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Abstrakt
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou mul-
tiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovlá-
danie rozličných chytrých priestorov. Apli-
kácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor
v okolí, následne umožní užívateľovi ovlá-
dať jednotlivé prvky v ňom a tiež sledovať
hodnoty senzorov tohto priestoru.

Rozhranie aplikácie sa prispôsobí na
základe informácií získaných o priestore,
ku ktorému je užívateľ aktuálne pripojený.
K niektorým prvkom chytrého priestoru
budú mať prístup všetci užívatelia, ku kon-
krétnym prvkom, ktoré nebudú verejné,
bude prístup riešený pomocou autorizácie
a autentifikácie. V prípade, ak sa užíva-
teľ presunie z jedného chytrého priestoru
do iného, aplikácia sama automaticky de-
tekuje túto zmenu – užívateľa upozorní
notifikáciou a ponúkne pripojenie sa k to-
muto priestoru.

Keďže prostredie, v ktorom bude apli-
kácia využívaná, nie je nijak obmedzené
je kladený veľký dôraz na použiteľnosť.

Kľúčové slová: Internet vecí, chytré
priestory, multiplatformoná mobilná
aplikácia

Abstrakt
The thesis describes development of a
mobile application for control of various
smart spaces. At the beginning, the app-
lication identifies nearby wireless smart
space and then it allows a user to take
control of individual devices and monitor
values of sensors.

The application interface adapts accor-
ding to input information about the space
where the user is actually connected. Some
components of the space are accessible
for all users. Others are accessible after
authorization and authentication. In case
when user moves from one smart space
to another, the application detects the
change and notifies the user via notifica-
tion which offers him connection to this
area.

As an environment where the applica-
tion will be used is not restricted, the
strong attention is placed on usability.

Kľúčové slová: Internet of Things,
smart spaces, cross platform mobile
application
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Kapitola 1
Úvod

V roku 1957 Joe M. Bohlen, George M. Beal a Everett M. Rogers predstavili na
univerzite Iowa State University v súčastnosti už obecne akceptovaný pojem
Krivka prijatia technológií. Spoločne predložili koncept, v ktorom zavedenie
každého nového produktu alebo riešenia nasleduje pomerne predvídateľnú
trajektóriu, ktorá zhruba aproximuje Bellovu krivku1. Inovátori (inovators)
sú označovaní ako the earliest adopters, druhá fáza sa nazýva early adopters2,
potom prichádzajú masy následované oneskorencami (laggards). Tento model
stále platí, aj keď sa v posledných desaťročiach životný cyklus podstatne
zrýchlil (v niektorých prípadoch teraz model zhusťuje roky alebo desaťročia
do mesiacov).

Obrázok 1.1: Krivka prijatia technológií [17]

Internet vecí (IoT3) leží v epicentre tejto vlny a to je ešte len na začiatku.
Aj keď bude jedného dňa IoT slúžiť ako všeobecný systém pre život a biznis,
v súčastnosti leží niekde medzi fázou innovator a fázou early adopter.

Prepojené zariadenia existovali v rôznych formách už od zavedenia prvej
počítačovej siete a spotrebnej elektroniky, no táto myšlienka začala byť naozaj
zaujímavá až po vzniknutí internetu, ktorý prichádza s možnosťou globálne
prepojenej planéty. Už v 90. rokoch sa výskumníci pohrávali s myšlienkou, že
by mohli ľudia a stroje medzi sebou vytvoriť úplne novú formu komunikácie a
interakcie prostredníctvom počítačov. Dnes už je to realitou a nezadržateľný
vývoj môžeme sledovať na vlastné oči.

Aj keď nie je možné jednoznačne určiť udalosť, ktorá vyvolala túto revolúciu,
1Normálne/Gaussovo rozdelenie
2Prvotný zákazník firmy, produktu alebo technológie
3angl. Internet of Things
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1. Úvod ........................................
je na mieste upriamiť pozornosť na predstavenie telefónu iPhone v roku 2007,
čo možno považovať za výrazne kryštalizujúcu udalosť. Chytré telefóny sa
dostali do rúk más. Vezmime do úvahy, že kým v Januári 2008 predal Apple
približne 3,7 milióna prístrojov, v Júni 2014 sa toto číslo zvýšilo na 500
miliónov. V súčastnosti je na svete celkový počet používaných chytrých
telefónov niekde na hranici 1,9 bilióna kusov.

Každý chytrý telefón obsahuje množstvo čipov, ktoré môžu zaznamenávať
dáta, hlas, obraz, zvuk, pohyb, polohu a mnoho ďalších informácií. Naviac tieto
telefóny umožňujú užívateľovi pripojiť sa k iným zariadeniam. Chytré telefóny
môžu byť používané ako diaľkové ovládače, informačné panely, ktoré zobrazujú
osobné dáta a informačné kanály, môžu vysielať výstrahy a upozornenia
na udalosti, môžu mať v sebe uložené letenky, elektronické cestovné lístky,
platobné systémy a ešte omnoho viac. Môžu preniknúť do dát zo sociálnych
médií, aby vytvorili nové spôsoby prepojenia, riadenia a analyzovania udalostí
vo fyzickom svete.

V rovnakom čase zreli RFID4 technológie, k tomu sa pridali rôzne senzory,
miniaturizácia akcelerovala a počítačový softvér urobil obrovský skok vpred.
Súčinnosť spomenutých technológií a cloud computing5 spolu s takmer vša-
deprítomnými bezdrôtovými sieťami predstavuje koncept, kde sa robotika
pretína so živými bytosťami, a kde môžu nanoroboty a mikroroboty existovať
v ľudskom organizme a flotily dronov môžu splňať úlohy vo vzduchu nad
nami. Bez obáv preto môžeme povedať, že vstupujeme do úplne nového sveta,
ktorý je obklopený technológiami.

Výberom objektov a ich prepojením internetom je zrazu možné nie len
sledovať vybrané objekty a zhromažďovať z nich nové typy dát, ale taktiež
kombinovať tieto data a vytvárať vyšší level informácií a znalostí.

Internet vecí spája ľudí a informácie z prístrojov do novej, pozoruhodnej
a občas i trochu desivej podoby. Význam to môže mať pri pohybe medzi
a s vecami, vrátane ľudí, zvierat, vozidiel, vzdušných prúdov, vírusov a
mnoho ďalších. Je možné rozoznávať vzťahy a predikovať modely, ktoré sú
príliš zložité pre ľudskú myseľ. IoT môže taktiež obsluhovať systémy, ktoré
pracujú nezávisle bez ľudského dozoru, môžu sa samé od seba učiť a časom
prispôsobovať svoj algoritmus.

IoT je druhá vlna veľkej digitálnej revolúcie, ktorá začala hromadným
prijatím počítačov v 70. a 80. rokoch. Internet vecí prispieva k vzniku nových
produktov a služieb, ktoré spôsobujú, že množstvo už existujúcich produktov
sa rýchlo stáva zastaralými. Dá sa predpokladať, že technológie budú postupne
eliminovať prácu ľudí, no zároveň vytvoria nové pracovné miesta. Prepojené
systémy sa budú využívať pri vzdelávaní, štátnej správe a priemysle a zásadne
prepíšu činnosti, správanie a sociálne normy. Technológie budú ovplyvňovať
všetko, od spôsobu akým ľudia volia, po spôsob akým jedia v reštaurácii a
cestujú na dovolenku.

Už teraz žijeme v chytrých domácnostiach, riadime chytré autá a naku-

4Vysokofrekvenčná identifikácia (Radio-frequency identification)
5Používanie vzdialených serverov na ukladanie, spravovanie a spracovávanie dát, namiesto

využitia lokálnych serverov alebo osobného počítača
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...................................... 1.1. Motivácia

pujeme v interaktívnych obchodoch, je preto isté, že v budúcnosti budeme
používať ohromné množstvo ďalších chytrých systémov v našom každodennom
živote. Možných scenárov, kde všade nás Internet vecí v budúcnosti zavedie
je veľa no jedno je jasné, v rukách máme karty so svetom, v centre ktorého
sú technológie.[38]

1.1 Motivácia

Existuje množstvo štatistík a prognóz, ktoré ukazujú na obrovský nárast
predaja, a teda aj používania chytrých zariadení za posledné roky. Spoločnosť
sa naučila žiť s mobilnými telefónmi a život bez nich si už nevieme ani
predstaviť. Pre ukážku tohto vývoja využijem štatistiku spoločnosti IDC
z Marca 2015.

2014
Počet
preda-
ných
kusov

2014
Podiel
na
trhu

2014
Ročný
nárast

2019
Počet
preda-
ných
kusov*

2019
Podiel
na

trhu*

2019
Ročný
ná-
rast*

CAGR
za 5
rokov

Chytrý
telefón

1.300,42 70,7% 27,7% 1.959,1 77,7% 4,6% 8,5%

Tablet 229,7 12,5% 4,5% 269,4 10,7% 2,6% 3,2%
Prenosný
počí-
tač

174,28 9,5% -2,3% 170,4 6,8% -0,3% -0,4%

Stolný
počí-
tač

133,85 7,3% -2,1% 121,0 4,8% -1,0% -2,0%

Celkom 1.838,26 100% 18,3% 2.520,0 100% 3,8% 6,5%
* predpovedané údaje

Tabuľka 1.1: Celosvetové predaje chytrých zariadení (jednotky v miliónoch) [3]

Z tabuľky 1.1 je vidno, že najviac predávaným chytrým zariadením v roku
2014 boli mobilné telefóny, ktorých sa v tomto roku predalo 1,3 miliardy.
Nárast môžeme sledovať aj v predaji tabletov.

Práve veľký rozmach IoT a vzrastajúce predaje mobilných zariadení vyvolal
môj záujem o túto tému. Ako ukazuje tabuľka 1.1, podľa spoločnosti IDC
v roku 2014 viac ako 70 percent podielu na trhu chytrých zariadení tvorili
chytré telefóny. Spoločnosť predpokladá, že v roku 2019 toto číslo vzrastie
o ďalších 7 percent, pričom predaje osobných a prenosných počítačov budú aj
naďalej klesať. Ročný predaj chytrých telefónov v roku 2019 sa predpokladá
na 1,96 miliardy. Tvorbu klientskej aplikácie práve pre chytrý telefón vnímam
v tejto chvíli ako správnu voľbu.
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1. Úvod ........................................
1.2 Cieľ

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť užívateľsky prívetivú aplikáciu na ovláda-
nie zariadení v konkrétnom priestore. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné
najprv analyzovať rôzne možnosti pri tvorbe multiplatformných mobilných ap-
likácií a na základe analýzy vybrať najvhodnejšie z možných riešení. V rámci
neho následne analyzovať riešenia funkčných a nefunkčných požiadavok a navr-
hnúť štruktúru celej aplikácie. V navrhovanej podobe ju potom implementovať
a otestovať s dôrazom na použiteľnosť.

1.3 Požiadavky

1.3.1 Funkčné požiadavky.Ovládanie zariadení - aplikácia umožní ovládanie rôznych chytrých za-
riadení v rámci chytrých priestorov.. Sledovanie hodnôt v priestore - užívateľ bude môcť v aplikácii sledovať
hodnoty senzorov.. Rozpoznanie priestoru - aplikácia rozpozná konkrétny chytrý priestor i
keď bude spustená na pozadí.. Notifikácie - aplikácia upozorní užívateľa o možnosti ovládať chytrý
priestor, v ktorom sa práve nachádza.. Bezpečnosť - k zariadeniam, ktoré nie sú verejne prístupné bude mať
užívateľ prístup až po prihlásení sa do aplikácie.

