr. C.3: Ukážka ovládacieho panela pre vybrané zariadenie.

Obr. C.4: Ukážka vytvárania nového playlistu.
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