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1 Posudek

P°edm¥tem p°edloºené diplomové práce je Ethernetem °ízený vstupn¥-výstupní modul s
galvanicky odd¥lenými vstupy a výstupy, který je ovládán pomocí n¥kterého ze standardních
protokol· z rodiny TCP/IP. Jedno z moºných pouºití za°ízení je vzdálené ovládání b¥ºného
PC, které nemá zabudovanou moºnost vzdálené správy (tzn. za°ízení bude p°ipojeno místo
£elního panelu po£íta£ové sk°ín¥). Student m¥l za úkol navrhnout a implementovat funk£ní
prototyp mikrokontrolérem °ízeného hardwarového za°ízení, které bude obsahovat alespo¬
dva digitální vstupní porty a alespo¬ dva digitální výstupní porty. Vzhledem k pouºití by
za°ízení m¥lo um¥t simulovat kratký a dlouhý stisk tla£ítka, rozli²it zda kontrolka svítí trvale,
nebo bliká.

Student zadání splnil a p°edloºil pln¥ funk£ní prototyp. Provedl jak návrh zapojení,
návrh desky, tak i vlastní osazení. Obvod je moºné napájet p°es zdroj 5V nap¥tí nebo pomocí
PoE (Power-over-Ethernet). Prototyp vyuºívá TCP/IP stack od �rmy Microchip, který v²ak
musel být p°izp·soben k pouºití s p°eklada£em XC8. Samotné softwarové vybavení je £len¥no
do knihoven, coº velmi p°ispívá k p°ehlednosti. Zdrojové kódy jsou p°ehledné a opat°eny
komentá°i.

Po formální stránce je text p°ehledn¥ a dob°e £len¥n. Po slohové stránce text obsahuje
v¥t²í po£et p°eklep·, které komplikují £tení a pochopení samotného textu. Tabulky ob£as
p°esahují okraje a zcela postrádám kapitolu o testování softwarového vybavení. Po faktické
stránce se v textu objevuje pár technických nedostatk·, které v²ak nemají vliv na kvalitu
výsledné práce. Aº na uvedené nedostatky nemám k textu ºádné jiné zásadní p°ipomínky.

2 Záv¥r

Student splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Dodaný prototyp je funk£ní a pro²el
v²emi podrobenými testy. P°edloºenou diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a hodnotím
známkou B - velmi dob°e.

V Praze 20. kv¥tna 2015 Ing. Pavel Bená£ek