1.3.2 Nefunkčné požiadavky.Kompatibilita - aplikácia bude spustiteľná na mobilných platformách
Android a iOS.. Prehľadnosť - aplikácia užívateľovi ponúkne jednoduchý prehľad možných
priestorov na ovládanie.. Jednoduchosť - užívateľské rozhranie bude vytvorené čo najjednoduchšie,
bez rušivých elementov.. Automatická adaptácia - rozhranie aplikácie a ponúkané ovládacie prvky
sa automaticky prispôsobia na základe informácií získaných o priestore,
v ktorom sa užívateľ nachádza.

1.4 Štruktúra diplomovej práce

Po úvode sa v kapitole Analýza v sekcii 2.1 venujem popisu riešeného prob-
lému, popisujem modelovú situáciu, predstavujem tím, ktorý na tejto práci so

4



.............................. 1.4. Štruktúra diplomovej práce

mnou spolupracuje a vysvetľujem ich úlohu v tíme. Ďalej v sekcii 2.2 uvádzam
riešenia, ktoré sú použité v tejto práci a vymenuvávam ich vlastnosti a charak-
teristiky. V sekcii 2.3 popisujem akým spôsobom bude táto klientská aplikácia
komunikovať so serverom, ďalej v sekcii 2.4 analyzujem možnosti lokalizácie
užívateľa v chytrom priestore a porovnávam tieto možnosti. V sekcii 2.5 sa
zmieňujem o autentifikácii užívateľa a uvádzam štatistiky z tejto oblasti.
V sekcii 2.6 sa obšírne venujem analýze užívateľského rozhrania, popisujem
predošlé analýzy, z ktorých čerpám a v poslednej sekcii tejto kapitoly (v sek-
cii 2.7) porovnávam dva prístupy pri tvorbe multiplatformných mobilných
aplikácii a vyberám riešenie, v ktorom budem aplikáciu implementovať.

V kapitole Návrh sa venujem návrhu lokalizácie užívateľa v chytrom pries-
tore a bližšie popisujem návrh užívateľského rozhrania, v ktorom sa zameria-
vam na jednoduchosť a prehľadnosť a tento návrh ilustrujem Lo-Fi prototypmi.
Prikladám taktiež flowchart diagramy, pre lepšie znázornenie tvorby UI a
taktiež diagram popisujúci vyhľadávanie HUB zariadení.

Implementáciu výslednej aplikácie približujem v kapitole 4, pričom sa
zameriavam na niektoré neštandardné časti riešenia. Uvádzam niektoré použité
vývojové nástroje a knižnice tretích strán.

Testovanie je možné nájsť v predposlednej kapitole, kde popisujem me-
todológiu testovania implementovanej aplikácie. Zameriavam sa na statickú
analýzu kódu, testy Hi-Fi prototypov a užívateľské testovanie. Testovanie
je predovšetkým za účelom overenia plnej funkčnosti aplikácie a splnenia
všetkých požiadavkov. Taktiež poskytuje spätnú väzbu od užívateľov, čo im
v aplikácii chýba a čo by bolo vhodné vylepšiť. Kapitola popisuje nedostatky
zistené pri testovaní s užívateľmi a navrhuje možné riešenia.

V závere popisujem zhodnotenie splnenia cieľov diplomovej práce, uvádzam
návrhy pre vylepšenie a ďalší rozvoj projektu a hodnotím výsledky práce.
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Kapitola 2
Analýza

V tejto kapitole diplomovej práce bližšie priblížim riešený problém, predstavím
úlohy členov tímu a jednotlivé časti systému analyzujem do hĺbky. Následne
sa budem venovať výberu vhodného implementačného prostredia a analýze
užívateľského rozhrania.

2.1 Popis riešeného problému

Táto diplomová práca je súčasťou projektu, na ktorom spolupracujem spolu
s ďalšími štyrmi študentami Fakulty Elektrotechnickej na ČVUT, ktorí na ňom
tak isto pracujú v rámci ich bakalárskych alebo diplomových prác. Projekt sa
zaoberá riešením pre chytré priestory (domácnosti, kancelárske budovy, . . . ).

Ľudia sa každodenne pohybujú medzi rôznymi priestormi. Ráno odchádzajú
z domu, prichádzajú do práce, z práce sa vracajú autom, ktoré odvezú do
garáže, idú opäť domov a cez víkend zájdu na chalupu. Denne teda vystriedajú
množstvo priestorov, pričom si v každom z nich chcú vytvoriť čo najlepšie
podmienky. V každom z týchto priestorov (byt, kancelária, garáž, chalupa)
užívateľ potrebuje ovládať určité zariadenia (svetlá, rolety, klimatizáciu, tope-
nie, alarm, . . . ) a tak isto kontrolovať hodnoty v týchto priestoroch (množstvo
svetla, teplota, vlhkosť vzduchu, . . . ).

Cieľom nášho projektu je zjednodušiť a sprehľadniť užívateľovi spomínané
úkony a zjednotiť všetky tieto priestory tak, aby mohli byť ovládané a
monitorované z jednej jedinej aplikácie, ktorá sama zistí, že sa užívateľ
nachádza v blízkosti nejakého priestoru a prispôsobí sa na jeho ovládanie.
V rámci ovládania konkrétneho priestoru je potrebné riešiť práva vybraných
užívateľov (napríklad šéfovu kanceláriu bude môcť ovládať len on sám alebo
jeho sekretárka, nie ostatní zamestnanci).

V rámci spoločného projektu vývíja Marek Novák hardvérové zariadenie
HUB, ktoré bude akousi centrálnou časťou každého chytrého priestoru. Viac
sa o tomto zariadení je možné dočítať v sekcii 2.2.1). Ďalší člen tímu Tomáš
Pikous pracuje na prepojení ovládaných zariadení akými sú žiarivky, teplotné
a rôzne iné snímače s už spomínaným HUB zariadením a teda zaisťuje ko-
munikáciu medzi nimi a vyvíja nízkoúrovňový softvér. Pavel Valach sa stará
o API, ktoré bude vystavené, tak isto o databázy, správu užívateľov a správu
zariadení. V krátkosti sa dá povedať, že Pavel má na starosti backend. Úlohou
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2. Analýza .......................................
Jana Jedličku je vytvoriť klientskú webovú časť, pomocou ktorej bude možné
meniť konfigurácie zariadení a nastavovať práva jednotlivým osobám. Na toto
všetko nadväzuje moja úloha, ktorou je navrhnúť a implementovať klientskú
multiplatformnú mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú môcť uží-
vatelia obsluhovať priestory, v ktorých sa budú pohybovať. V budúcnosti sa
predpokladá prepojenie s druhým tímom, ktorý sa venuje strojovému učeniu.
Vďaka tomuto prepojeniu budú užívateľovi aplikácie prioritne zobrazované
také akcie, aké v daných časoch alebo priestoroch pravidelne vykonáva. Užíva-
teľ potom nebude musieť vyhľadávať v dlhých zoznamoch, ale hneď po spustení
aplikácie mu bude ponúknutá akcia, akú s vysokou pravdepodobnosťou práve
potrebuje.

V zadaní tejto práce je tiež uvedené, že aplikácia má užívateľovi umožňovať
pridávanie ďalších jednoduchých aplikácií. Pod tým je myslená komunikácia
s ďalšími aplikáciami prostredníctvom IFTTT 1. Avšak v tejto fáze práce sa
po konzultácii s vedúcim práce od tejto implementácie upustilo.

2.2 Existujúce riešenia

Predstavme si nasledovnú modelovú situáciu. Užívateľ sa nachádza v kance-
lárskej budove, kde sídli množstvo firiem. Každá z nich má viacero kancelárií
a v niektorých z týchto miestností sa nachádza zariadenie HUB, ktoré zabez-
pečuje prácu s chytrými zariadeniami v danej miestnosti. Fungovanie celého
systému predstavím po jeho zložkách.

2.2.1 HUB

Možnosť ovládania chytrých priestorov zabezpečuje už spomínaný HUB
(obr. 2.1). Pre tento projekt ho vytvoril člen tímu Marek Novák. Základ
HUBu tvorí modul Intel Edison. Jedná sa o výpočetný modul navrhnutý pre
expertov, podnikateľov a pre niektoré priemyselné IoT aplikácie. Poskytuje
jednoduchosť vývoja pre celý rad prototypových alebo komerčných projektov,
kde je potrebné riešiť otázku výkonu. Jeho základnými charakteristikami sú:. open-source2 vývojové prostredie,. výkonný dvojjadrový procesor a jednojadrový micro-controller umožňu-

júci komplexný zber dát pri nízkej spotrebe energie,. integrovaná Wi-Fi technológia certifikovaná v 68 krajinách, podpora Blu-
etooth 4.0., 1GB DDR a 4GB flash pamäť zjednodušujúca konfiguráciu
a zvyšujúca škálovateľnosť,

1angl. If This Then That – je bezplatná webová služba, ktorá umožňuje vytvárať reťazce
jednoduchých podmienených príkazov nazývaných recipes, ktoré sú spúšťané na základe
zmeny iných webových služieb

2Softvér, ktorý môže byť kýmkoľvek voľne používaný, menený a zdieľaný (v modifikovanej
alebo nemodifikovanej forme)
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.................................. 2.2. Existujúce riešenia

. 40 multiplexových GPIO rozhraní s možnosťou rozšírení pre maximálnu
flexibilitu pri návrhu.[13]

Obrázok 2.1: HUB vytvorený Marekom Novákom

HUB je SSH prístupný prostredníctvom USB konektoru, ktorý zároveň
slúži pre napájanie zariadenia. Jeho maximálna spotreba energie je 2.5W a
okrem už spomínaného modulu Intel Edison ďalej obsahuje:.Nordic nRF51822-QFAA: výkonný, vysoko flexibilný multiprotoko-

lový SoC3, ktorý je vhodný pre Bluetooth Smart4 a 2.4GHz bezdrôtové
aplikácie s nízkou spotrebou energie.[22].CC110L: cenovo dostupný sub-1 GHz RF transceiver5 pre frekvenčné
pásma 300 až 348 MHz, 387 až 464 MHz a 779 až 928 MHz.[8]. 4 portový USB hub pre pripojenie ďalších zariadení.

