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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem a následnou implementací prezentačního zařízení založeného 

na platformě Raspberry Pi s využitím svobodného softwaru. Teoretická část práce je 

věnována analýze komerčních řešení, specifikaci požadavků, testování volně dostupných 

operačních systémů a zhodnocení jejich vhodnosti k danému účelu. Praktická část práce 

se zabývá implementací prezentačního zařízení s využitím nejvhodnějšího systému a 

otestování finálního řešení. Cílem práce je vytvoření bezúdržbového prezentačního 

zařízení s jednoduchou vzdálenou správou. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

prezentační zařízení, Digital Signage, Raspberry Pi, svobodný software, Screenly, PHP, 

Python, RTC modul, vzdálená správa 

 

ABSTRACT 

This thesis describes the design and subsequent implementation of a presentational device 

with Raspberry Pi using free software. The theoretical part of this thesis includes an 

analysis of available commercial solutions, specification of requirements, testing free 

operating systems and assessment of their suitability for the purpose. The practical part 

of this thesis is focused on the implementation of a presentational device with the most 

suitable free system and on the test of this final solution. The aim of the thesis is to create 

a maintenance-free presentational device with easy remote access. 
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presentational device, Digital Signage, Raspberry Pi, free software, Screenly, PHP, 

Python, RTC module, remote access 
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1 ÚVOD 

Veletržní stánek, aula školy, restaurace nebo například čekárna u doktora – to všechno 

jsou místa, kde se v dnešní době objevují prezentační zařízení nejrůznějších druhů pro 

účely např. prezentace nabídky služeb, reklamy či navigace po budově. V minulosti byla 

pro tyto účely využívána drahá jednoúčelová zařízení, která jsou v dnešní době 

vytlačována dostupnějšími a jednoduššími řešeními. S rozvojem elektroniky, její 

miniaturizací a dostupností se zjednodušily cesty k výrobě takového zařízení a tato práce 

má za cíl vytvoření prezentačního zařízení s jednoduchou vzdálenou správou s využitím 

platformy Raspberry Pi a svobodného softwaru. 

Zařízení bude tvořeno řídicí jednotkou v podobě Raspberry Pi. Jeho součástí bude 

i zobrazovací prvek komunikující s řídicí jednotkou prostřednictvím vhodného rozhraní, 

které umožňuje přenos obrazu i zvuku. Zařízení bude schopné přehrávat standardně 

využívané obrazové a video formáty a zobrazovat webové stránky a online videa. 

Využitím platformy Raspberry Pi nebude zařízení energeticky náročné a jeho dlouhodobý 

provoz tak nebude nákladnou záležitostí i při nepřetržitém provozu. Pro jednoduchou 

vzdálenou správu zařízení bude k dispozici přehledné webové rozhraní, pomocí kterého 

uživatel nahraje obsah k přehrávání. Webové rozhraní také uživateli poskytne důležité 

informace o stavu systému a jeho správném fungování. Finální zařízení bude připraveno 

k okamžité práci po připojení k zobrazovací jednotce bez potřeby vstupu uživatele. Pokud 

dojde k výpadku elektrického proudu, po obnovení jeho přívodu dojde k automatickému 

obnovení činnosti zařízení.  

Motivací pro volbu tohoto tématu bakalářské práce byla má předchozí zkušenost 

s platformou Raspberry Pi, kterou aktivně využívám v domácích aplikacích (provoz 

vlastního serveru). Možnost vytvoření prezentačního zařízení dokazuje široké možnosti 

využití platformy a je cenným rozšířením těchto zkušeností. 

Bakalářská práce je členěna na několik částí a toto členění sleduje postupný vývoj 

zařízení vzhledem ke specifikovaným cílům. Úvod a specifikace požadavků 

vyplývajících ze zadání a analýzy komerčních řešení jsou následovány teoretickou částí, 

v níž je zpracován návrh prezentačního zařízení a otestovány volně dostupné systémy. 

Z nich je vybrán nejvhodnější systém vzhledem ke specifikovaným požadavkům, který 

je následně využit v praktické části práce zabývající se implementací prezentačního 

zařízení a otestováním finálního produktu. 
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2 PŘEHLED PREZENTAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Úvodní část této bakalářské práce je věnována specifikaci požadavků pro návrh 

prezentačního zařízení. Předmětem této části budou na trhu dostupná komerční řešení, 

která budou zhodnocena z pohledu jejich koncepce a způsobu provedení. Na základě této 

analýzy budou definovány vlastnosti, které by mělo mít prezentační zařízení, jehož 

implementace je cílem této práce.  

2.1 Digital Signage 

Prezentační zařízení, které bude výstupem této práce, můžeme zařadit do skupiny zařízení 

obecně nazývané termínem Digital Signage (dále DS). Označuje se tak systém jednoho 

nebo více zařízení umožňujících zobrazení informace či reklamy.  

Tyto systémy se těší největšímu využití v marketingu, kde představují atraktivní 

alternativu ke klasické formě reklamy (např. tištěná, venkovní, televizní reklama). DS 

kombinuje výhody zmíněných klasických forem reklamy, kdy vznikají systémy 

velkoplošných obrazovek umožňující dynamickou změnu obsahu (mnohdy na základě 

interakce uživatele) a je možné je spravovat vzdáleně. [1] 

Takové systémy nenacházejí uplatnění jen v reklamě, jejich potenciál se naplno 

využívá i pro prezentaci informací v rámci firem, škol, nemocnic a podobně. Takové 

systémy umožňují například snadnou navigaci po budově, šíření aktualit, prezentaci 

jídelních lístků nebo harmonogramů. Je tak pochopitelné, že se trh se zařízeními typu DS 

velmi rychle rozvíjí a vznikla tak řada výrobců, kteří nabízejí vlastní řešení, jimž se 

budeme dále věnovat. 

2.2 Komerční DS systémy 

Tato podkapitola má za cíl na příkladech představit různé formy řešení komerčních DS 

systémů. Pro zřetelnější srovnání se vybrané systémy záměrně liší provedením či 

použitými prvky. Jednotlivé systémy budou analyzovány a budou zhodnoceny jejich 

klady a zápory. Pozornost bude věnována systémům dostupným na českém trhu, které je 

možné považovat za alternativu plánovaného prezentačního zařízení. 

2.2.1 InfoPanels 

Česká společnost ELVAC, která se specializuje na vývoj a výrobu v oblasti průmyslové 

automatizace a speciálních systémů, má ve své nabídce také DS systém s názvem 

InfoPanels. 
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Software 

Pro provoz systému z hlediska software jsou potřeba tři komponenty – server, klient 

(propojený se zobrazovacím prvkem) a pro údržbu nezbytná administrátorská stanice.  

Pro každou z nich je vyvinuta účelová aplikace: 

• InfoPanels Server – úložiště databáze a multimediálních souborů, které server 

distribuuje dalším částem systému, 

• InfoPanels Klient – aplikace spojená se zobrazovací jednotkou umožňující 

prezentaci požadovaného obsahu a kontrolující stav dané klientské stanice, 

• InfoPanels Layout Editor, InfoPanels Explorer – aplikace určené pro 

vzdálenou správu celého systému, přípravu obsahu, který pak bude 

prezentován na klientské stanici, vzdálenému ovládání jednotlivých displejů a 

plánování přehrávání. 

Všechny aplikace jsou vyvíjeny pro platformu Microsoft Windows (verze 7 a 

vyšší, u serverové edice verze 2008 a vyšší). Výše uvedené komponenty systému se 

mohou vyskytovat samostatně, kdy je každá aplikace provozována na samostatném 

zařízení. Druhou variantou je tzv. stand-alone kiosek, kdy jsou všechny součásti zahrnuty 

v rámci jednoho zařízení. Tento kiosek je velmi blízký plánovanému prezentačnímu 

zařízení. [2] 

 

Obr. 1:  Schéma systému InfoPanels [2] 

Obsah, který chce uživatel přes systém prezentovat, se připravuje v již zmíněné 

aplikaci InfoPanels Layout Editor v podobě tzv. layoutů. Jedná se o datové soubory, které 

obsahují grafický návrh a rozložení informací, které mají být systémem zobrazeny. Je 

možné přidat video, obrázky, texty či webový obsah (webové stránky, YouTube a 

podobně). Kromě statického obsahu systém podporuje i widgety, uživatel tak může do 

layoutu přidat aktuální čas a datum, počasí, kalendář nebo zprávy, které se dynamicky 

aktualizují.  
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Software je vyvíjen s důrazem na snadné ovládání. Aplikace má intuitivní 

grafické rozhraní a obsah layoutu lze připravit pouhým přetahováním bloků. Následně je 

možné naplánovat a načasovat jejich přehrávání. [3] 

 

Hardware 

Společnost ELVAC není přímým výrobcem hardware systému InfoPanels, dodávají jej 

partneři. Řídicí i zobrazovací jednotky lze široce konfigurovat a systém je připraven na 

využití ve vnitřním i venkovním prostředí. V rámci řešení jsou klientům nabízeny 

obrazovky a panely (mohou být i v dotykovém provedení), samostatné kiosky, 

informační stojany (totemy) či dveřní systémy. Pro využití v průmyslu je systém 

připraven i na přidání dalších ovládacích prvků, například čtečky čárových kódů, RFID 

(Radio Frequency Identification – radiofrekvenční systém identifikace) karet, tlačítkové 

panely, snímače otisků prstů aj. 

