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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem byla implementace zabezpečovacího systému z existujících komponent na platformě ESP32, který bude

schopen automaticky detekovat přítomnost oprávněných osob (např. pomocí mobilního telefonu s aktivním
modulem BLE) a podle toho nastavovat režim systému. Pro implementaci existuje bohatá HW i SW výbava.
Zadání tedy považuji za průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce obsahuje podrobné popisy použitých technologií a jejich vlastností (např. BLE, ESP32), které byly při

realizaci použity. Úroveň detailů tohoto popisu však považuji za zbytečně podrobnou vzhledem k tomu, že v práci
chybí podstatnější části týkající se implementace a funkce systému.

Některé důležité aspekty systému nejsou v práci adekvátně definovány, případně jsou uvedeny jen povrchně,
z textu není přesně patrný význam. Zejména se to týká následujících:

První odstavec sekce 6.2:  "upozornenie pre majiteľa, že systém sa aktivuje, a teda by mal opustiť strážený
priestor" - uvážím-li cíl definovaný v Úvodu, že má být systém automaticky schopen rozpoznat přítomnost
oprávněné osoby (zařízení) a dle toho měnit režim činnosti, tak mně toto upozornění nedává moc smysl.
Klávesnice připojená k ústředně (zmínka o ní v sekci 7.1.1) - není moc jasný její hlavný význam či
nezbytnost, když ústředna nemá zobrazovací jednotku a obsluhu je nutné provádět v online aplikaci.
Podrobná schémata zapojení jednotlivých modulů prototypu jsou pouze v přiloženém archivu v podobě
souborů png, ale bez dalšího komentáře. Příloha A obsahuje jen dvě tabulky bez dalšího komentáře.
Očekával bych přehledný popis architektury a klíčových funkcí aplikací pro Android a ESP32 (schémata
s podrobným textovým komentářem). Toto je v práci uvedeno pouze částečně v  kapitole 6 spolu blokovým
a stavovým diagramem prototypu, schémata jednotlivých modulů prototypu zde chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Drobné, ale časté nedostatky, např. chybějící mezery před citacemi, nedodržování interpunkcí a dalších pravidel

v odrážkových seznamech nebo hojné používání anglických názvů na místech, kde existuje český (slovenský)
ekvivalent - zejména v kapitole 3.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura je volena adekvátně řešenému tématu a na příslušných místech citována.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Řícicí software byl implementován v jazuky C za použití volně dostupných příkladů k platformě ESP32. Systém je

funkční v rozsahu specifikovaném v zadání, nedostatkem je značná absence komentářů ve zdrojových kódech,
dokumentace klíčových funkcí chybí i v textové části práce.

V práci chybí informace o uspořádání archivu se zdrojovými kódy, lze si tedy jen domýšlet, zda adresář app
obsahuje implementaci obslužné aplikace v prostředí Apache Cordova, jak je zmiňováno v sekci 5.3. Je-li tomu
tak, zdrojové kódy pro tuto část postrádají jakékoli informace, které by umožnily přehledně zjistit, co který soubor
obsahuje. Navíc zcela chybí i jakákoli identifikace autora. Není tedy možné určit, co je dílem studenta, co je
převzaté či co je automaticky generovaná část.

Ověření funkce systému bylo (dle sdělení v sekci 7.3) realizováno v tomu přizpůsobeném nastavení systému
pouze s omezenou množinou mobilních zařízení, která byla toho času k dispozici. Systém by měl být schopen
realizovat všechny potřebné kroky související s jeho funkcí podle zadání.

8. Využitelnost výsledků

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
 Implementace představuje základní prototyp systému, který může dobře posloužit pro další rozšíření.
9. Otázky k obhajobě
 1. První odstavec sekce 6.2: Jaký smysl má zde oznámení majiteli, že musí se svým BT zařízením opustit

střežený prostor, když by měl systém toto BT sám identifikovat a podle toho nastavit režim střežení?
2. Sekce 6.2.2: "Zároveň sa očakáva, že zariadenie bude plniť úlohu servera v komunikácii." Co přesně je zde

myšleno prvkem "zariadenie", které "bude plniť úlohu servera"?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Práce měla za cíl implementovat komplexní systém z běžně dostupných komponent a podpůrných prostředků

programového vybavení. Cíl se podařilo splnit, ale celková prezentace systému je podprůměrná. Finální
hodnocení nejvíce ovlivnila řada nedostatků v technické zprávě a totální absence jakýchkoli doprovodných
informací ve zdrojových kódech online aplikace. Navrhuji hodnotit známkou C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 15. června 2020

 Bidlo Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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