2.2.2 Zetta

Zetta je open-source platforma založená na Node.js6, ktorá slúži na vytvá-
ranie serverov pre Internet vecí, ktoré fungujú naprieč geo-distribuovanými
počítačmi a cloudom. Ide o kompletnú sadu nástrojov pre tvorbu HTTP
API rozhraní pre rozličné zariadenia. Medzi jej základné črty patrí:. Elegancia: S použitím jazyka JavaScript vývojari vystavujú za-

riadenia ako stavové automaty s použitím elegantnej a expresívnej
3Systém na čipe (angl. System on a chip) je integrovaný obvod, ktorý integruje všetky

komponenty počítača alebo iného elektronického systému do jedného čipu
4Verzia Bluetooth s priateľskou spotrebou energie (niekedy taktiež označovaná ako Verzia

4.0+ alebo Bluetooth low energy (LE)), ktorá bola vyvinutá pre IoT [5]
5Sieťový prvok, ktorý umožňuje preklad toku informácií z jedného typu siete na typ iný
6Open-source multiplatformné runtime prostredie pre vývoj serverových webových

aplikácií
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2. Analýza .......................................
syntaxe. Zetta je framework založený na Node.js, ktorý je multi-
platformný a ľahko nasaditeľný do viacerých cloudových služieb..API rozhranie: Zetta generuje konzistentné Hypermedia HTTP
API pre zariadenia, ktore sú vytvorené v jazyku JavaScript. HTTP
API rozhrania sú vystavené prostredníctvom špecifikácie Siren. Viac
o tejto špecifikácii uvádzam v ďalšej sekcii 2.2.3..V reálnom čase: Zetta vystavuje rozhranie pre streamovanie uda-
lostí v reálnom čase. Táto paradigma zlučovania hypermediálneho
typu so streamovaním udalostí je taktiež známa ako Reactive Hy-
permedia..Protokolový agnosticizmus: Zetta podporuje takmer všetky pro-
tokoly zariadení a sprostredkúva ich ako HTTP so špecifikáciou
Siren..Perzistentné spojenie: Zetta umožňuje vytvoriť perzistentné spo-
jenie medzi servermi a to tak, aby bolo API vystavené novým a
jednoznačným spôsobom. Umožňuje prepojiť server Zetta v domác-
nosti so serverom, ktorý je v cloude a umožniť zariadeniam prístup
k internetu..Vytváranie aplikácie: Zetta umožňuje vytvárať bezstavové apli-
kácie, ktoré sú spustené na serveri. V týchto aplikáciach umožňuje
dotazovanie sa na zariadenia a vytváranie interakcií medzi nimi..Dotazy a notifikácie: Zetta má robustný dotazovací systém, ktorý
umožňuje nielen vyhľadávať zariadenia, ale taktiež naslúchať na web-
sockety a notifikovať o novo pripojenom zariadení, ktoré vyhovuje
dotazu. Dotazy majú syntax podobnú SQL..Konzistentné rozhranie: Zetta dokáže riešiť špecifické problémy
spojené s generovaním konzistentného rozhrania pre zariadenie.[24]

Ako je Zetta nasadená..1. Jeden Zetta server je spustený na hardvérovom HUB zariadení.
HUB je typicky niečo ako BeagleBone Black, Intel Edison alebo
Raspberry Pi.. HUB na ktorom je spustená Zetta sa dokáže pripojiť k za-

riadeniam. Zetta transformuje HTTP protokol na konkrétne
protokoly použité pri nasadení...2. Ďalší Zetta server je spustený v cloude. Tento server využíva rovnaké

Node.js moduly ako Zetta, ktorá je spustená na zariadení HUB.. Zetta server, ktorý je spustený na harvérovom zariadení HUB
sa spojí so serverom spusteným v cloude...3. Zetta následne v cloude vystavuje pre vývojárov API rozhranie.[24]

Ukážku odpovede Zetty pri dotaze na informácie o zariadení prikladám
v dodatku B.
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.................................. 2.2. Existujúce riešenia

Obrázok 2.2: Schéma nasadenia Zetta platformy

2.2.3 Siren

Siren je jeden z mnoha hypermediálnych formátov (napr. HTML, HAL,
. . . ). Je novší ako HAL a hoci je založený na formáte JSON tak vo vzťahu
k hypermédiám viac čerpá z prístupu podobnému HTML ako z HAL
minimalizmu.

(a) : Stavový
diagram
HAL

(b) : Stavový diagram HTML

Obrázok 2.3: Stavový diagram hypermediálneho formátu Siren vyzerá ako krí-
ženec HAL a HTML [40]

Siren je navrhnutý tak, aby reprezentoval abstraktné skupiny dát, ktoré
sa nazývajú entity. Táto “entita” je koncepčne podobná HTML značke
<div>. Ide o pohodlný spôsob rozdelenia dát. Entita môže, ale nemusí
byť HTTP resource s vlastnou URL.
Podobne ako Collection+JSON7 aj Siren definuje špeciálny slot s názvom

7V podstate objekt s piatimi špecifickými properties: href, items, links, queries, template
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2. Analýza .......................................
links pre obsahujúce odkazy. Entita môže taktiež obsahovať subentity a
zmenu stavu, ktorá je definovaná ako action a je analogická k HTML for-
muláru (atribút method je ako v HTML formulári). Atribút name, ktorý
obsahuje Siren akcia slúži k rovnakému účelu ako class v HTML formu-
lári alebo rel v odkaze. Práve to umožňuje rozoznať, aký prechod stavu
sa uskutoční, ak sa klient rozhodol aktivovať ovládací prvok. Prechod
medzi stavmi ale stále potrebuje popis ľudsky čitateľným textom, preto
obsahuje atribút title. Štandard Siren vyžaduje aby každá subentita
obsahovala atribút rel popisujúci vzťah medzi jej rodičom a entitou
samotnou.
Siren má miesto niekde medzi HTML a Collection+JSON. Jeho systém
vnorených entít sa hodí pri implementácií návrhového vzoru collection8.
Ale tam, kde Collection+JSON definuje niektoré druhy zdrojov a stano-
vuje ich správanie pod HTTP POST, PUT a DELETE, Siren umožňuje
ešte sofistikovanejšie prechody medzi stavmi ako tie, ktoré sú dostupné
prostredníctvom HTML formulárov.
Výhodou tohto prístupu je teda väčšia flexibilita pri reprezentácii sta-
vových prechodov, ktoré sa nehodia do návrhového vzoru collection.
Nevýhodou je, že dve Siren aplikácie (rovnako ako dve HTML aplikácie)
budú mať menej spoločného a vyžadujú si viac špecifické programovanie
na strane klienta, ako dve Collection+JSON aplikácie.[40]
Špecifikácia Siren:.Typ média: application/vnd.siren+json.Definovaný v: vlastný štandard (http://sirenspec.org/).Médium: JSON (XML verzia je plánovaná). Sémantika protokolu: navigácia prostredníctvom GET odkazov,

ľubovoľné prechody medzi stavmi prostredníctvom “akcií” (GET
pre “bezpečné akcie”, POST/PUT/DELETE pre “nebezpečné”).Aplikačná sémantika: veľmi generická

2.3 Komunikácia so serverom

Keďže časť tímu, ktorá mala implementovať serverovú časť tohto projektu,
si dokončenie svojich bakalárskych a diplomových prác presunula na
neskorší termín, aplikácia bude v tejto prvej fáze projektu komunikovať
so senzormi a aktuátormi priamo prostredníctvom API, ktoré ponúka
Zetta. Viac o API, ktoré poskytuje Zetta je možné nájsť v dokumentácii
(https://github.com/zettajs/zetta/wiki/Client-API). Toto klientské API
ako typ média používa špecifikáciu hypermediálneho typu Siren. Definície
rôznych častí API akými su triedy, odkazy, akcie je možné nájsť v Siren
špecifikácii http://sirenspec.org/.

8Reprezentuje odkazy na ďalšie zdroje a môže obsahovať aj úryvky z reprezentácií týchto
zdrojov (alebo dokonca aj úplné reprezentácie)
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................................. 2.4. Lokalizácia užívateľa

2.4 Lokalizácia užívateľa

Pre správne fungovanie aplikácie je potrebné nájsť čo najvhodnejší spôsob,
ako lokalizovať užívateľa v danom chytrom priestore, ktorý chce ovládať.
Ponúka sa viacero možností lokalizácie.
Snáď najmenej efektívnym a najmenej užívateľsky prívetivým riešením
by bolo rozmiestnenie nejakých identifikátorov, napríklad QR kódov pri
vstupe do miestností, ktoré by užívateľ kamerou telefónu nasnímal a tým
by sa identifikoval, že vstupuje do danej miestnosti.
Obdobným spôsobom ako rozpoznať užívateľa by bolo použitie NFC9

(angl. Near field communication) nálepok, ktoré by užívateľ nemusel
fotiť, stačilo by iba priloženie chytrého telefónu k nálepke, ktorá by
bola umiestnená pri vstupe do miestnosti. Toto riešenie však obmedzuje
fakt, že aktuálne nie všetky chytré telefóny obsahujú NFC, čo by značne
obmedzovalo použiteľnosť aplikácie. Do budúcna sa očakáva zlepšenie
tejto situácie. Spoločnosť IHS predpokladá, že v roku 2018 budú mať
až dva z troch telefónov NFC čítačku. To by teda znamenalo, že oproti
roku 2013 bude počet predaných chytrých telefónov s NFC čítačkou
až štvornásobne vyšší a v roku 2018 sa počet používaných mobilných
telefónov s NFC môže vyšplhať až na 1,2 miliardy kusov.[33] Aj napriek
pozitívnym výhľadom do budúcna, toto riešenie je rovnako ako QR kód
prispôbené len na krátku vzdialenosť (maximálne 10 cm).
Ďalším možným riešením je sledovať polohu užívateľa a monitorovať ju
pomocou zariadenia iBeacon. iBeacon je protokol vyvinutý spoločnosťou
Apple, ktorý predstavila na konferencii Apple Worldwide Developers
v roku 2013. Od tej doby už začali rôzni výrobcovia vyrábať vysielače
kompatibilné s iBeacon – nazývané beacons. Jedná sa o triedu Bluetooth
zariadení s nízkou spotrebou energie, takzvané Bluetooth LE (low energy)
zariadenia, ktoré vysielajú svoj identifikátor do okolitých prenosných
elektronických zariadení. Toto riešenie by však mohlo fungovať len za
predpokladu, že by mal užívateľ na svojom chytrom telefóne vždy zapnuté
vyhľadávanie Bluetooth zariadení (alebo by si ho musel zapínať pri vstupe
do kancelárie). Mimo toho by to ešte znamenalo pre spoločnosť ďalšie
investície na nákup množstva iBeacon vysielačov a ich rozmiestnenie po
miestnostiach.
Ako som už spomínal na začiatku analytickej časti práce, HUB, ktorý je
v súčastnej dobe používaný ako prototyp, vysiela Wi-Fi signál a tak isto
môže vďaka CC110L pracovať aj na frekvencii 868 MHz, ktorá poskytuje
väčší dosah než Wi-Fi.
Pokiaľ chcem teda automaticky lokalizovať užívateľa, ponúka sa riešenie
zistiť prítomnosť užívateľa v chytrom priestore práve vďaka vysielanému
Wi-Fi signálu zo zariadenia HUB. Výhodou tohto riešenia je fakt, že

9Modulárna technológia rádiovej bezdrôtovej komunikácie medzi elektronickými zariade-
niami na veľmi krátku vzdialenosť s priblížením prístrojov
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2. Analýza .......................................
dnes má už väčšina užívateľov na svojom zariadení permanentne zapnuté
vyhľadávanie Wi-Fi sietí. To je obrovská výhoda oproti využitiu iBeacon.

Z dôvodov uvedených vyššie mi pripadá najvhodnejšie lokalizovať uží-
vateľa práve na základe vzdialeností od zariadenia HUB, ktorá bude
meraná silou vysielaného Wi-Fi signálu tohto zariadenia. Je preto po-
treba v mobilnej aplikácii sledovať intenzitu okolitých Wi-Fi signálov a
notifikovať užívateľa, ak sa priblíži k niektorému priestoru s otázku, či
si praje pripojiť sa so svojím chytrým zariadením k tomuto priestoru a
získať tak možnosť ovládať ho.

2.5 Autorizácia a autentifikácia

Ako som spomínal na začiatku kapitoly, pre tento projekt zatiaľ nebol
vytvorený autorizačný10 server a zatiaľ nie je ani naimplemenované
nastavovanie práv jednotlivým osobám. V tejto časti analýzy sa preto
budem venovať len autentifikácii11 užívateľa na mobilnom zariadení,
ktorá bude na autorizáciu prepojená až v ďalšej fáze projektu.