Není podmínkou využití hardware od výrobce, neboť software na něj není přímo 

vázán. Zakoupený software lze využít i s vlastní řídicí jednotkou (počítačem) a 

zobrazovací jednotkou. Cena řešení při využití vlastního hardware začíná na 12990 Kč 

bez DPH (aktuální k 1. 3. 2018) [4]. Nákup je jednorázový, není využita forma 

předplatného. 

 Komunikace mezi prvky probíhá po lokální síti pomocí kabelového připojení, 

nebo bezdrátově pomocí technologie Wi-Fi, záleží na schopnostech použitého hardwaru. 

Systém je výrobcem připraven pouze na provoz v lokální síti, pro správu z jiného místa 

přes Internet je potřeba využít program Vzdálená plocha, který systém Windows 

standardně obsahuje. [5] 

 

 

Obr. 2:  Digitální informační stojany typu totem [5] 

Zhodnocení 

Systém InfoPanels je univerzální řešení pro DS s širokými možnostmi uplatnění. 

Výhodou je jednoznačně možnost volby nákupu jako kompletního řešení na klíč, nebo 

uzpůsobení s využitím vlastního hardware. 
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Jak již bylo zmíněno, provoz systému je závislý na operačním systému Microsoft 

Windows. Tento fakt přináší výhodu známého prostředí pro uživatele i správce 

(přepokládá se obecná znalost užívání systému Microsoft Windows), na druhou stranu 

každá stanice vyžaduje zakoupení licence, která může představovat výraznou položku ve 

finančním návrhu řešení. 

2.2.2 jiBoard 

DS systém s názvem jiBoard je webové řešení nabízené společností jiWebTechnologies. 

Oproti InfoPanels není u tohoto řešení potřeba provozovat vlastní server, veškerá data 

jsou uložena na serveru poskytovatele služby a dostupná odkudkoli ze sítě Internet.  

 

Software 

Přidanou hodnotou systému jiBoard je především snadná dostupnost. Díky tomu, že je 

koncipován jako webová služba, se správce nemusí starat o fyzický server a pro správu 

mu stačí počítač, smartphone či tablet a libovolný internetový prohlížeč. 

jiBoard je ze softwarové stránky rozdělen na tři části: 

• Designer – webový nástroj umožňující tvorbu layoutů, které je možné naplnit 

statickými i dynamickými prvky (s využitím předem připravených šablon),  

• Content Manager – slouží ke vzdálené správě přehrávačů, nahrávání obsahu a 

plánování přehrávání, 

• Player – aplikace určená pro přehrávání předem připravených layoutů.  

 

Obr. 3:  Schéma fungování systému jiBoard 

Hardware 

Vzhledem k povaze řešení jsou pro provoz vyžadována pouze zařízení pro přehrávání a 

zobrazení připravených layoutů.  

Aplikaci Player je možné nainstalovat na zařízení s operačním systémem 

Windows nebo Android. Společnost jiWebTechnologies není dodavatelem hardware, 

avšak díky zvoleným platformám, pro které je aplikace Player určena, lze volit ze široké 

nabídky zařízení na trhu. Jako vhodné pro tento účel lze označit tablety či all-in-one 

počítače (počítače integrované do monitoru), které kombinují řídicí i zobrazovací 



 

21 

 

jednotku v jednom zařízení. Stejně dobře lze ale použít řídicí a zobrazovací jednotky 

pracující samostatně.  

Pro komunikaci s webovou služnou je nutné cílové prezentační zařízení připojit 

k síti Internet. [6] 

 

Zhodnocení 

Webový zástupce DS systémů jiBoard dává uživateli díky snadnému přístupu odkudkoliv 

pomocí internetu svobodu v nastavení systému. Webové rozhraní pro správu navíc nenutí 

uživatele instalovat další software do svého počítače (řídicí jednotky). Na druhou stranu 

může tato koncepce jiné uživatele odradit, protože nemohou mít svá data „u sebe“.  

Výhodou jiBoard je také přijatelná cena v řádech stovek korun a škálovatelnost, 

protože se cena řešení odvíjí od množství použitých přehrávačů. V kombinaci s měsíčním 

předplatným lze snadno měnit jak systém, tak i jeho cenu, aby odpovídala požadavkům a 

využití. 

2.2.3 Samsung Smart Signage TV 

Vedle společností zaměřených primárně na vývoj a výrobu DS systémů dodávají své 

řešení na trh i výrobci elektroniky zaměření na rozsáhlé spektrum výrobků. Jako jejich 

zástupce byl vybrán systém Smart Signage TV společnosti Samsung, který v nabídce 

vyniká především širokými možnostmi ovládání a nastavení prezentace.  

 

 

Obr. 4:  Výhody řešení Samsung Smart Signage TV [7] 

Software 

V případě Samsung Smart Signage TV není potřeba vlastní server či webové úložiště, 

veškerý obsah se nahrává přímo do zařízení. Pro vytváření obsahu Samsung vytvořil 

vlastní platformu s názvem MagicInfo. K zařízení je možné se připojit pomocí aplikace 

MagicInfo Express z počítače se systémem Windows nebo z chytrého telefonu 

s operačním systémem Android nebo iOS. Oproti zmíněné konkurenci Samsung pohodlí 

nastavení posouvá dál možností úpravy layoutu přímo v zařízení pomocí dálkového 

ovládání a přehledného průvodce.  
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Hardware 

Zařízení Samsung Smart Signage TV je komplexní řešení, které spojuje zobrazovací 

a řídicí jednotku, obsahuje veškerý potřebný software a k provozu tak nejsou potřebné 

další prvky. Pro snadné ovládání je přiložen dálkový ovladač. Samsung Smart Signage 

TV v sobě spojuje kvalitní zobrazovací panel, který Samsung využívá i v televizorech a 

monitorech, a řídicí jednotku, která celé zařízení obsluhuje. Samsung blíže využitou řídicí 

jednotku nespecifikuje. 

Díky vestavěnému Wi-Fi modulu je možné jednoduše zařízení připojit jak do 

lokální sítě, tak do sítě Internet a spravovat ho na dálku. [7] 

 

Zhodnocení 

Samsung se svým DS řešením cílí na zákazníky, kteří nechtějí věnovat nastavení svého 

prezentačního zařízení mnoho času, a přitom žádají efektní způsob prezentace. Zařízení 

Samsung Smart Signage TV svými vlastnostmi a provedením tyto požadavky splňuje a 

integrace všech součástí v jednom zařízení je velkou výhodou oproti konkurenčním 

řešením. 

Svou cenou v desítkách tisíc korun se řadí k nákladnějším DS řešením, které však 

svými schopnostmi svou cenu ospravedlňuje.  

2.3 Shrnutí, specifikace požadavků 

Rešeršní studie byla vypracována s cílem zmapování nabídky současných Digital Signage 

zařízení na trhu. Tato zařízení jsou svou koncepcí blízká plánovanému prezentačnímu 

zařízení a jejich analýza byla nutná pro správnou specifikaci vlastností, které by mělo 

finální zařízení mít. Klíčové bylo především identifikovat možnosti komerčních řešení, 

zhodnotit a definovat jejich výhody a ty přenést do prezentačního zařízení, které bude 

výstupem práce. 

Prezentační zařízení by mělo být: 

• malé, cenově dostupné a energeticky úsporné pro dlouhodobý provoz; 

• možné připojit k libovolnému zobrazovacímu prvku; 

• soběstačné a bezúdržbové (nepotřebuje ke svému provozu další zařízení); 

• připojitelné do sítě internet (pomocí kabelu i bezdrátově); 

• snadno vzdáleně ovladatelné; 

• schopné přehrávat nejrozšířenější video a obrazové formáty; 

• schopné přehrávat jak lokální obsah, tak webové stránky a multimédia. 
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3 NÁVRH PREZENTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

3.1 Řídicí jednotka 

Pro splnění požadavku malé velikosti a finančně nenáročného řešení bude vhodné využít 

jednodeskový počítač. Pod tímto termínem si lze představit miniaturní počítač obsahující 

všechny důležité součásti v jednom celku (mimo zobrazovací prvek a ovládací prvky), se 

širokými možnostmi připojení dalšího hardwaru a nízkou pořizovací cenou (v porovnání 

s klasickými počítači či notebooky). Trend tohoto poměrně nového typu zařízení v oblasti 

elektroniky odstartoval počítač s názvem Raspberry Pi (RPi).  

RPi byl vyvinut ve Velké Británii s úmyslem usnadnit široké veřejnosti přístup k IT 

(informačním technologiím). V dnešní době, kdy trhu dominují hotová účelová zařízení 

(např. herní konzole) si klade za cíl probudit v lidech, zejména v dětech a studentech, 

zájem o programování a umožnit jim poznání dostupnou cestou. Díky jeho nízké ceně, 

dostupnosti a variabilitě patří mezi nejoblíbenější a nerozšířenější platformy nejenom pro 

vývoj softwaru. Záhy vznikla řada podobných jednodeskových počítačů, např. 