Emailová marketingová služba MailChimp analyzovala dáta ohľadne
prihlasovania svojich užívateľov a zistila, že za obdobie od 12.4.2012 do
12.5.2012 došlo k 340 591 chybným pokusom o prihlásenie. Toto číslo
reprezentuje počet, koľko krát sa niekto pokúšal prihlásiť do ich služby,
aby mohol pracovať, no nemohol si spomenúť na svoje užívateľské meno,
heslo, alebo sa len niekde pri zadávaní pomýlil. Z celkového počtu týchto
ľudí, ktorým sa nepodarilo prihlásiť, 68 145 požiadalo o obnovenie ich
hesla a 38 137 potrebovalo pripomenúť ich užívateľské meno.[30]

Pohľad na tieto čísla je desivý, preto je potrebné zamyslieť sa nad spôso-
bom, ako znížiť počet neúspešných pokusov o prihlásenie sa na minimum.
Množstvo aplikácií v súčastnosti používa prihlasovanie pomocou takzva-
ných tlačidiel sociálnych sietí, ako napríklad “Prihlásiť cez Facebook”,
“Prihlásiť cez Google”, “Prihlásiť cez Twitter”, . . . Tieto metódy prihlaso-
vania sú populárne vďaka miliónom užívateľov pripojených na sociálne
siete. Aktuálne čísla z prvého kvartálu roku 2016 hovoria o 1,654 miliardy
aktívnych užívateľov na Facebooku za mesiac [23], Gmail od Googlu
evidoval v tomto období 1 miliardu aktívnych užívateľov za mesiac [11]
a Twitter 310 miliónov aktívnych užívateľov za mesiac [32].

Prihlasovanie pomocou sociálnych sietí teda môže dramaticky znížiť
počet chýb pri prihlásení sa aj do tejto aplikácie. Väčšina užívateľov
je na svojich mobilných telefónoch permanente prihlásená k týmto a
k mnoho ďalším službám, takže takéto prihlásenie značne zníži kognitívne
zaťaženie. Naviac nie je nutné si kvôli bezpečnosti vymýšľať pre každú
službu inú kombináciu mena a hesla. Avšak i prihlasovanie pomocou

10Autorizácia je overenie oprávnenia k nejakému úkonu
11Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity
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sociálnych sietí nie je úplne bez bezpečnostných rizík. Ak by bol Facebook
alebo Twitter napadnutý hackermi, prídete o váš profil na sociálnej sieti,
no čo je horšie, útočník bude mať prístup k všetkým službám, ktoré ste
mali s daným profilom prepojené.
Pre túto aplikáciu som sa rozhodol autentifikovať užívateľa prostredníc-
tvom jeho Google účtu. A to z dôvodu, že aktualizácie systému, nové
funkcie a záplaty chýb v systéme Android zabezpečuje služba Google
Play Services a pre jej využívanie je potrebné, aby bol užívateľ na svojom
zariadený prihlásený k svojmu Google účtu. Takže pri tomto spôsobe
autentifikácie užívatelia nemusia byť registrovaní na žiadnej sociálnej
sieti.

2.6 Užívateľské rozhranie

Pri návrhu užívateľského rozhrania pre túto aplikáciu som vychádzal
z návrhu užívateľského rozhrania, ktorý vytvoril Ing. Jan Šedivý, CSc.
(vedúci tejto diplomovej práce) a publikoval 31.10.2014 vo verzii 0.1
v dokumente Car Infotainment User Interface for Mobile devices. Ešte
pred tým, ako začnem s návrhom dizajnu, chcel by som vysvetliť niektoré
z návrhových predpokladov a obmedzení návrhu.

2.6.1 Predpoklady

Návrh užívateľského rozhrania je založený výhradne na existujúcej čin-
nosti, literatúre a skúsenostiach v navrhovaní webových a mobilných
aplikácií. Najlepší možný návrh aplikácie je hlavnou ambíciou. Budem
preferovať najjednoduchšie a najčistejšie technické riešenia. Som presved-
čený, že čím je užívateľské rozhranie jednoduchšie, tým rýchlejšia bude
krivka učenia, tým nižšie je kognitívne zaťaženie a tým bezpečnejšia je
aplikácia. Medzi ďalšie predpoklady patrí:.minimalizovať počet gest pre ovládanie užívateľského rozhrania,.minimalizovať počet ovládacích prvkov,. aplikácia bude navrhnutá na používanie v režime na výšku, pre

jednoduchšie ovládanie chytrého telefónu jednou rukou,. hĺbka aplikačného stromu bude tak malá, ako to len bude možné,. príkaz back umožní prechod o jednu úroveň vyššie v aplikačnom
strome.

2.6.2 Režim zobrazovania

Väčšina štandardných mobilných aplikácií mení ich užívateľské rozhranie
na základe toho, ako má užívateľ natočené zariadenie. Výber režimu
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zobrazenia je do istej miery závislý od držania mobilného zariadenia, od
fyzickej veľkosti displeja zariadenia, od veľkosti ukazovacieho zariadenia
a ďalších faktorov. U tabletov je viac preferované zobrazovanie na šírku.
V prípade chytrých telefónov s malým displejom je výhodnejšie používanie
na výšku.
Horizontálne usporiadanie položiek je prirodzené pri zobrazení na šírku.
Na druhej strane, zobrazovanie na šírku nie je veľmi vhodné pre zobrazo-
vanie napríklad zoznamov. Je jednoduché dokázať toto tvrdenie. Ak by
som hľadal konkrétneho človeka v telefónnom zozname, počet viditeľných
položiek je v režime na šírku menší ako v režime na výšku.
Ako som už spomínal vyššie, väčšina mobilných aplikácií má implemen-
tované užívateľské rozhranie, ktoré je prispôsobné na prácu v režime na
výšku. Ovládanie nastavení telefónu je podobne prispôsobené na prácu
len v tomto režime. Táto aplikácia je tomuto v istom smere podobná.
Nie je jednoduché preferovať jeden z režimov zobrazovania. Neexistuje
jednoznačné tvrdenie, ktorý z režimov je lepší. Avšak striktný výber
jedného z nich má výhody v návrhu užívateľského rozhrania. K dispozícii
bude iba jeden smer pre pohyb medzi prvkami na obrazovke. To užívateľ-
ské rozhranie zjednoduší, stane sa intuitívnejším a rýchlejšie naučiteľným.
Užívateľ bude voliť ikony v zozname iba posúvaním, prípadne pomocou
dvoch tlačidiel zobrazujúcich smer posunu.

2.6.3 Jednoduchosť a prehľadnosť

Mojím cieľom je, aby bolo užívateľské rozhranie čo najjednoduchšie a aby
zároveň umožňovalo ovládanie základných príkazov. Preto pri režime na
výšku predpokladám iba gestá pre pohyb hore/dole a gesto pre výber
danej položky. Ďalším príkazom, ktorý je potrebné umožniť je vrátiť sa
späť.
Pri štarte aplikácie sa užívateľovi zobrazí obrazovka s výberom zariadení
HUB, ktoré sú dostupné v jeho okolí. Inak povedané, zobrazia sa možnosti
výberu chytrých miestností s aktuátormi a senzormi, v ktorých sa HUB
nachádza. Po výbere zariadenia HUB, teda miestnosti, ktorú chce užívateľ
ovládať bude následne presmerovaný na hlavnú obrazovku.
Základom aplikácie je práve táto domovská obrazovka. Tá bude obsahovať
možnosť ovládať verejné aktuátory a senzory, prípadne sa prihlásiť a
ovládať i zabezpečené aktuátory a senzory. Aplikácia taktiež umožní
zmeniť HUB, ktorý chce užívateľ ovládať. Návrh užívateľského rozhrania
počíta s veľkou ikonou pre každú položku výberu, ktorá bude zaberať
prevažnú časť obrazovky. Hlavná pozornosť bude vďaka tomu sústredená
na položku v strede. Ďalej je dôležité aby užívateľ videl, že pred touto
položkou, rovnako ako za ňou, sú ďalšie položky a teda je možne sa
pohybovať ako do jedného smeru, tak i do druhého. Ide o nekonečné
presúvanie sa medzi položkami, kde po poslednej položke nasleduje opäť
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prvá a pred prvou položkou je posledná z daného zoznamu. Ku každej
ikone bude pre lepšiu zrozumiteľnosť pridelený text, aby užívateľ hneď
pri prvom nahliadnutí do aplikácie vedel, čo ktorá ikona znamená.

Obrázok 2.4 zobrazuje hlavnú stránku návrhu aplikácie Car Infotainment
User Interface for Mobile devices, ktorý navrhol Ing. Jan Šedivý, CSc.
Napravo je zobrazený zoznam všetkých položiek, vľavo jeho vyobrazenie
na displeji chytrého telefónu. Na obrázku 2.5 je návrh obrazoviek tej istej
aplikácie, ktoré sa zobrazia pri prichádzajúcom hovore alebo SMS. Presne
podľa tohto návrhu už v minulosti implementoval mobilnú aplikáciu pre
platformu Android študent Lukáš Hrubý vo svojej diplomovej práci.
Jeho aplikácia je určená na použitie v automobile, zobrazuje a ukladá
informácie o jazde.[39]

Obrázok 2.4: Hlavná obrazovka aplikácie Car Infotainment User Interface for
Mobile devices (návrh: Ing. Jan Šedivý, CSc.)

Obrázok 2.5: Prichádzajúci hovor alebo SMS v aplikácii Car Infotainment User
Interface for Mobile devices (návrh: Ing. Jan Šedivý, CSc.)
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2.7 Voľba implementačného prostredia

2.7.1 Multiplatfromné mobilné aplikácie

V zásade sa multiplatformné mobilné aplikácie rozdeľujú do dvoch skupín.
Na aplikácie, ktoré sa na mobilnom zariadení spúšťajú vo WebView a na
aplikácie, ktoré sú kompilované do natívneho kódu.

WebView aplikácie

V systéme Android je WebView trieda, ktorá je rozšírením triedy View a
umožňuje zobraziť webové stránky ako súčasť aktivity. Používa sa vtedy,
ak chcete zobraziť webovú aplikáciu (alebo webovú stránku) ako časť
klientskej mobilnej aplikácie. V základe nezahŕňa žiadne funkcie plne
rozvinutého webového prehliadača, akými sú napríklad navigačné prvky
alebo adresný riadok. Všetko čo WebView robí je to, že zobrazí webovú
stránku.[6]

V systéme iOS je WebView základná trieda WebKit frameworku, ktorý
riadi interakcie medzi triedami WebKit a WebFrameView. Slúži na pod-
poru väčšiny funkcií, ktoré by ste očakávali vo webovom prehliadači,
no neimplementuje pre tieto funkcie špecifické užívateľské rozhranie
(tlačidlá, textové polia, . . . ). Napríklad objekt WebView v základe riadi
listovanie dopredu a dozadu a má metódy goBack: a goForward:. Úlo-
hou vývojárov je vytvoriť tlačidlá, ktoré budú posielať správy s týmito
akciami.[35]

Na vývoj týchto multimplatformných mobilných aplikácií sa používajú
riešenia, ktoré obaľujú HTML, CSS a JavaScript súbory a na mobilnom
zariadení ich spúšťajú v už spomínanom WebView. PhoneGap a Apache
Cordova patria medzi najznámejšie z nich. Potom ešte existujú frame-
worky na vytváranie UI elementov a interakcií v HTML, ako napríklad
jQuery Mobile, ionic, Sencha Touch alebo Kendo UI. Keď sa mobilná
aplikácia spustí, inicializuje sa WebView a váš kód sa v ňom vykoná.
Výhodou týchto aplikácií je, že môžu používať presne rovnaký kód ako
vaša webová aplikácia. V praxi však bude vašim cieľom napodobniť na-
tívny vzhľad a správanie, čo znamená, že použijete iný kód na webové
užívateľské rozhranie, iný kód pre platformu Android a iný kód pre
platformu iOS. To je dôvod, prečo sa používajú mobilné UI frameworky.
Problémom WebView aplikácií je, že interakcia s nimi nie je nikdy taká,
ako s natívnymi aplikáciami. Väčšinou sú pomalšie a niektoré záležitosti,
ktoré sú bežné v natívnych aplikáciách, prostredníctvom WebView nie je
možné urobiť (napr. ovládanie niektorých funkcií hardvéru).[10]
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Aplikácie kompilované do natívneho kódu

Do tejto kategórie aplikácií patrí napríklad Xamarin, ktorý kompiluje C#
do natívneho kódu, alebo staršie verzie Appcelerator Titanium. Namiesto
vkladania HTML a JavaScript kódu do WebView skompilujú kód do
natívneho kódu, aby mohli priamo vytvoriť natívne zobrazenia. Aplikácie
vytvorené takýmto spôsobom pôsobia viac natívne, pretože ich dizajn a
správanie nie je pretvorené HTML.[10]

2.7.2 React Native

React Native kombinuje výhody oboch predchádzajúcich prístupov, pri-
čom aplikácie vytvorené v React Native nespadajú ani do jednej z pred-
chádzajúcich kategórií. A to i napriek tomu, že ide o aplikácie napísané
v jazyku JavaScript, ktoré môžu byť stiahnuteľné z AppStore (iOS) alebo
Google Play (Android).
Podobne ako kompilované natívne aplikácie, React Native používa na-
tívne zobrazenia. Takže docielite rovnaký platformovo špecifický dizajn
na platforme Android a iOS ako u natívnych aplikácií (tých, ktoré sú
napísané v jazyku Objective-C alebo Java). Avšak krok kompilácie nie
je potrebný pri každej zmene. Podobne ako u WebView aplikácií, React
Native potrebuje zvláštnu komponentu pre prácu, ale namiesto WebWiev
je to len JavaScript runtime na platforme Android a JavaScriptCore na
platforme iOS.
Aplikácie vyvinuté v React Native používajú špeciálny XCode/Android
SDK kontajner. Keď sa načíta, presúva váš kód napísaný v React Native
(v jazyku JavaScript) do JavaScript runtime (resp. JavaScriptCore),
ktorý asynchrónne komunikuje s natívnym vláknom (hlavným vláknom).
Asynchronicita je veľmi dôležitá pre výkonnosť, no tiež znamená, že zložité
synchrónne úlohy v JavaScripte v tomto prípade nie sú vhodné.[10]

Obrázok 2.6: Porovnanie NativeScript a React Native podľa Google Trends [12]

React Native však nie je prvý framework pre “JS-Native”. Platforma
Telerik poskytuje NativeScript, ktorý pracuje takmer rovnako ako React
Native. React Native je však najrýchlejšie rastúcim open-source projek-
tom za rok 2015 a na stránke GitHub má viac ako 30 000 Stars.[28]
Z vyššie uvedených dôvodov som sa rozhodol implementovať aplikáciu
práve v tomto frameworku.
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Kapitola 3
Návrh

3.1 Lokalizácia užívateľa

Na detekciu zariadenia HUB, v blízkosti ktorého sa užívateľ nachádza, a
na následné pripojenie sa k nemu využijem metódu skenovania všetkých
okolitých Wi-Fi sietí, ktoré sú v dosahu mobilného zariadenia užívateľa.
Ďalšie možné metódy lokalizácie uvádzam v sekcii 2.4.

Obrázok 3.1: Vyhľadávanie HUB zariadení v okolí

Každý HUB vysiela Wi-Fi signál. A každé zariadenie, ktoré vysiela Wi-Fi
signál vysiela zároveň dva identifikátory: SSID a BSSID. SSID (service
set identifier) je alfanumerický identifikátor (názov) siete. BSSID (basic
service set identification) je na rozdiel od SSID unikátny. Ide o MAC
adresu bezdrôtového prístupového bodu (angl. Wireless access point
(WAP). Vzniká kombináciou 24 bitov identity výrobcu (OUI - Organiza-
tion Unique Identifier) a ďalších 24 bitov mu prideľuje samotný výrobca.
Vlastnosť toho, že BSSID je unikátne pre každé zariadenie využijem pre
zistenie názvu miestnosti, prípadne oblasti, ktorú má užívateľ možnosť
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ovládať. Avšak nie všetky okolité Wi-Fi signály budú patriť zariade-
niam HUB, preto bude potrebné využiť službu, ktorej prostredníctvom
API odošlem pole BSSID všetkých okolitých Wi-Fi sietí a ako odpo-
veď dostanem len tie siete, ktoré sú vysielané zariadeniami HUB. Toto
vyhľadávanie sietí sa bude vykonávať periodicky, i keď bude aplikácia
bežať na pozadí a v prípade, že sa užívateľ priblíži k nejakému chytrému
priestoru (najvyššiu intenzitu signálu bude mať zariadenie, ku ktorému
užívateľ nie je pripojený), odošle sa užívateľovi notifikácia s oznámením,
že bol detekovaný nový chytrý priestor a ponúkne mu možnosť pripojiť
sa k nemu. Tento proces znázorňuje flowchart diagram na obrázku 3.6
(str. 27).

3.2 Užívateľské rozhranie

Pri návrhu užívateľského rozhrania som vychádzal z analýzy a návrhu
Jana Šedivého a Lukáša Hrubého, ktoré som už spomínal v predchádza-
júcej kapitole. Cieľom je teda užívateľovi ponúkať čo najmenej rušivých
elementov. Centrálnym prvkom v užívateľskom rozhraní bude štvorcová
dlaždica v strede. Aby užívateľ okamžite vedel, že je možné pohybovať sa
medzi jednotlivými dlaždicami gestom swipe1, sú mu zobrazené aj časti
predošlej a následujúcej dlaždice (pokiaľ zoznam neobsahuje iba jednu
dlaždicu). Pokiaľ je v zozname len jedna položka, ako je to napríklad
pri zobrazení informácie, že sa nepodarilo nájsť žiadne aktuátory, sen-
zory, tak je užívateľovi zobrazená len tá jedna v strede a nie je možné
scrollovať.
Z predchádzajúcej analýzy vyplynulo, že pre túto aplikáciu je vhodnejšie
zobrazenie na výšku displeja, tzv. portrait. Bohužiaľ, práve v tomto
sa objavili pri návrhu obmädzenia. V zásade ide o to, že potrebujeme
vytvoriť nekonečný cyklus (pohybovať sa medzi jednotlivými položkami
v aplikácii do jednej aj do druhej strany neobmädzene). Inak povedané,
z pohľadu užívateľa tento zoznam položiek nemá koniec ani začiatok.
Pred prvou položkou je opäť posledná a za poslednou položkou je opäť
prvá.
Vo frameworku React Native, v ktorom som sa rozhodol túto aplikáciu
implementovať však ale vznikajú už spomínané obmedzenia. Ako je uve-
dené aj v oficiálnej dokumentácii na stránke známych problémov v sekcii
platformovej rovnosti [15], niektoré API medzi platformou Android a
iOS nie sú konzistentné. Napríklad ViewPagerAndroid pre platformu
Android a <ScrollView pagingEnabled=true> pre platformu iOS slú-
žia na podobné veci a tvorcovia ich do budúcna chcú zjednotiť do jednej
komponenty ViewPager.
Takže ak chceme v súčasnej dobe použiť stránkovanie na oboch platfor-
mách, použijeme <ScrollView> s parametrom pagingEnabled={true}

1pohyb prsta cez obrazovku
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na platforme iOS a komponentu <ViewPagerAndroid> na platforme
Android. Keďže bol React Native na svojom začiatku pripravený iba
pre platformu iOS a platformu Android začal podporovať až neskôr,
množstvo vecí je pre platformu iOS už vyvinutých a tím a komunita
musia tento náskok pre Android doháňať. Len pre zaujímavosť, React
Native vznikol ako projekt na hackathone v lete 2013. Novo vzniknutý
tím v Londýne začal React Native pripravovať pre platformu Android až
v druhej polovici roku 2014.[27]

Na stránke dokumentácie ku komponente <ViewPagerAndroid> [34] je
uvedené, že je možné sa pohybovať doľava alebo doprava medzi kompo-
nentami, ktoré sú v hlavnej komponente. A teda u platformy Android nie
je možné nastaviť horizontálne scrollovanie. U platformy iOS to možné
je, vďaka parametru horizontal={true} v komponente <ScrollView>.

Dokumentácia [34] komponenty <ViewPagerAndroid> ďalej tiež uvádza,
že každý potomok komponenty <ViewPagerAndroid> musí byť <View>
a nesmú to byť kombinované komponenty. To v našom prípade znamená,
že nie je možné vedľa centrálnej štvorcovej dlaždice zobraziť časti z pred-
chádzajúcej a z následujúcej položky. Na celej stránkovanej časti musí byť
vždy zobrazená len jedna komponenta. Preto som navrhol namiesto častí
predošlej a následujúcej komponenty zobrazovať šípky, aby užívateľ vedel,
že je možný pohyb do týchto smerov. Všetko to je vidieť na navrhnutých
Lo-Fi prototypoch2 pre platformu Android na obrázku 3.3.

Preto ďalej navrhujem (a neskôr i implementujem) užívateľské rozhranie
pre platformu Android prispôsobené zobrazeniu na šírku, tzv. landscape.
A to práve z už spomínaného dôvodu, že u platformy Android sa v sú-
časnej dobe (kým komponenty pre obe platformy nebudú zjednotené
do jednej) dá stránkovať len vo vodorovnom smere. Ďalším problémom
v navrhovanom riešení zobrazovania na výšku sa ukázal fakt, že ak by
sme užívateľovi chceli pri zobrazení na výšku zobraziť v strede štvorcovú
dlaždicu a po bokoch od nej mať ešte miesto pre naznačenie pohybu,
dlaždica by bola veľmi malá a na hornej a spodnej časti obrazovky by
bolo prázdne miesto.

3.2.1 Lo-Fi prototypy

Low-Fidelity prototypy sa tvoria v rannej fáze návrhu. Jedná sa o prvé
náčrty užívateľského rozhrania a neobsahujú veľké množstvo detailov.
Typicky sa Lo-Fi prototypy skicujú na papier, prípadne sa na tvorbu
používajú na to určené softvérové riešenia. Slúžia ako rýchle predvedenie
myšlienok a ich výhodou je, že za relatívne krátku dobu môžme znázorniť
veľké množstvo nápadov. Netestujú sa na finálnom zariadení, nie sú
schopné interakcie a sú testované v laboratórnych podmienkach.