BeagleBone, ODROID, UDOO, Banana Pi. Žádný z nich si však nezískal takovou 

popularitu jako Raspberry Pi.  

 

Obr. 5:  Raspberry Pi (model 3) v horním pohledu [8] 

RPi existuje v několika verzích (1A, 1A+, 1B, 1B+, Zero, 2, 3, 3B), které sdílí 

velikost blízkou kreditní kartě (s výjimkou verze Zero, která se díky redukci konektorů 

zmenšila na polovinu) a liší se postupným nárůstem výkonu a počtu konektorů se 

stoupajícím číslem verze.  
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Základem počítače je procesor s označením Broadcom BCM2835 (novější verze 

RPi pohání BCM2837), který obsahuje všechny hlavní součásti (hlavní procesor, grafický 

procesor, komunikační hardware) v jednom čipu. Využívá architekturu ARM (Advanced 

RISC Machine), která se dnes běžně využívá ve většině mobilních zařízení (mobilní 

telefony, tablety). [9] Procesor vyniká nízkou energetickou spotřebou, ale přitom 

dostatečným výkonem, který je možné uchladit pasivně (bez použití ventilátoru).  

Výrobcem je pro RPi vyvíjen operační systém Raspbian (založen na linuxovém 

jádře), který obsahuje intuitivní grafického rozhraní, zvládá spustit multimédia ve 

vysokém rozlišení a je možné si na něm zahrát hry. Kromě něj existuje množství dalších 

kompatibilních systémů. V minulosti bylo RPi vhodné pouze pro programování, ale 

s dnešním výkonem je schopno nahradit stolní počítač pro základní práci s internetem a 

kancelářskými aplikacemi, zastane i roli serveru či multimediálního centra v obývacím 

pokoji. Pro jeho dobrou podporu, dostatečný výkon a kompatibilitu s řadou systémů bude 

Raspberry Pi ve verzi 3 základem navrhovaného prezentačního zařízení. 

RPi disponuje všemi důležitými konektory pro využití jako prezentačního 

zařízení. Pro přenos obrazu lze využít konektor High-Definition Multimedia Interface 

(HDMI), který dokáže přenášet i zvuk. V případě potřeby připojení reproduktorů zvlášť 

je pro přenos zvuku k dispozici i analogový 3,5 mm jack. Napájení probíhá přes 

microUSB konektor, takže k napájení počítače lze využít např. běžně dostupný nabíjecí 

adaptér k mobilnímu telefonu, který je schopný dodávat dostatečný proud pro provoz 

(2A). Na RPi verze 3 je možné najít také čtyři Universal Serial Bus (USB) 2.0 konektory, 

pomocí kterých je možné připojit množství periferií - úložná média, klávesnice, myši 

nebo herní ovladače. K připojení do sítě jsou dostupné dvě rozhraní, kabelové připojení 

přes konektor RJ-45 Ethernet a bezdrátové přes Wi-Fi. Nechybí ani Bluetooth, pomocí 

kterého lze RPi obohatit o nejrůznější bezdrátové příslušenství. Důležitou součástí je také 

sběrnice GPIO, pomocí které se RPi může rozšířit o další rozhraní a moduly. Sběrnice 

GPIO bude využita v rámci návrhu prezentačního zařízení.  

RPi nemá integrované žádné úložiště, k zavedení operačního systému je nutné 

využít slot na SD kartu (microSD v případě novějších verzí RPi).  

3.2 Zobrazovací prvek 

Pro prezentaci obsahu je nutné zařízení schopné takový obsah zobrazit. Pro uvažované 

použití bude nejvhodnější využít televizi, případně monitor s integrovanými 

reproduktory, aby byla zachována možnost prezentaci doplnit i o zvuk. 

Důležité je, aby využité zobrazovací zařízení disponovalo konektorem HDMI, 

který je nejvhodnější pro jeho způsob přenosu signálu. Přenášený obrazový a zvukový 

signál je v digitální podobě a není komprimován (nedochází ke ztrátě informací), čímž je 

umožněn přenos ve vysoké kvalitě [10]. 

 



 

25 

 

 

Obr. 6:  Kabel s konektory HDMI [11] 

Dalším požadavkem pro kvalitní prezentaci je rozlišení obrazu. RPi ve verzi 3 je 

schopno generovat obraz ve vysokém rozlišení Full HD (1920x1080 pixelů). Pro 

maximální využití potenciálu prezentačního zařízení je nezbytné, aby zobrazovací 

zařízení bylo schopné takové rozlišení zobrazit. RPi samozřejmě dokáže generovat obraz 

v menším rozlišení a je možné připojit i zobrazovací prvky vybavené jinými typy 

konektorů pomocí vhodných redukcí, dojde tím ale ke snížení kvality obrazu a deformaci 

zobrazovaného obsahu. Navíc se ztratí výhoda přenosu zvukového signálu ve stejném 

kabelu jako obrazu. Pro přehrávání zvuku je v takovém případě potřeba využít 3,5mm 

jack a připojit reproduktory zvlášť. 

Nejenom rozlišení je důležitým faktorem zobrazovacího prvku, myslet je potřeba 

také na jeho velikost a zpracování zobrazovacího prvku. Pro dobrou čitelnost obsahu je 

nutné zajistit jeho optimální velikost (tak, aby bylo možné číst texty na něm z větší 

vzdálenosti) a také zvolit vhodný povrch, který zajistí správné podání barev 

v podmínkách, kde bude instalován (např. při umělém osvětlení).  

3.3 Software 

Nejdůležitější částí navrhovaného prezentačního zařízení bude jeho programové 

vybavení. Pro uživatele, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit zakoupit komerční DS 

řešení, existují volně dostupné operační systémy, díky kterým je možné při použití 

vlastního hardwaru vytvořit DS zařízení. V následující části budou otestovány tři volně 

dostupné systémy, ze kterých bude vybrán nejvhodnější kandidát. Ten pak bude použit 

při realizaci prezentačního zařízení. Systémy byly vybrány i podle jejich kompatibility 

s hardwarem. Pro platformu Raspberry Pi existuje řada systémů zaměřených na DS, 

otestovány byly pouze tři nejoblíbenější (podle uživatelského hodnocení a recenzí).  
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3.3.1 Raspberry Digital Signage 

Systém italského původu autora Marca Buratta již svým názvem napovídá, že jeho 

instalováním je možné počítač Raspberry Pi proměnit v DS systém. Raspberry Digital 

Signage (dále RDS) je schopen zobrazovat předem zvolenou webovou stránku [12]. 

Systém byl testován ve verzi 11.2. a je šířen pod licencí General Public License (GPL), 

jedná se tedy o svobodný software, který lze využívat k libovolnému účelu, distribuovat, 

upravovat a měnit [13]. 

 

Instalace 

Instalace do zařízení je velmi snadná – systémový soubor stažený ze stránek vývojáře 

[12] ve formátu .img lze jednoduše zapsat (zápis úspěšně proveden softwarem 

Win32DiskImager [14]) na paměťovou kartu a po vložení do RPi a připojení k napájení 

dojde ke spuštění samotného systému, konkrétně části s nastavením připojení k síti.  

Prvotní nastavení se neobejde bez připojení klávesnice a myši. Nelze tak provést 

kompletní nastavení jen vzdáleně. Podle použité verze RPi se uživatel připojí k internetu 

buď prostřednictvím kabelu, nebo Wi-Fi a po úspěšném připojení se uživateli zobrazí 

Internet Protocol (IP) adresa zařízení, na které je možné začít s nastavením systému. 

 

Použití a funkce 

Další nastavení probíhá z jiného počítače prostřednictvím internetového prohlížeče, 

kterým se lze vzdáleně připojit do zařízení. Systém není vyvíjen s důrazem na moderní 

vzhled, ale maximální efektivitu. Ovládání je přehledné a uživatel může na jednom místě 

nastavit vše potřebné, např. zobrazovanou webovou stránku, obrazový a zvukový výstup, 

či naplánovat zapínání a vypínání zařízení pro úsporu elektřiny. V případě potřeby je 

možné nastavení chránit heslem a zabránit tak nechtěným změnám. 

Po dokončení nastavení uživatel spustí přehrávání a zařízení přejde do tzv. kiosk 

modu. Od této chvíle se zařízení stává samostatným a začne zobrazovat webovou stránku. 

Změna nastavení a návrat do ovládací nabídky není možný, pro případné změny je nutné 

celé zařízení restartovat. Přes malé nepohodlí je toto řešení účinnou ochranou vůči 

útokům hackerů. Uživatel nemá přístup k příkazové řádce systému, čímž je také 

zabezpečena větší bezpečnost celého systému, na druhou stranu však není možné 

doinstalovat další programy třetích stran a úplná kontrola zařízení. 

Základ systému tvoří prohlížeč Chromium (open-source internetový prohlížeč 

vyvíjený pod kontrolou Google, základní kámen internetového prohlížeče Google 

Chrome [15]), který podporuje všechny moderní webové technologie. Díky tomu je 

možné bez problému zobrazovat dynamické webové aplikace včetně multimédií. 