2Low-fidelity prototyp - prototyp s obmädzenou funckionalitou a interakciou
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Ja som na tvorbu Low-Fidelity prototypov použil program Balsamiq Moc-
kups. Vytvorené prototypy zobrazuje obrázok 3.2 a 3.3. V prvom riadku
prototypov pre platformu iOS je na prvom obrázku znázornené hlavné
menu, ďalej ovládanie aktuátorov, hneď vedľa toho zobrazenie informácií
zo senzorov a na poslednom obrázku v prvom riadku je navrhnutý výber
chytrého priestoru spolu s intenzitou Wi-Fi signálu, na ktorý je možné
sa pripojiť. V druhom riadku sú na prvých dvoch prototypoch zobrazené
dlaždice s prihlásením a odhlásením, ktoré sa nachádzajú hneď v hlavnom
menu, aby bol strom aplikácie čo najplytší a aby nebolo nutné vnárať sa
do sekcie prihlásenia. Na posledných dvoch obrázkoch v druhom riadku
sú znázornené obrazovky, ktoré obsahujú len jednu dlaždicu a teda nie je
možné scrollovanie. Prvý z nich znázorňuje informačnú dlaždicu, druhý
načŕta obrazovku, ktorá sa zobrazí ak sa užívateľ rozhodne zobraziť
detaily notifikácie o nájdenom chytrom priestore. Na tejto obrazovke
bude môcť vybrať, či sa chce na novo nájdený priestor pripojiť, či chce
ostať pripojený na ten istý priestor ako do teraz, prípadne bude mať
možnosť vybrať iný chytrý priestor z ponuky.

Návrhy dlaždíc pre platformu Android sú presne rovnaké ako tie pre
platformu iOS, preto prikladám iba 2 prototypy pre túto platformu.
Rozdiel oproti platforme iOS je iba v tom, že rozloženie je na šírku a že
vedľa centrálnej dlaždice nie sú zobrazené jej susedné dlaždice. To z už
spomínaného dôvodu obmedzenia v React Native pre túto platformu.
V prípade, že sa má zobraziť len jedna dlaždica, nebudú sa po jej bokoch
zobrazovať šípky.

3.2.2 Hi-Fi prototypy

Prototypy nazývané High-Fidelity (alebo skrátené Hi-Fi) sú prototypy,
ktoré sa už veľmi približujú k finálnej verzii aplikácie. Sú funkčné už na
cieľovom zariadení. Interakcia je realizovaná ako by to už bola výsledná
aplikácia, avšak logika ešte nemusí byť úplne implementovaná. Z užívateľ-
ského hľadiska je High-Fidelity prototyp dostatočne blízko ku konečnému
produktu na to, aby bolo možné skúmať použiteľnosť, otázky detailu
ako aj formulovať závery o tom, ako správanie užívateľov ovplyvňuje
používanie finálneho produktu.

Užívatelia môžu s High-Fidelity prototypom pracovať takmer rovnako
ako s finálnym produktom. Tento prototyp sa väčšinou vyvíja už na
cieľovej platforme a testuje sa na cieľových zariadeniach. Výhodou je, že
aplikácia sa už testuje v reálnych podmienkach.

High-Fidelity prototyp bol pre túto prácu vyvíjaný rovnako ako výsledná
aplikácia vo frameworku React Native a bol testovaný postupne v prie-
behu vývoja aplikácie. Práve počas vývoja a testovania high-Fidelity
prototypu sa zistili nedostatky v návrhu užívateľského rozhrania pre
platformu Android, ktoré bližšie popíšem v kapitole 5.
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Obrázok 3.2: Lo-Fi prototypy pre platformu iOS

Obrázok 3.3: Lo-Fi prototypy pre platformu Android

3.2.3 Jednoduchosť a prehľadnosť

V návrhu užívateľského rozhrania som sa zameral na to, aby aplikácia
obsahovala čo najmenej rušivých elementov. Práve preto v nej napríklad
nenájdeme tlačidlá navigácie. Pre vrátenie sa na predchádzajúcu stránku
sa v aplikáciách u platformy iOS používa gesto, ktoré sa nazýva right-
swipe gesture. Ide o potiahnutie prstom z ľavého okraja obrazovky smerom
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doprava, pokiaľ možno čo najviac horizontálne. Užívatelia platformy iOS
sú na toto gesto už zvyknutí. Toto gesto prišlo s príchodom operačného
systému iOS 7, ktorý bol predstavený na konferencii WWDC3 10. júna
2013.[14].

Obrázok 3.4: 84% zariadení používa iOS9 [2]

Ako ukazujú namerané dáta z App Store ku dňu 9.5.2016 na obrázku 3.4,
starší operačný systém ako iOS 8 používa menej ako 5% užívateľov.
Android na svojich stránkach pre vývojárov [25] dôrazne prehlasuje, že
všetky zariadenia s ich operačným systémom poskytujú tlačítko “Späť”,
takže vaša aplikácia už nemusí obsahovať toto tlačítko v užívateľskom
rozhraní.

3.2.4 Farebná škála

Čierno-biela kombinácia písma a pozadia je najprehľadnejšia, no je taktiež
fádna a stereotypná. Pri výbere farebnej škály treba okrem prehľadnosti
myslieť aj na to, aby bol text na pozadí dobre čitateľný. Prioritou je
sprostredkovať informáciu v zrozumiteľnej podobe.
Existuje mnoho nástrojov na vytváranie farebných škál, napríklad Adobe
Color CC, Palleton, Coolors (ktorý po stlačení medzerníka generuje vždy
nové farebné škály), Color Hunt a mnoho ďalších. Ja som použil prvý
spomínaný Adobe Color CC, z ktorého som pre aplikáciu vybral farebnú
škálu Flat UI.[9]

Obrázok 3.5: Farebná škála Flat UI [9]

3Worldwide Developers Conference
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Obrázok 3.6: Flowchart diagramy znázorňujúce vyhľadávanie zariadení HUB a
tvorbu užívateľského rozhrania pre menu
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Kapitola 4
Implementácia

4.1 Vývojové nástroje

4.1.1 Git

Systém pre správu verzií (angl. Version Control System (VCS)) je systém,
ktorý zaznamenáva zmeny v súbore alebo skupine súborov v čase tak,
že je možné sa vrátiť k nejakej špecifickej verzii neskôr. Poznáme 3 typy
verzovacích systémov a to lokálne verzovacie systémy, centralizované
verzovacie systémy a distribuované verzovacie systémy.

Prvým veľmi populárnym lokálnym verzovacím systémom bol Revision
control system (RCS). Tento nástroj pracoval tak, že si ukladal rozdiely
medzi obsahmi súborov v špeciálnom formáte na váš pevný disk.

S postupným vývojom softvéru sa vyvíjali aj požiadavky a ľudia začali
cítiť, že lokálny verzovací systém ich limituje. Neboli schopní kolaborovať
na rovnakom projekte, pretože súbory s ich verziami boli uložené v niekto-
rom z lokálnych počítačov a neboli prístupné ostatným ľuďom pracujúcim
na rovnakých súboroch. Tento problém bol vyriešený ukladaním súborov
na server, ku ktorému mali všetci prístup zo svojich osobných počítačov.
Tento prístup sa nazýva centralizovaný verzovací systém. Pokiaľ chce
niekto editovať jeden alebo viacero súborov, dostane iba poslednú verziu.
Keďže sú súbory uložené na jednom mieste, všetky zmeny vykonané na
súboroch sú automaticky zdieľané medzi ostatnými členmi tímu. Existuje
tu však vysoký stupeň rizika, pretože užívatelia majú dostupnú iba po-
slednú verziu na pracovné účely (je tu šanca, že môžte navždy stratiť celú
históriu vašich súborov). Takže v centralizovanom verzovacom systéme
je celá história uložená na jednom jedinom mieste, tým pádom je v ňom
možná kolaborácia. Kdežto pri práci s lokálnym verzovacím systémom
túto možnosť stratíte.

Distribuovaný verzovací systém kombinuje výhody oboch predchádzajú-
cich systémov. Má tieto výhody lokálnych verzovacích systémov:
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.možnosť vykonávať lokálne zmeny bez nutnosti byť permanentne

pripojený na server,. nie je závislý na jednej kópii súborov uložených na serveri.

Tie sú kombinované s výhodami centralizovaného verzovacieho systému
akými sú:. znovupoužiteľnosť,. kolaborácia nie je závislá na histórii uloženej na jednotlivých počí-

tačoch.

Distribuovaný verzovací systém ukladá celú históriu súborov na každý po-
čítač lokálne a taktiež synchronizuje tieto lokálne zmeny so serverom.[41]
V apríli 2005 Linus Torvalds publikoval prvú verziu distribuovaného
verzovacieho systému Git.[37] Pri implementácii tejto diplomovej práce
som použil práve tento verzovací systém, prostredníctvom ktorého verzu-
jem zdrojové súbory aplikácie, ktoré sú verejne dostupné na hostingovej
službe GitHub, o ktorej píšem v nasledujúcej sekcii.

4.1.2 GitHub

GitHub je webová služba, ktorá podporuje vývoj softvéru za pomoci
verzovacieho systému Git. Ponúka bezplatný webhosting pre open-source
projekty. Po zaplatení mesačného poplatku umožňuje ukladať i súkromné
projekty. Projekt bol spustený v roku 2008 a zakladateľmi boli Tom
Preston-Werner, Chris Wanstrath a PJ Hyett. GitHub je najväčšie
úložisko zdrojových kódov na svete, obsahuje viac ako 25 miliónov
repozitárov.[36] Umožňuje správu chýb, kontrolu kódu, správu tímov, zvý-
razňovanie syntaxe zdrojových kódov a v súčastnosti už okrem webovej
existuje aj desktopová a mobilná verzia služby.

4.1.3 npm

Node Package Manager (npm) je správca balíčkov pre JavaScript a
poskytuje následujúce dve funkcie:. on-line úložisko pre Node.js balíčky/moduly, ktoré sú vyhľadávateľné

na search.nodejs.org,. nástroj príkazového riadku pre inštaláciu a spravovanie verzií a
závislostí Node.js balíčkov.

Npm je dodávaný s Node.js inštalovaným od verzie 0.6.3.[19] V súčast-
nosti (Máj 2016) je za jeden týždeň cez npm stiahnutých viac ako 1
bilión balíčkov [20] a odhaduje sa, že npm používajú 4 milióny užíva-
teľov po celom svete.[21] Na definovanie vlastností balíčka sa používa
súbor package.json, ktorý sa nachádza v koreňovom adresári každého
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balíčka. Npm môže inštalovať balíčky v lokálnom alebo globálnom móde.
V lokálnom móde ich inštaluje do zložky node_modules v koreňovom
adresári a vlastníkom týchto súborov je aktuálny užívateľ. Globálne
balíčky sú inštalované do zložky {prefix}/lib/node_modules/, ktorej
vlastníkom je root ({prefix} je zvyčajne /usr alebo /usr/local).[4] Pre
nainštalovanie npm balíčka sa používa jednoduchá syntax:
npm i n s t a l l <Module Name>

4.2 Lokalizácia

Ako uvádzam v kapitole Návrh, užívateľa lokalizujem v chytrom priestore
na základe intenzity Wi-Fi signálu HUB zariadenia, v blízkosti ktorého
sa užívateľ nachádza.
React Native, v ktorom aplikáciu vyvíjam, nemá v súčastnosti naimple-
mentovaný modul na prehľadávanie okolitých Wi-Fi sietí, preto som tento
natívny modul do frameworku pre obe platformy (Android a iOS) vytvo-
ril. Nakoniec však v tejto práci nie je použitý, pretože v čase, keď som ho
dokončil sa na npm objavil podobný balíček (react-native-android-wifi),
o ktorom píšem v nasledujúcej sekcii. Svoju implementáciu som z tohto dô-
vodu na npm nepublikoval, pretože by šlo o duplicitu. Moju implementá-
ciu ale prikladám na CD v zložke src/impl/react-native-wifi-info.
Narozdiel od použitého balíčka react-native-android-wifi, moja implemen-
tácia dokáže zistiť aj informácie o Wi-Fi sieti na zariadení s operačným
systémom iOS, na ktorú je užívateľ aktuálne so svojim chytrým zaria-
dením pripojený. Prečo zisťuje len aktuálne pripojenú sieť a nie všetky
okolité popisujem v tejto kapitole v sekcii iOS.