Přestože je aplikace nabízena zdarma, je možné příspěvkem podpořit její vývoj a 

za ten vývojář nabízí vylepšenou verzi RDS s bonusovými funkcemi. Uživatel tak 

dostane například možnost ovládat zařízení pomocí Secure Shell (SSH) a pracovat tak 

vzdáleně s příkazovou řádkou systému či je možné aplikaci využít ve spojení s dotykovou 

obrazovkou a interagovat přes ni s webovou stránkou. 
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Zhodnocení 

Přes všechny kladné vlastnosti trpí systém velkým limitem v podobě schopnosti 

zobrazení pouze jedné webové stránky. Pro omezené využití může být toto řešení 

dostačující, avšak ne pro plánované prezentační zařízení, u kterého se předpokládá 

možnost přehrávání různého obsahu. Nebude tak dále využit. 

3.3.2 Linutop OS 

Francouzská společnost Linutop se zabývá vývojem a výrobou vlastního mini-počítače, 

určeného k využití jako Digital Signage zařízení či jako internetový kiosek [16]. Počítač 

doplňuje výrobce i vlastním operačním systémem Linutop OS, který obsahuje software 

umožňující zmíněné využití. Tento operační systém je možné získat i samostatně a 

instalovat na vlastní hardware. Bude se jednat o další testovaný systém.  

 

Instalace 

Přestože je Linutop OS komerční produkt, jeho zkušební verzi, která je omezena možností 

využití pouze s jedním displejem, je možné stáhnout ze stránek výrobce [16] zdarma (po 

poskytnutí e-mailové adresy výrobci pro marketingové účely). Instalační soubor je přímo 

určen pro Raspberry Pi a jeho instalace je tak velmi jednoduchá a funkčnost zaručená. 

Stejně jako u prvního testovaného systému jej stačí zapsat na paměťové médium, vložit 

do zařízení a zapojením napájení spustit.  

Na rozdíl od Raspberry Digital Signage se v tomto případě jedná o plnohodnotný 

operační systém, který startuje přímo do grafického rozhraní se vzhledem podobným 

operačnímu systému Microsoft Windows. Není koncipován pro vzdálené ovládání a 

k jeho ovládání a nastavení je nutné připojit klávesnici a myš.  

 

 

Obr. 7:  Prostředí systému Linutop OS se spuštěným internetovým prohlížečem Firefox [16] 
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Použití a funkce 

Základem systému Linutop OS je linuxová distribuce Ubuntu, jedna z nejrozšířenějších 

linuxových distribucí mezi uživateli na světě. Vývojáři zvolili tento základ záměrně, díky 

němu má systém známé a intuitivní prostředí a je kompatibilní s množstvím aplikací 

třetích stran. Systém ihned po instalaci obsahuje například internetový prohlížeč Firefox 

nebo kancelářský balík LibreOffice. 

Hlavní součástí systému je aplikace Linutop Kiosk. Ta umožňuje ze systému 

vytvořit DS zařízení. V jednoduchém okně je možné připravit playlist (seznam položek 

pro přehrávání). Do playlistu lze přidat jak lokální soubory – obrázky, video, audio, 

prezentace – tak online obsah ve formě webových stránek. Jednotlivé snímky lze řadit a 

časovat. Pro větší bezpečnost nastavení prezentace je možné přidat heslo, bez něhož není 

možné provádět změny a ovlivnit prezentaci. 

Kromě playlistu je možné systém přepnout do režimu práce s USB paměťovým 

zařízením. V tomto režimu systém očekává připojení USB zařízení; jakmile dojde k jeho 

připojení, začne se přehrávat obsah zařízení. V případě navrhovaného zařízení však tato 

funkce nebude využita. 

Aplikace Linutop Kiosk není ve výchozím stavu přizpůsobena pro vzdálené 

ovládání. Neexistuje možnost ovládání aplikace pomocí webového rozhraní, vývojáři 

nezapracovali ani správu pomocí příkazové řádky, čímž odpadá vzdálené ovládání 

pomocí SSH. Pokud se chce uživatel zbavit připojených periferií a ovládat celý systém 

z jiného zařízení, jedinou cestou je tak vzdálená plocha, kdy je nutné do systému 

doinstalovat příslušné programové vybavení (vhodný je například software VNC Connect 

kompatibilní s Raspberry Pi).  

 

 

Obr. 8:  Linutop Kiosk – nastavení [16] 

  



 

29 

 

Zhodnocení 

Z výše uvedeného popisu vyplývá, že s Linutop OS a aplikací Linutop Kiosk lze vytvořit 

použitelné a funkční DS zařízení. Pozitivní stránkou Linutop OS je jeho přehledné 

prostředí a jednoduchost nastavení. I nezkušený uživatel se brzy v systému zorientuje. Na 

druhou stranu celý systém sráží komplikovaná vzdálená správa vyžadující instalaci 

obslužného software.  

Je také nutné zmínit, že se Linutop při testování projevil jako nespolehlivý: při 

přehrávání delších videí zamrzával. Může se jednat o chybu dané verze systému a 

v budoucích verzích může být stabilita vylepšena. Pro plánované prezentační zařízení je 

nicméně systém nevhodný a nebude dále využit. 

3.3.3 Screenly OSE 

Třetici testovaných systémů uzavírá Screenly OSE (Open Source Edition). Cílem jeho 

vývojářů je nabídnout uživateli jednoduchou, ale výkonnou platformu pro přeměnu 

Raspberry Pi na DS systém. Screenly existuje ve dvou verzích – Screenly Pro je komerční 

software nabízený formou měsíčního předplatného a s technickou podporou výrobce. 

Vedle něj existuje i volně šířená verze s otevřeným kódem, o kterou se stará komunita; 

tato verze nemá profesionální podporu a lze ji provozovat jen s jednou obrazovkou. 

Takové vlastnosti ovšem stačí pro zamýšlené prezentační zařízení, a proto má smysl tento 

systém vyzkoušet. Systém byl testován ve verzi 0.14 a je stejně jako Raspberry Digital 

Signage šířen pod licencí GPL. [17] 

 

Instalace 

Podobně jako ostatní vývojáři i tvůrci Screenly chtějí svůj produkt dostat k uživatelům 

co nejjednodušší cestou. Instalace je shodná s konkurenčními systémy – na webových 

stránkách systému [17] je připraven instalační soubor pro Raspberry Pi ke stažení, ten 

stačí zapsat na paměťovou kartu a poté jen vložit do zařízení. Po připojení systém zobrazí 

uvítací obrazovku s logem Screenly a následuje nastavení připojení k síti. Pokud je 

zařízení připojeno pomocí kabelu, dojde k automatické konfiguraci a uživateli se zobrazí 

IP adresa zařízení. Pokud využije Wi-Fi, zařízení se nejdříve chová jako hotspot, vytvoří 

dočasnou bezdrátovou síť, uživateli se vygenerují přístupové údaje tohoto hotspotu a po 

připojení k němu lze nastavit připojení k samotné lokální Wi-Fi. Po úspěšném připojení 

dojde k vypnutí hotspotu, restartu zařízení a po spuštění se již objeví IP adresa zařízení. 

 

Použití a funkce 

Na rozdíl od systému Linutop OS je Screenly možné ovládat pouze vzdáleně. Přestože je 

systém založen na operačním systému Raspbian, který standardně grafické rozhraní 

obsahuje, uživatel v tomto případě k němu nemá přístup, je tak zbytečné připojovat myš 

a klávesnici. Je potřeba disponovat dalším zařízením s internetovým prohlížečem, které 

je připojeno do stejné sítě jako Screenly, a to využít k připojení přes známou IP adresu, 

kterou uživatel získal po úspěšném připojení RPi k síti. Po zadání adresy do prohlížeče 

se načte nastavení zařízení. 
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Obr. 9:  Nastavení Screenly [17] 

Uživatel hned může začít plánovat přehrávání a přidat videa, obrázky či webový 

obsah. Jednotlivé části obsahu se přidávají ve formě tzv. assetů, což lze přeložit jako 

snímky. Systém nenabízí funkce navíc, kromě popsaného nastavení přehrávání se uživatel 

dostane ještě do nastavení samotného zařízení a k systémovému protokolu. Celou 

administraci je i u Screenly možné chránit přístupovým heslem. Tím jsou možnosti 

správy vyčerpány, nijak to však neubírá na funkčnosti celého systému. 

 

Zhodnocení 

Ze tří testovaných systému je nastavení Screenly subjektivně nejjednodušší, jeho moderní 

a intuitivní vzhled napomáhá orientaci v nastavení. Všechny funkce jsou snadno dostupné 

a pro dosažení výsledku není nutné dlouhé nastavení. Přehrávání při testování bylo bez 

problémů. Z tohoto důvodu Screenly shledáno nejvhodnějším a bude použito jako systém 

pro navrhované prezentační zařízení. 
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4 REALIZACE PREZENTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Na návrh zařízení navazuje jeho realizace a uvedení zařízení do chodu. Tato kapitola se 

věnuje všem krokům realizace a popisuje její průběh.  

4.1 Realizace řídicí jednotky 

Realizace vychází z návrhu z kapitoly 3, bude tedy využit počítač Raspberry Pi ve verzi 

3. Počítač je výrobcem dodáván jako hotový modul, pro jeho chod není nutná žádná další 

hardwarová úprava. Nutnými doplňky řídicí jednotky jsou napájecí adaptér (byl využit 

adaptér výrobce Xiaomi poskytující vyžadovaný proud 2A pro správný chod zařízení) a 

microSD karta Samsung EVO 32GB (vysokorychlostní Class 10), která bude sloužit jako 

úložiště. 

4.2 Realizace zobrazovacího prvku 

Náplní této práce není výroba kompletního zobrazovacího prvku, předpokládá se využití 

již hotového prvku.  

4.3 Realizace software 

Z testování systémů v rámci návrhu v kapitole 3 vyšel systém Screenly jako nejvhodnější 

kandidát pro dané využití. Jeho vlastnosti byly popsány již výše, v rámci následující 

podkapitoly budou popsány úpravy, které byly provedeny pro vylepšení funkčnosti a 

použitelnosti prezentačního zařízení. 

4.4 Realizace softwarových a hardwarových úprav 

Pro provedení úprav bylo potřeba povolit v systému přístup přes SSH. Změna se provádí 

v konfiguračním nástroji raspi-config. S připojenou klávesnicí lze kombinací kláves 

Ctrl+Alt+F1 vyvolat příkazovou řádku systému. Ta je chráněna výchozím uživatelským 

jménem pi a heslem raspberry. Po úspěšném přihlášení vyvoláme konfigurační nástroj 

příkazem sudo raspi-config, ve kterém bude povolen protokol SSH, konkrétně v sekci 

5 Interfacing Options a volbou A4 SSH.  
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Obr. 10:  Snímek obrazovky – povolení SSH protokolu 

4.4.1 Překlad rozhraní do českého jazyka 

Screenly je standardně distribuováno v anglickém jazyce. Pro českého uživatele bude 

pohodlnější užívat rozhraní systému v českém jazyce. Systém Screenly změnu jazyka 

standardně nepodporuje, avšak díky jeho otevřenému zdrojovému kódu je možné 

jazykovou lokalizaci provést.  

Rozhraní, ve kterém je možné měnit nastavení přehrávání je naprogramováno 

v jazyce HyperText Markup Language (HTML), který je využíván pro tvorbu webových 

stránek. Má formu tzv. šablon, které se plní informacemi. V podstatě se jedná o 

samostatné webové stránky lokálně uložené v zařízení. Šablony se nacházejí v adresáři: 

/home/pi/Screenly/templates 

Jsou tak snadno dostupné a není problém jejich obsah upravit pomocí editoru. Kód 

jednotlivých stránek je velmi přehledně napsán, a proto vyhledání jednotlivých výrazů a 

lokalizace systému nejsou obtížné. Upravené soubory šablon jsou přílohou této práce. 

Kromě těchto šablon rozhraní systému využívá i JavaScript knihovnu obsahující 

výrazy, jež se uživateli mohou objevit zejména ve formě nejrůznějších upozornění a oken. 

Pro úpravu těchto součástí systému je nutné upravit knihovnu: 

/home/pi/Screenly/static/js/screenly-ose.js 

Stejně jako šablony je knihovna napsána v přehledném kódu a je také součástí 

příloh. 

4.4.2 Vzhled aplikace 

Stejně jednoduše jako lokalizovat systém je možné upravit i jeho vzhled. S technologií 

HTML je spojen programovací jazyk Cascading Style Sheets (CSS), který je využíván ke 

stylování webových stránek. Barva rozhraní a fontů byla upravena do vizuálního stylu 

VUT. Veškeré změny byly provedeny v souborech: 

/home/pi/Screenly/static/css/screenly.css; bootstrap.css 

Kromě barev byly upraveny také loga v systému. Logo Screenly bylo vyměněno 

za logo VUT jak na úvodní obrazovce, tak v nastavení. Změny log nevyžadovaly zásah 

do kódu, stačilo nahradit obrazové soubory s logy systému v adresáři: 

/home/pi/Screenly/static/img 
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4.4.3 RTC modul, zachování informace o aktuálním čase 

Přestože je RPi kompletní počítač a obsahuje množství konektorů, které mu dávají 

spoustu možností využití, postrádá podstatnou věc, kterou je nutné doplnit zvlášť. Jedná 

se o RTC (Real Time Clock) modul, který dokáže udržet informaci o aktuálním čase i po 

odpojení napájení od počítače. Vzhledem k plánovanému využití bude nutné tuto funkci 

doplnit, aby i v případě neočekávaného výpadku napájení zůstal zachován čas a datum a 

nedošlo ke smazání naplánovaného přehrávání. 

Na trhu je v současné době množství RTC modulů kompatibilních s RPi. Pro 

prezentační zařízení jsem zvolil velmi přesný modul reálného času vyráběný společností 

Maxim Integrated s označením DS3231. 

 

 

Obr. 11:  RTC modul DS3231 s akumulátorem LR2032 [18] 

K RPi se modul připojuje pomocí I2C (Inter-Integrated Circuit), který zajišťuje 

komunikaci mezi integrovanými obvody, obecně se využívá pro připojení periferií 

k základní desce. V tomto případě je na jedné straně procesor Broadcom BCM2837 a na 

druhé samotný modul DS3231. Přístup k I2C na RPi je možný prostřednictvím sběrnice 

GPIO na pinech 3 (signál SDA – Serial Data Line) a 5 (SCL – Serial Clock). Kromě 

datového spojení musí být modul napájen – k tomu jsou využity piny 1 (VCC – napájení 

napětím 3,3V) a pin 9 (uzemnění) [9]. Nesmí být opomenuta baterie typu CR2032, která 

je pro funkci modulu nezbytná – díky ní je modul schopen uchovat časovou informaci, je 

tzv. zálohovaný. Takto připojený modul je již schopen fungovat. 

Modul má přímo na sobě vyvedeny piny a s RPi se dá propojit kabely. Pro 

jednodušší použití, aby nebylo potřeba uvažovat nad připojením ke správným pinům, 

bylo prezentační zařízení autorem práce rozšířeno o DPS (desku s plošným spojem), na 

kterou byl modul napájen. DPS se pak pomocí dutinkové lišty připojuje na sběrnici GPIO. 

Na DPS bylo navíc přidáno tlačítko, které bude využito později pro reset síťového 

nastavení. 
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Obr. 12:  Schéma připojení RTC modulu a tlačítka k RPi 

S ohledem na nenáročnost zapojení byla DPS o velikosti 5x5cm vyrobena 

autorem práce v domácích podmínkách s použitím univerzálního plošného spoje a 

dostupných součástek.  

 

 

Obr. 13:  DPS s viditelnými cestami a jejich 

popisem 

Obr. 14:  Finální DPS shora s přidaným RTC 

modulem 

 

Modul po připojení k RPi není schopen sám ihned fungovat, je potřeba uživatelem 

provést inicializaci a nastavení. V již známém konfiguračním programu raspi-config se 

musí nejprve povolit komunikace přes I2C v sekci 5 Interfacing Options a pod volbou 

A7 I2C potvrzením dialogu protokol povolit. 

Povolení protokolu je jen prvním krokem v práci s I2C. V systému Raspbian, na 

kterém Screenly staví, jsou ve výchozím stavu zakázány ovladače pro práci s externími 
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moduly. Pro využití RTC modulu je potřeba tyto ovladače povolit úpravou souboru, který 

moduly obsluhuje, příkazem: 

sudo nano /etc/modules 

Následně stačí přidat na konec souboru následující kód, který ovladače aktivuje: 

snd-bcm2835 

i2c-bcm2835 

i2c-dev 

rtc-ds1307 

Poslední fází přípravy je instalace balíčku i2c-tools, který umožňuje komunikaci 

prostřednictvím I2C. Ve standardní instalaci systému Raspbian je balíček nainstalován, 

avšak vývojáři Screenly byl vypuštěn a musí se doinstalovat manuálně pomocí příkazu: 

sudo apt-get install i2c-tools 

Tím je nastavení dokončeno a s modulem je možné začít pracovat. 

Pro otestování, zda je modul správně připojen, využijeme jeden z programů 

balíčku i2c-tools, který detekuje připojené zařízení. Připojení lze vyzkoušet příkazem: 

sudo i2cdetect -y 1 

Při dodržení předchozího postupu se uživateli zobrazí tabulka reprezentující 

hexadecimální adresy I2C rozhraní v následujícím tvaru: 

 

 

Obr. 15:  Adresní tabulka I2C rozhraní detekující RTC modul 

Adresa 0x68 reprezentuje správě připojený RTC modul. 

Poslední fází je nastavení času v RTC modulu a nastavení RPi, aby si systémový 

čas při každém startu četlo z připojeného RTC modulu. Tomuto nastavení předchází 

volba časového pásma v raspi-config, kde se pod volbou 4 Localisation Options, 

následovanou volbou Change Timezone přepne časové pásmo na oblast Europe/Prague. 