4.2.1 Android

Operačný systém Android umožňuje aplikačne vyhľadať všetky Wi-Fi
siete, ktoré sú v dosahu. Je tak možné získať SSID, BSSID, dokonca
i silu signálu pre každú sieť, ktorá je v dosahu zariadenia. Nazýva sa
RSSID (Received signal strength indication) a ide o celé číslo od 0 do
-100. Hodnota bližšie k nule znamená lepšiu silu signálu. Pomocou triedy
ScanResult je možné získať ešte omnoho viac údajov o okolných sietiach,
ktoré ale v tejto práci nemajú využitie.
Na tejto platforme používam už v úvode spomínaný balíček react-native-
android-wifi, ktorý má naimplementovanú metódu loadWifiList, ktorá
vráti JSONString obsahujúci pole objektov (Wi-Fi sietí v okolí). Toto
pole následne zoradím podľa sily signálu a ponúkam užívateľovi na výber
zariadenia, ku ktorým je možnosť pripojiť sa.
V tejto prvej fáze projektu tu chýba medzikrok, ktorý je závislý na zatiaľ
neexistujúcej serverovej službe, ktorej by táto aplikácia poslala zoznam
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všetkých Wi-Fi sietí v okolí (jednoznačne identifikovaných pomocou
BSSID), služba by vyhľadala vo svojej databáze, ktoré z BSSID sú
identifikátory HUB zariadení a ako odpoveď by poslala názvy týchto
zariadení. Tento proces znázorňujem na obrázku 4.1.

Obrázok 4.1: Proces vyhľadávania HUB zariadení

Zistenie všetkých Wi-Fi sietí v okolí nám teda zabezpečí tento balíček,
ale aplikácia potrebuje pohyb užívateľa sledovať periodicky, aby mohla
rozoznať, že sa presunul do iného chytrého priestoru a notifikovala ho
s otázkou, či sa chce do tohto priestoru pripojiť.

Pokiaľ by sme chceli v jazyku JavaScript volať nejakú funkciu periodicky,
mohli by sme použiť funkciu setInterval. Avšak v prípade, že sa apliká-
cia v React Native presunie na pozadie, tento JavaScript kód sa prestane
vykonávať. Preto bolo potrebné vytvoriť ďalší balíček pre React Native.
Tentokrát som ho už publikoval na npm. Žiadne podobné riešenie doteraz
neexistovalo.

Ide o balíček react-native-background-timer, ktorý je určený pre platformu
Android a z jazyka Java periodicky (s intervalom, ktorý je vložený ako
parameter) posiela udalosť do JavaScriptu. Výhodou tohto riešenia je, že
aj keď užívateľ aplikáciu presunie na pozadie, resp. otvorí inú aplikáciu,
periodické sledovanie Wi-Fi sietí sa bude stále vykonávať. Z natívneho
kódu sa bude pravidelne odosielať udalosť, na ktorú zareaguje JavaScript
v ReactNative a skontroluje Wi-Fi siete.

Pokiaľ sa BSSID Wi-Fi zariadenia s najsilnejším signálom rovná BSSID
zariadenia HUB, na ktorý je užívateľ práve pripojený, nevykoná sa nič.
Pokiaľ však bude nájdená Wi-Fi sieť (HUB) s vyššou intenzitou signálu je
pravdepodobné, že sa užívateľ presunul do iného chytrého priestoru, preto
sa v tomto momente odošle notifikácia užívateľovi, že bol detekovaný
HUB. Aplikácia mu ponúkne na výber 3 možnosti: pripojiť sa na tento
nový HUB, ostať pripojený na rovnaký HUB ako bol doteraz, prípadne
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vybrať iný HUB zo všetkých dostupných v okolí. Pokiaľ by užívateľ vybral
druhú možnosť, a teda ostať pripojený na ten istý HUB ako doteraz,
novo nájdený HUB s najsilnejšou silou signálu sa uloží ako HUB, ktorý
chce užívateľ ignorovať. A teda ak bude mať tento HUB opäť vyššiu
intenzitu signálu ako ten, na ktorý je užívateľ pripojený, nebude sa mu už
opäť posielať notifikácia, keďže v predchádzajúcom kroku označil, že sa
na tento HUB pripájať nechce. Tento proces je znázornený na flowchart
diagrame na obrázku 3.6.
Mnou vytvorený balíček pre React Native, ktorý periodicky posiela
udalosti aj keď je Android aplikácia spustená na pozadí je možné nájsť na
adrese https://www.npmjs.com/package/react-native-background-timer.
Pri implementácii tohto balíčku som uprednostnil triedu Handler pred
triedou Timer, pretože tá má tendenciu väčších pamäťových únikov.[1]

4.2.2 iOS

V oblasti vyhľadávania okolitých Wi-Fi sietí je operačný systém iOS
omnoho striktnejší. Interface CaptiveNetwork je na stránkach develo-
per.apple.com [7] označený ako Deprecated pre iOS verzie 9.0. Ako
ukazuje obrázok 3.4, iOS verzie 9 je k dátumu 9.5.2016 nainštalovaný na
84% zariadení. V natívnom module, ktorý som naimplementoval, tento
interface využívam a pri testovaní na mobilnom telefóne s iOS verziou
9.3.1 stále funguje. Implementáciu je možné nájsť na priloženom CD
v zložke react-native-wifi-info/WifiInfo. Dá sa ale očakávať, že
v blízkej budúcnosti ho Apple prestane úplne podporovať. Striktnosť
tohto riešenia prejavuje v tom, že interface CaptiveNetwork umožňuje zis-
tiť iba informácie o Wi-Fi sieti, na ktorú je užívateľ so svojim mobilným
zariadením aktuálne pripojený.
Od verzie iOS 9.0 Apple vytvoril novú triedu NEHotspotHelper [18], ale
z dôvodu bezpečnosti je pre jej používanie potrebné požiadať o pridelenie
entitlement súboru, vďaka ktorému systém iOS dovolí v aplikácii vyhľa-
dávať dostupné Wi-Fi pripojenia. Mojej žiadosti o pridelenie entitlement
súboru na študijné účely a výskum bohužiaľ ani po 40 dňoch nebolo
vyhovené.
Možnosťou ako toto povolenie obísť by bolo použitie knižníc tretích strán,
no v takomto prípade by aplikácia neprešla schválením v App Store a
mohla by fungovať iba na zariadeniach, ktoré prešli Jailbreak1 procesom.
V tomto prípade preto možnosť použitia knižníc tretích strán vylučujem.
Z uvedeného teda vyplýva, že v súčasnosti (kým nedostanem pridelený
entitlement súbor od Apple) je naimplementované vyhľadávanie Wi-Fi
sietí (a teda HUB zariadení) v okolí len pre platformu Android.

1Proces, ktorý umožňuje zariadeniam spúšťať aj neautorizovaný kód. Zariadenia potom
umožňujú inštalovať aplikácie, ktoré nie sú dostupné cez oficiálny obchod App Store,
pomocou neoficiálnych inštalátorov
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4.3 Použité balíčky

Pre jednoduché a rýchle vyhľadávanie a zoraďovanie balíčkov určených
pre React Native bol vytvorený open-source projekt https://js.coach/
(vznikol z pôvodného projektu https://react.parts/native). JS.coach raz
do dňa indexuje npm balíčky, ktoré obsahuju v súbore package.json
v sekcii keywords kľúčové slová react-native a react-component. Po-
kiaľ pridáte i kľúčové slovo ios prípadne android, aplikácia správne
zobrazí pre aké platformy je tento balíček určený. Projekt neslúži len
na vyhľadávanie balíčkov pre React Native, ale aj pre React, Webpack,
Browserify, Babel a PostCSS.
Okrem react a react-native používam v tejto aplikácii ešte tieto
balíčky:. react-timer-mixin: V aplikáciách vytvorených pomocou React

Native bol častou príčinou chýb časovač, ktorý ostal spustený
aj keď už bola daná komponenta odpojená. Na vyriešenie tohto
problému React Native zaviedol TimerMixin. Ak chceme v React
Native použiť časovač, jednoducho naimportujeme TimerMixin a
namiesto klasického volania setTimeout(fn, 500) budeme volať
this.setTimeout(fn, 500) a všetko bude fungovať správne.[31]. react-mixin: Ak sú v React komponente používané ES6 triedy,
React Native nemá vstavané API pre použitie mixins [29]. Keďže
v mojej implementácii používam práve v React komponente ES6
triedu, je potrebné použiť tento balíček.. react-native-android-wifi: Balíček slúži na vyhľadávanie okoli-
tých Wi-Fi sietí na platforme Android (už spomínaný v sekcii 4.2.1).. react-native-background-timer: Mnou vytvorený balíček slú-
žiaci na periodické zasielanie udalostí a to i v prípade, že aplikácia
beží na platforme Android na pozadí. Taktiež je bližšie popísaný
v sekcii 4.2.1).. react-native-extra-dimensions-android: Slúži na zistenie ďal-
ších zobrazovacích metrík na platforme Android a používam ho
na to, aby som zistil akú výšku má status-bar aby som mohol
vycentrovať dlaždice presne na stred obrazovky.. react-native-google-signin: Slúži na autentifikáciu užívateľa pro-
stredníctvom jeho Google účtu. Je potrebné, aby mal užívateľ na
svojom mobilnom telefóne nainštalované Google Services. Tiež je
potrebné do zdrojových kódov vložiť credentials podľa inštalačnej
príručky, ktorú uvádzam v dodatku D.. react-native-push-notification: Pre platformu iOS už React Na-
tive má naimplementované API na zasielanie push notifikácií Push-
NotifikationIOS [26]. Pre platformu Android ale odporúčajú použiť
[16] práve túto knižnicu, ktorá sprístupní odosielanie push notifikácií
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na oboch platformách. Tieto notifikácie využívam pri informovaní
užívateľa o nájdení nového zariadenia HUB.. react-native-root-toast: V prípade tohto balíčka je situácia presne
opačná. Toast je komponenta, ktorá v operačnom systéme Android
poskytuje jednoduchú spätnú väzbu o operácii v malom vyskakova-
com okne. Táto komponenta je v Androide natívne podporovaná a
React Native má pre ňu spravené API (ToastAndroid), avšak aby
som sa tomuto zobrazeniu informácii priblížil aj na platforme iOS,
bolo nutné použiť túto knižnicu. Toast používam v situácii, ak sa
užívateľ úspešne prihlási alebo odhlási, prípadne ak sa pripojí na
nejaký HUB, a to z dôvodu aby dostal okamžite spätnú väzbu, že
operácia prebehla úspešne.. react-native-vector-icons: Ako už samotný názov napovedá, ikony,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou užívateľského rozhrania tejto apli-
kácie čerpám práve z tohto balíčka, ktorý obsahuje 3 000 rôznych
ikon. Tie sú rozdelené v skupinách podľa ich tvorcov, ktorými sú
Entypo, EvilIcons, Foundation, Ionicons, MaterialIcons, Octicons a
Zocial. V aplikácii používam všetky ikony zo sady Ionicons. Jednak
preto, že táto sada obsahuje tie typy ikon aké potrebujem, ale aj
pre to, aby som zbytočne neimportoval ďalšie závislosti z ďalších
súborov.. eslint-plugin-react-native: Posledným balíčkom, ktorý využívam
pri vývoji je eslint, ktorý slúži na automatickú detekciu chýb v Ja-
vaScript súboroch. Využíva na to konfiguračný súbor .eslintrc.
Ten som použil rovnaký, aký je použitý pre zdrojové kódy frame-
worku React Native.