Nyní zpřístupníme modul, aby do něj RPi mohlo zapisovat nebo z něj číst. Pro 

automatické připojení k modulu a načtení času při každém startu stačí doplnit do souboru 

/etc/rc.local dva příkazy (před ukončovací příkaz exit 0): 

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device 

hwclock -s 

Nastavení se aktivuje restartováním zařízení (příkaz sudo reboot) a v případě 

dodržení postupu a správného nastavení dojde ke změně adresy RTC modulu v 

hexadecimální tabulce, čímž je potvrzeno napojení na RTC modul.  
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Tabulka by měla vypadat následovně: 

 

Obr. 16:  Adresní tabulka I2C rozhraní signalizující využívaný RTC modul 

Na závěr samotné nastavení času. Pokud je RPi připojeno k internetu, automaticky 

si čas načítá z dostupných Network Time Protocol (NTP) serverů, sloužících 

k synchronizaci vnitřních hodin. Pro kontrolu aktuálního systémového času stačí zadat 

příkaz date. Pokud připojení k internetu chybí, je možné čas nastavit manuálně pomocí 

příkazu: 

sudo date -s "1 JAN 2018 12:30:00" 

Jakmile RPi zná aktuální čas, zbývá ho jen zapsat do RTC modulu. Pro zápis 

slouží příkaz: 

sudo hwclock -w 

Tímto je RPi ochráněno v případě náhlého výpadku napájení před ztrátou 

aktuálního času. 

4.4.4 Resetování nastavení Wi-Fi připojení 

Při využití prezentačního zařízení, které je připojeno do sítě Wi-Fi, se může stát, že bude 

potřeba změnit umístění zařízení v rámci budovy, či připojit zařízení k jiné síti. S těmito 

scénáři systém Screenly nepočítá a ve výchozím stavu neobsahuje funkci automatického 

resetování síťového nastavení.  

Zkušenější uživatel může manuálně nastavení smazat. Konfigurační soubor 

síťového nastavení se nachází v souboru: 

/home/pi/.screenly/wifi_set 

Tento soubor je potřeba smazat. Síťové nastavení si pamatuje také systém 

Raspbian, který je základem Screenly, proto je potřeba spustit příkaz pro odstranění sítě: 

sudo nmcli connection delete „název sítě“ 

Tento postup však není vhodný pro běžného uživatele a vyžaduje připojení 

klávesnice pro ovládání příkazové řádky. Navrhované prezentační zařízení proto bylo pro 

jednodušší obsluhu obohaceno o tlačítko, po jehož stisknutí se aktivuje skript, který 

zmíněné kroky provede. Stejně jako RTC modul i tlačítko je připojeno sběrnici GPIO, 

konkrétně na piny 7 (výstupní GPIO pin) a 9 (uzemnění, stejný pin jako u RTC), schéma 

připojení bylo uvedeno v podkapitole 4.4.3. Tlačítko by mělo být doplněno tzv. pull-up 

rezistorem pro ochranu před případnými „falešnými stisky“. Tlačítko bez rezistoru si lze 

představit jako anténu, na kterou působí okolní elektromagnetický šum a systém může 
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jeho vliv vyhodnotit jako stisknuté tlačítko. Naštěstí je ke každému GPIO pinu přímo na 

RPi přiřazen vlastní rezistor, který je možné využít a externí součástku tak lze vynechat. 

Obslužný skript k tlačítku byl napsán v jazyce Python, který je distribucí Raspbian 

standardně podporován a spouštění jeho skriptů tak není komplikované. Ve skriptu 

nejprve dojde k inicializaci součástí pro obsluhu GPIO včetně rezistoru a čeká se na 

stisknutí tlačítka. Jakmile dojde k jeho stisku, jsou postupně provedeny výše zmíněné 

příkazy a zařízení je restartováno. 

Samotný skript byl v zařízení uložen do domovského adresáře /home/pi/ a byl 

zaveden do spouštěcí sekvence systému, konkrétně do souboru /etc/rc.local,. Pro jeho 

spuštění stačí před ukončovací příkaz exit 0 vložit příkaz: 

sudo python /home/pi/button.py  

Po startu zařízení je pak skript spuštěn po dobu 20 sekund a skončí. Skript byl 

inspirován příkladem z [19] a je přílohou této práce.  

 

 

Obr. 17:  Zdrojový kód – funkce pro reset síťového nastavení 

4.4.5 Ochrana přístupu, autentizace 

Prezentační zařízení může být připojeno do sítě, kterou využívá více uživatelů, případně 

i do sítě veřejné, do které má přístup kdokoliv. Vzhledem k tomu, že po zadání IP adresy 

zařízení má uživatel ihned přístup k nastavení, mohly by nastavení měnit neoprávněné 

osoby. Pro tyto případy je vhodné nastavení prezentačního zařízení ochránit přístupovými 

údaji, které všem kromě správce nastavení znepřístupní. 

Vývojáři systému si toto riziko uvědomují a autentizace je implementována. Stačí 

jen upravit konfigurační soubor systému: 

/home/pi/.screenly/screenly.conf 

Poslední část konfiguračního souboru s označením [auth] umožňuje přidat 

přístupové údaje, stačí doplnit připravené řádky, podobně jako v příkladu níže: 

[auth] 

; If desired, fill in with appropriate username and password. 

user= uzivatelske_jmeno 

password= heslo_administratora 
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Po restartu zařízení příkazem sudo reboot již bude uživatel při snaze připojit se a 

upravit nastavení vyzván k zadání uživatelského jména a hesla. Zabezpečení však stále 

není stoprocentní – přístupové údaje jsou při přihlášení přenášeny v čitelné podobě a 

mohou být případným útočníkem, který je připojen do stejné sítě, odposlechnuty.  

Zvýšit zabezpečení je možné zapnutím zašifrované komunikace.  

Pro její aktivaci je ve Screenly připraven skript, který je možné spustit příkazem: 

/home/pi/screenly/bin/enable_ssl.sh 

 Takto dojde k nastavení zašifrovaného spojení. Uživatele může zaskočit 

upozornění internetového prohlížeče, pomocí kterého se bude chtít připojit k zařízení, že 

certifikát není ověřený a spojení nezabezpečené. Tato zpráva je způsobena certifikátem, 

který nebyl podepsán žádnou certifikační autoritou, Screenly si jej vygenerovalo samo a 

takové chování je proto v pořádku. I přes toto upozornění je šifrování zachováno a 

uživatel může upozornění přeskočit a přihlásit se. Je na místě namítnout, že stále zůstává 

riziko, kdy certifikát může být podvrhnut útočníkem a komunikace přesměrována. Pro 

tyto případy může uživatel do systému nahrát vlastní certifikát a privátní klíč nahrazením 

souborů v adresáři: 

/etc/ssl/ 
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5 PŘÍPRAVA OBSAHU PRO PŘEHRÁVÁNÍ 

Následující podkapitola se bude věnovat popisu a přípravě jednotlivých typů obsahu, 

které je možné na prezentačním zařízení spustit.  

5.1.1 Video, obrázky, webové stránky 

Systém Screenly je připraven pro přehrávání videí, zobrazování obrázků i celých 

webových stránek. Ty však dokáže zobrazovat pouze v určitých formátech, které je nutné 

pro správnou funkčnost dodržet. 

Zobrazení videa je umožněno díky přehrávači omxplayer, jenž je součástí systému 

Raspbian, na kterém Screenly staví. V jeho možnostech je pouze přehrávání formátu 

H.264 MPEG4 a videa pro přehrávání je potřeba do tohoto formátu překódovat. Zároveň 

je vhodné videa připravit v rozlišení Full HD (1920x1080 pixelů), které zaručuje nejvyšší 

kvalitu přehrávání. 

V případě obrázků není jejich zobrazování omezeno tak jako zobrazování videí, 

Screenly umožňuje zobrazení nejpoužívanější formátů PNG, JPG a GIF. Stejně jako u 

videí platí, že by rozlišení obrázku mělo být 1920x1080 pixelů. 

Uvnitř systému běží plnohodnotný webový prohlížeč, takže zobrazení moderních 

webových stránek není problém. Jediným limitem je výkon samotné řídicí jednotky. I zde 

je potřeba zmínit nutnou optimalizaci webové stránky pro rozlišení 1920x1080 pixelů, 

aby byl výsledek správně zobrazen. [20] 

5.1.2 Prezentace 

Jak již z názvu zařízení vyplývá, je určené především pro přehrávání prezentací. Světově 

známé kancelářské balíky Microsoft Office a Google Docs, konkrétně jejich součásti 

Powerpoint a Google Prezentace, v dnešní době představují špičku v oblasti tvorby 

prezentací. Tato podkapitola čtenáři představí způsoby, jak využít prezentace vytvořené 

v těchto nástrojích v prezentačním zařízení. 

Powerpoint využívá pro prezentace formát PPT (v novějších verzích rozšířený 

PPTX). Jedná se o souborový formát určený k ukládání prezentací, který v sobě uchovává 

strukturu prezentace, text, grafiku, video, audio, animace a další obsah. Přestože jej lze 

označit za jeden z nejrozšířenějších formátů a existuje k němu podrobná dokumentace, 

není v Screenly pro svou problematickou kompatibilitu podporován. Špatná 

kompatibilita je způsobena absencí verze Microsoft Office pro systém Linux, kvůli čemuž 

není možné v tomto operačním systému Powerpoint spouštět. Formát PPT (PPTX) lze 

otevřít v multiplatformním kancelářském balíku LibreOffice, který je možné instalovat i 

na Raspberry Pi, ale kvůli již zmíněné špatné kompatibilitě není zaručena plnohodnotná 

funkčnost (zejména efektů, fontů a rozložení snímků). To je hlavní důvod nemožnosti 

přímého spuštění prezentace ve formátu PPT v systému Screenly. 
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I přes zmíněné překážky je možné prezentace vytvořené v Powerpoint spouštět ve 

formě videa a zachovat tak všechny vlastnosti prezentace. Od verze Microsoft Office 

2010 je v Powerpoint vložena funkce Exportu do videa, které řeší výše popsané 

problémy. Pro export do videa v nejnovější verzi Microsoft Office 365 stačí kliknout na 

Domů, v levém menu zvolit Exportovat a ze seznamu vybrat Vytvořit video. Před 

exportem má uživatel možnost nastavit časování snímků prezentace a rozlišení 

výstupního videa, které je pro Screenly nutné nastavit na Full HD (1080p). Pak stačí už 

jen video uložit. Tím jsme prezentaci převedli do podoby, kterou lze přehrát pomocí 

prezentačního zařízení. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost nového exportu videa, pokud 

dojde k úpravě zdrojové prezentace. Této nevýhodě lze předejít použitím online balíku 

Google Docs. 

 

 

Obr. 18:  Snímek obrazovky – nastavení exportu prezentace do videa v Microsoft Office 365 

Powerpoint 

Díky možnosti spouštění webových stránek v systému Screenly a webové povaze 

Google Docs je možné spouštět prezentace z tohoto balíku. Pro spuštění prezentace 

v zařízení musí uživatel svou prezentaci tzv. publikovat. K tomu stačí vybrat v nabídce 

Soubor volbu Publikování na webu. V zobrazeném okně je nutné nastavit časování 

snímků a zatrhnout obě zaškrtávací pole Spustit prezentaci ihned po načtení 

přehrávače a Po posledním snímku spustit prezentaci od začátku. Toto nastavení je 

nutné pro automatické spuštění prezentace bez nutnosti vstupu uživatele. Na konec se 

nastavení potvrdí tlačítkem Publikovat. Získaný odkaz stačí vložit do Screenly a 

prezentace se tak stane součástí přehrávání. Prezentace je následně upravitelná a veškeré 

změny se projeví na zařízení ihned po uložení.  

Tato funkce je velkou výhodou v porovnání s Microsoft Office. Navíc je balík 

Google Docs je oproti Microsoft Office nabízen zdarma. Na druhou stranu Microsoft 

Office nabízí větší možnosti v rámci úprav prezentace a jejích efektů, čímž je nutnost za 

software platit kompenzována. 
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5.1.3 PDF 

Portable Document Format, zkráceně PDF, je v současnosti patrně nerozšířenější formát 

pro uchování a šíření dokumentů. Byl představen již v roce 1993 společností Adobe 

s cílem přinést formát, který bude univerzální, bude možné jej zobrazit na všech 

platformách, přičemž výstup bude vždy stejný [21]. Právě tyto vlastnosti a dobrá 

kompatibilita napříč systémy uživatele motivuje ukládat do PDF i prezentace a jiný obsah 

než dokumenty. Je proto překvapující, že přes univerzálnost formátu není PDF v systému 

Screenly podporováno. Přesto existuje způsob, jak PDF převést do formy, kterou bude 

prezentační zařízení schopno zobrazit – převodem na jednotlivé obrázky, které budou za 

sebou spuštěny ve smyčce. 

Pro převod formátu PDF na obrázky existuje řada volně dostupných nástrojů, 

které provádějí převod zdarma a fungují v internetovém prohlížeči (není potřeba je 

instalovat do počítače), ale není v nich možné ovlivnit rozměry výstupních obrázků. Pro 

správné zobrazení obrázků v prezentačním zařízení je potřeba rozměry změnit na 

1920x1080 pixelů (nebo co nejbližší rozměr). Proto byl vytvořen autorem práce 

jednoduchý PHP skript, do kterého stačí nahrát PDF soubor, jehož obsah má být 

zobrazen, ten se převede na jednotlivé obrázky ve vhodné velikosti a stáhne zpět do 

počítače v ZIP archivu. Ty lze poté nahrát do zařízení. 

Skript využívá rozšíření PHP jazyka s názvem Imagick, které umožňuje úpravy 

obrázků přímo v PHP prostředí. Rozšíření je založeno na programu ImageMagick, což je 

multiplatformní software schopný nejrůznějších úprav obrázků (např. změny velikosti, 

formátu, přidávání efektů) a ovládaný přes příkazovou řádku. Níže je uvedena stěžejní 

část kódu zodpovědná za převod PDF do obrázků, celý funkční kód je uveden v příloze 

této práce. 

 

 

Obr. 19:  Zdrojový kód – převod PDF do JPG obrázku pomocí Imagick 
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6 SPRÁVA PREZENTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Připravený obsah může být nahrán do zařízení a nic již nebude bránit spuštění prezentace. 

Tato kapitola představuje postup, jak přehrávání správně nastavit.  

Po připojení zařízení k napájení a po zapnutí systému uživatele přivítá úvodní 

obrazovka následovaná informací o IP adrese, pomocí které je možné se k zařízení 

připojit. Pokud dojde k chybě připojení, může uživatel stisknutím tlačítka síťové 

nastavení resetovat. 

Zadáním IP adresy do internetového prohlížeče se uživatel po zadání přístupových 

údajů dostane do administrace. Ta je přehledná a intuitivní a s doplněným českým 

překladem není problém s jejím ovládáním. Je podélně rozdělena na dvě části, aktivní a 

neaktivní snímky. Kliknutím na tlačítko Přidat snímek se objeví okno pro přidání 

obsahu. V jeho první záložce URL je možné přidat odkaz na webovou stránku nebo online 

video. Druhá záložka s označením Nahrát soubor umožňuje nahrát předem připravený 

obsah z pevného disku do zařízení. Soubory lze vybrat buď pomocí dialogového okna 

nebo je lze přetáhnout do okna a spustí se nahrávání. 

Nahrané URL/soubory jsou jednotlivě přidány do sekce Neaktivní snímky. 

K aktivaci je využit použít vpravo umístěný přepínač, který snímek aktivuje a přesune ho 

do sekce Aktivní snímky. Tím je snímek zařazen do přehrávání a přehráván. Pokud je 

v seznamu více položek, kliknutím a podržením myši na ikoně třech vodorovných čar 

vlevo je možné snímek přesunout a změnit tak pořadí přehrávaných snímků. 

 

 

Obr. 20:  Snímek obrazovky – nastavení prezentačního zařízení, plánování přehrávání 
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Protože si prezentační zařízení pamatuje aktuální čas díky přidanému RTC 

modulu, je možné připravit přehrávání i pro určitou denní dobu. Čas zapnutí a vypnutí 

snímku se nastavuje v okně vyvolaném kliknutím na tlačítko s ikonou tužky. K mazání 

snímku slouží tlačítko s ikonou popelnice. 

 

 

Obr. 21:  Snímek obrazovky – nastavení prezentačního zařízení, přidání snímku 

V horním menu jsou ještě tlačítka pro přechod do nastavení a systémového 

protokolu. Nastavení není bohaté, ale pro provoz zařízení dostačuje. Uživatel může např. 

pojmenovat zařízení, ovlivnit obrazový a zvukový výstup, nebo změnit formát času. 

V systémovém protokolu lze nalézt případné problémy s přehráváním. 
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7 VYUŽITÍ V RÁMCI FSI VUT 

Doplňující kapitola této práce přináší příklad možného využití v rámci FSI VUT. 

Připravena byla jedna konkrétní aplikace, která využívá možností zařízení pro zlepšení 

informovanosti studentů o aktivitách fakulty.   

7.1.1 Kalendář akcí 

FSI VUT na svých webových stránkách informuje veřejnost o akcích a událostech, které 

se budou konat. Mnohdy se jedná o zajímavé soutěže, odborné akce či nabídky stáží. 

Fakultní webové stránky jsou jediným kanálem, kterým jsou informace šířeny, a proto je 

možné, že spousta studentů o aktivitách fakulty neví. Z toho důvodu byl vytvořen webový 

portál, který by prostřednictvím prezentačního zařízení o všech budoucích akcích mohl 

studenty na fakultě informovat. 

Pro tento účel byl vytvořen PHP skript schopný extrahovat informace z fakultních 

stránek a zobrazit je v přehledné formě. Byla použita technologie tzv. web scrapingu, kdy 

je analyzována struktura zdrojové webové stránky a vhodným nástrojem jsou čteny její 

určité části, se kterými je dále manipulováno [22]. V tomto případě je skript založen na 

nástroji s názvem PHP Simple HTML DOM Parser, což je knihovna jazyka PHP 

obsahující funkce pro web scraping. Nástroj je šířen pod licencí MIT, je tedy možné jej 

volně využít [23].  

V případě fakultního webu jsou budoucí akce zveřejněny na webové stránce 

s titulkem Připravované akce na adrese http://www.fme.vutbr.cz/clanky.html?sid=101. 

Z její struktury bylo zjištěno, že informace k jednotlivým akcím se nacházejí v oddílech 

contribution. Skript byl této struktuře uzpůsoben a ze stránky načítá všechny oddíly 

s tímto názvem. V oddílu je pak název akce vždy v nadpisu druhého řádu, datum akce 

v oddílu date a doplňující informace ve standardním odstavci. Skript tyto informace 

vyčte a vypíše na stránku.  

 

 

Obr. 22:  Zdrojový kód – čtení dat z fakultní webové stránky 

http://www.fme.vutbr.cz/clanky.html?sid=101
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Načtená data představují surový text, který je potřeba ještě vhodně nastylovat. 

Texty na stránce se zobrazují v barvách FSI VUT a byl zvolen velký a čitelný font, aby 

byly informace viditelné na zobrazovacím prvku i z větší vzdálenosti.  

 

Obr. 23:  Snímek obrazovky – kalendář akcí FSI VUT 

Skript byl ještě doplněn o jednoduché skripty napsané v jazyce JavaScript 

zobrazující aktuální čas a datum. Kompletní skript je přílohou této práce.  
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8 OTESTOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ 

Na závěr zbývá hotové řešení otestovat v praxi. Zkompletované zařízení (RPi doplněné o 

DPS) bylo připojeno k zobrazovacímu prvku, konkrétně byl využit LCD monitor 

Samsung SyncMaster 2243 s rozlišením Full HD (1920x1080 pixelů). Monitor postrádá 

reproduktory, ty byly připojeny zvlášť. Po připojení napájení došlo ke spuštění systému, 

který zobrazil uvítací obrazovku. Pro rychlejší start byla obrazovka s IP adresou zařízení 

vypnuta a ihned začalo přehrávání.  

Zadáním IP adresy a přístupových údajů se zobrazilo nastavení, ve kterém bylo 

připraveno přehrávání tří snímků – patnáctisekundový vzorek prezentačního videa VUT, 

logo fakulty a portál zobrazující kalendář akcí popsaný v předchozí kapitole. Trvání 

každého snímku bylo nastaveno na patnáct sekund. Videozáznam této smyčky je součástí 

příloh práce. Smyčka pak byla přehrávána nepřetržitě po dobu 6 hodin, po celou dobu 

zařízení pracovalo správně, prezentace se nezasekávala. 

Zařízení poté bylo restartováno a bylo záměrně stisknuto přidané tlačítko, čímž 

došlo ke smazání síťového nastavení a restartu zařízení. Po startu byl zařízením spuštěn 

dočasný hotspot pro nastavení nového síťového připojení a s pomocí smartphonu bylo 

nastavení dokončeno. Funkčnost zařízení tak byla prokázána. Byly splněny všechny 

požadavky, které byly v úvodu práce na zařízení kladeny.  

 

Obr. 24:  Finální prezentační zařízení včetně DPS 

Přestože bylo zařízení úspěšně realizováno, stále je zde prostor pro vylepšení a 

rozšíření zařízení. Jako další krok by bylo vhodné rozšířit možnosti zařízení pro použití 

s více zobrazovacími prvky a přiblížit se tak ještě více komerčním systémům. Zařízení 

by také bylo vhodné doplnit obalem uzpůsobeným k zavěšení k zobrazovacímu prvku. 

V práci tento doplněk z časových důvodů rozpracován nebyl a současné prezentační 

zařízení je nutné k zobrazovacímu prvku přilepit. Posunout by se dalo také provedení 
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DPS, která by v případě výroby většího počtu prezentačních zařízení musela být vyrobena 

profesionálně. 

 Problematické je i udržování aktuální verze systému. Přestože funkce 

automatické aktualizace je v systému implementována, nefunguje vždy správně a může 

dojít k poškození instalace. Pokud proběhne správně, je ohrožena funkčnost RTC modulu 

a tlačítka, neboť nová verze systému přepíše úpravy. Pro obnovu jejich činnosti je nutné 

provést znovu jejich instalaci do systému. 

Všechna zmíněná úskalí mohou být předmětem navazujících prací, které je mohou 

vyřešit. Současné prezentační zařízení představuje základ, na kterém lze stavět a dále ho 

rozšiřovat.  

 

 

Obr. 25:  Prezentační zařízení v akci 
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9 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce vzniklo prezentační zařízení s jednoduchou vzdálenou 

správou s využitím platformy Raspberry Pi a svobodného softwaru. Realizaci předcházel 

návrh a specifikace požadavků vycházející z analýzy komerčních systémů.  

V kapitole 2 byl čtenáři vysvětlen pojem Digital Signage (DS) a byly zkoumány 

tři různé komerční DS systémy a způsob jejich fungování. Zhodnocením systémů byly 

definovány požadavky, které by výsledné prezentační zařízení mělo splňovat. 

V návrhu prezentačního zařízení v kapitole 3, který vychází z definovaných 

požadavků, byly popsány historie a technická specifikace jednodeskového počítače 

Raspberry Pi verze 3, který tvoří základ prezentačního zařízení. Pozornost byla věnována 

také technologii přenosu obrazu a zobrazovacímu prvku, který bude prezentační zařízení 

doplňovat. Následně byly důkladně otestovány a popsány tři volně dostupné systémy: 

Raspberry Digital Signage, Linutop OS a Screenly, z nichž poslední jmenovaný byl 

shledán jako nejvhodnější a použit při realizaci prezentačního zařízení. 

Kapitola 4 se zabývá realizací navrhnutého prezentačního zařízení, a především 

provedením softwarových a hardwarových úprav. Rozhraní nastavení zařízení bylo 

přeloženo do češtiny a jeho vzhled byl upraven do vizuálního stylu VUT. Součástí bylo i 

nastavení autentizace pro vyšší zabezpečení zařízení. Z hardwarové stránky byl přidán 

RTC modul, který uchovává aktuální čas a tlačítko aktivující skript pro reset síťového 

nastavení. Nechybí detailní popis inicializace RTC modulu a popis skriptu v jazyce 

Python, který je použit pro reset síťového nastavení. Pro snadnější obsluhu a připojení 

byla vyrobena DPS, na kterou byly obě součástky nainstalovány. 

Aby zařízení správně fungovalo, je nutné pro něj připravit obsah ve vhodném 

provedení. Správná příprava médií je popsána v kapitole 5. Za zmínku stojí především 

podkapitola o formátu PDF, který není ve Screenly standardně podporován. Autor práce 

však nabízí způsob, který doplnil vlastním PHP skriptem, kdy je formát PDF převeden 

do obrázků vhodné velikosti a formátu. 

Navazující, prakticky zaměřená kapitola, čtenáře seznámila s ovládáním systému 

prostřednictvím návodu, doplněného názornými obrázky. V práci je rozpracován i příklad 

konkrétního využití v rámci VUT; byl připraven ukázkový PHP skript pro zobrazování 

akcí pořádaných fakultou, který by prostřednictvím prezentačního zařízení informoval 

studenty a zlepšoval tak povědomí o aktivitách fakulty.  

Na závěr bylo prezentační zařízení připojeno ke vhodnému zobrazovacímu prvku 

a otestováno v dlouhodobém chodu, test dopadl úspěšně a zařízení tak lze prohlásit za 

funkční a dokončené. Vzniklo tak levné, energeticky nenáročné prezentační zařízení 

schopné přehrávat videa, obrázky a zobrazovat webové stránky s intuitivní vzdálenou 

správou, ke které je možné přistupovat prostřednictvím sítě. Finální zařízení splňuje 

všechny definované požadavky a byly dosaženy zadané cíle této bakalářské práce. 
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11  PŘÍLOHY 

Abecedně řazená adresářová struktura přiloženého CD s přílohami, shodná se strukturou 

ZIP  archivu s přílohami připojeným k elektronické verzi závěrečné práce: 

 

 CD/ZIP 

 button/ – adresář s Python skriptem a upraveným zaváděcím souborem 

pro obsluhu tlačítka 

 css/ – adresář s upravenými soubory s CSS styly 

 event/ – adresář s PHP skriptem a doplňkovými soubory pro webový 

portál zobrazující kalendář akcí FSI VUT 

 templates/ – adresář s upravenými HTML šablonami systému Screenly 

 2018_BP_Beranek_Ondrej_182809.pdf – elektronická verze bakalářské 

práce  

 pdf.php – skript umožňující převod PDF dokumentu do obrázků vhodných 

pro přehrávání v prezentačním zařízení 

 prezentacni_zarizeni.mp4 – videosekvence s ukázkou funkčního 

zařízení 

 screenly-ose.js – upravená JavaScript knihovna 

 