4.4 Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie tejto aplikácie je veľmi špecifické a tým pádom i jeho
implementácia nebola triviálna. V podstate ide o vytvorenie nekonečného
zoznamu, v ktorom sa užívateľ môže presúvať do oboch strán. Ako je táto
časť užívateľského rozhrania implementovaná ukazujem na obrázkoch
v dodatku C.

4.4.1 iOS

Pokiaľ ide o platformu iOS, užívateľ potrebuje vidieť jednu štvorcovú
položku v strede a nad ňou i pod ňou malé časti predchádzajúcej a
následujúcej položky. Je preto potrebné k zoznamu položiek pridať na
začiatok posledné 2 položky a na koniec prvé dve položky. A to z toho
dôvodu, aby sa užívateľ hneď pri spustení aplikácie a zobrazení prvej
položky mohol posunúť o položku vyššie a teda na položku poslednú a
aby videl aj časť predposlednej položky.
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4. Implementácia ....................................
Samotné nekonečné presúvanie sa medzi zobrazovanými položkami potom
funguje, ako ukazuje obrázok C.2, tak, že pokiaľ sa užívateľ presunie
na položku, ktorá je pred prvou v pôvodnom zozname, tak po skončení
animácie je užívateľ presunutý na poslednú v pôvodnom zozname bez
animácie tak, že si toto prebliknutie vôbec nevšimne, keďže na obrazovke
vidí stále to isté. Potom sa už môže opäť presúvať do oboch strán. Naopak
ak sa užívateľ presunie na položku, ktorá je za poslednou v pôvodnom
zozname, po skončení animácie sa opäť bez povšimnutia presunie na
pôvodne prvú položku v zozname. Takže na tieto účely nám stačí pôvodný
zoznam položiek predlžiť o 4 položky (2 na začiatku a 2 na konci).

4.4.2 Android

Situácia u platformy Android je trochu iná, pretože ako uvádzam v ná-
vrhu, v komponente ViewPagerAndroid nie je možné zobraziť troch jej
potomkov, ale iba jedného. Preto po bokoch štvorcovej položky v strede
nie sú zobrazené jej susedné položky ale šípky. Tým pádom mi stačí
pôvodný zoznam predlžiť o 2 položky. Poslednú z pôvodného zoznamu
pridať na začiatok a prvú z pôvodného zoznamu na koniec. A to opäť
z toho dôvodu, aby sa užívateľ pri načítaní zoznamu a zobrazení prvej
položky mohol presunúť na komponentu predchádzajúcu (poslednú). Po
prechode na položku, ktorá je pred prvou v pôvodnom zozname je užívateľ
podobne ako u platformy iOS presunutý bez animácie a bez povšimnutia
na poslednú položku v pôvodnom zozname, aby sa mohol opäť presúvať
do oboch strán. Naopak po prechode za poslednú položku v pôvodnom
zozname je presunutý opäť bez animácie na prvú položku v pôvodnom
zozname. Všetko opäť lepšie popisuje obrázok C.1 v dodatku C.
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................................. 4.4. Užívateľské rozhranie

Obrázok 4.2: Výsledný vzhľad implementovanej aplikácie na platforme iOS

Obrázok 4.3: Výsledný vzhľad implementovanej aplikácie na platforme Android
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Kapitola 5
Testovanie

Súčasťou vývoja softvéru je bez pochýb i jeho testovanie. V tejto kapitole
uvádzam popis metodiky testovania a jeho výsledky. Existujú rôzne
metódy testovania softvéru, akými sú napríklad:. Jednotkové testy: testujú funkcionalitu špecifickej časti kódu,

zvyčajne na úrovni funkcií. Niekedy sa tieto testy tiež nazývajú
testovanie komponent.. Integračné testy: ide o testovanie softvéru, kedy sa odhaľujú chyby
v rozhraniach a v interakciách medzi jednotlivými komponentami.. Systémové testy: sú to takzvané end-to-end, kedy sa testuje plne
integrovaný systém aby sa zistilo, či spĺňa požiadavky.

Pri testovaní aplikácie som sa podľa požiadavok najviac zameral na
testovanie použiteľnosti, pričom samotné testovanie som nenechával až
na záver celého projektu, ale už počas jeho implementácie som testoval
Hi-Fi prototypy. Počas implementácie som taktiež použil nástroj ESlint
na statickú analýzu kódu, ktorý popisujem v sekcii 4.3.

5.1 Testovanie Hi-Fi prototypov

Ako som spomínal v sekcii Návrh, už počas návrhu prototypov pre cieľové
platformy prebiehalo ich testovanie, aby sa prípadne nedostatky v návrhu
užívateľského rozhrania odhalili už v priebehu vývoja aplikácie. Jedným
z takýchto nedostatkov, ktorý bol zavčasu zistený a odstránený súvisí
s navigáciou v aplikácii na operačnom systéme Android.
Kvôli nejednotnému API v Rect Native je pre Android možné zobrazenie
len jednej dlaždicovej položky výberu v strede. Naľavo a napravo od nej
sú zobrazené šípky, aby užívateľ vedel, že pre zobrazenie ďalších položiek
je potrebný pohyb do jedného z týchto dvoch smerov. Môj zámer, aby sa
užívateľ pohyboval medzi položkami gestom swipe keď uvidí tieto šipky
nebol veľmi úspešný, pretože všetci užívatelia, ktorým som dal otestovať
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5. Testovanie......................................
aplikáciu počas jej vývoja hneď po zbadaní šípok nevykonali gesto swipe,
ale snažili sa navigovať gestom tap1. V prvotnom návrhu aplikácie takéto
gesto nebolo povolené, no po skúsenosti s reálnym užívateľom som túto
funkcionalitu hneď do aplikácie pre platformu Android doplnil. Ak sa
teda chce v súčastnosti užívateľ v aplikácii Android pohybovať medzi
položkami dopredu a dozadu, môže tak vykonať pomocou gesta swipe
do jednej zo strán, ale i pomocou gesta tap na jednu z dvoch šípok.

5.2 Užívateľské testovanie

Cieľom užívateľských testov bolo zistiť, či je mnou navhrnuté užívateľské
rozhranie intuitívne pre rôzne skupiny užívateľov. Testov sa zúčastnilo
6 participantov. Testy boli vykonávané na zariadeniach Lenovo S60
s operačným systémom Android 5.0.2 a iPhone 6 s operačným systémom
iOS 9.3.1.
Všetci participanti testovali aplikáciu na oboch platformách. Dostali
zadané úlohy ako zasvietiť svetlo, zistiť teplotu v miestnosti, prihlásiť sa
do aplikácie a pripojiť sa na iný chytrý priestor. Spracované výsledky
z pozorovaní všetkých testov zhrniem v nasledujúcom texte.

Participant Pohlavie Vek Vlastníte
chytrý
telefón?

Platforma Máte
v domác-
nosti

chytré za-
riadenia?

#1 muž 24 áno iOs nie
#2 muž 33 áno Windows

Phone
áno

#3 muž 58 áno Android nie
#4 žena 26 áno Android nie
#5 žena 28 áno Android nie
#6 žena 56 nie - nie

Tabuľka 5.1: Informácie o participantoch testovania získané zo vstupného do-
tazníka

Participanti boli zámerne vyberaní z rôznych vekových skupín. Podľa
očakávanií bol najmenej úspešný participant, ktorý nevlastní chytrý
telefón. Mal mierne ťažkosti s pohybovaním sa v aplikácii. Pri oboch
platformách potreboval malé nápovedy ako sa má vrátiť o krok späť.
Dvaja participanti, ktorí vlastnia chytrý telefón s operačným systémom
Android potrebovali pri teste na operačnom systéme iOS tak isto v tejto
operácii (vrátiť sa o krok spať) pomôcť, pretože nepoznali gesto right-
swipe gesture.

1ťuknutím na šípku
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.................................5.2. Užívateľské testovanie

Pri testovaní aplikácie na operačnom systéme Android, v ktorom je
implementované vyhľadávanie HUB zariadení prostredníctvom Wi-Fi
signálu, užívateľov zaskočila úvodná obrazovka. Po spustení aplikácie sú
zobrazené názvy Wi-Fi sietí spolu s intenzitou ich signálu v percentách.
V tomto prípade niektorí nevedeli, čo tieto dáta znamenajú a ktorú
z ponúkaných možností majú zvoliť.

Užívateľské rozhranie, ktorého centrálnym prvkom je jedna dlaždica
pôsobilo na užívateľov mladších ako 30 rokov podľa ich slov najprv
trochu neprehľadne, pretože sú zvyknutí na aplikácie, ktoré zobrazujú
na obrazovke obrovské množstvo informácií. Cieľom tejto aplikácie však
bolo vyhnúť sa presne takému preplnenému užívateľskému rozhraniu a
zobrazovať užívateľovi len to, čo v danom okamihu potrebuje. Po chvíli
používania si ale všetci participanti na toto užívateľské rozhranie zvykli.
Užívateľský zážitok z tejto jedinej ponúknutej možnosti sa zlepší, keď sa
v nadväzujúcej časti projektu začne monitorovať správanie užívateľov a
prepojí sa s projektom, na ktorom pracuje ďalší tím, ktorý sa zaoberá
strojovým učením. Vtedy bude užívateľovi priamo ponúknutá tá možnosť,
ktorú v danom okamihu s veľkou pravdepodobnosťou práve potrebuje.

Po skončení užívateľského testovania som pre participantov pripravil ešte
krátky výstupný dotazník, v ktorom som sa pýtal tieto otázky:. 1.) Koľko krát sa vám v priebehu testovania stalo, že ste mali pocit,

že neviete čo máte robiť?. 2.) Vyznačte prosím na stupnici od 1 do 5, ako hodnotíte prehľad-
nosť užívateľského rozhrania [1 = najviac prehľadné, 5 = najmenej
prehľadné]. 3.) Stalo sa vám, že ste nemohli nájsť ovládacie prvky tam kde ste
na nich zvyknutí z iných aplikácií? [áno/nie]. 4.) Ako na vás pôsobilo grafické rozhranie aplikácie? [1 = páčilo sa
mi, 5 = nepáčilo sa mi]. 5.) Ohodnoťte Váš celkový dojem z aplikácie? [1 = najlepší, 5 =
najhorší]

Výsledky z výstupných dotazníkov uvádzam v tabuľke 5.2

Participant 1. otázka 2. otázka 3. otázka 4. otázka 5. otázka
#1 0 2 nie 1 2
#2 1 1 áno 1 1
#3 1 1 áno 1 1
#4 0 2 nie 1 2
#5 1 3 áno 2 2
#6 2 2 áno 1 1

Tabuľka 5.2: Výsledky z výstupného dotazníka po užívateľskom testovaní
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5. Testovanie......................................
5.3 Navrhované riešenia

Drobný problém sa objavil na systéme iOS, kde sa starší užívatelia
operačného systému Android nevedeli vrátiť o krok späť z dôvodu, že
iPhone nemá na túto akciu dedikované tlačítko a od verzie iOS 7 sa
na tento úkon používa gesto right-swipe gesture. Možnosť, akou tento
nedostatok vyriešiť, je buď zobrazovať šípku navigácie na obrazovke,
alebo pri prvom spustení aplikácie po nainštalovaní užívateľa previesť
tutoriálom na ovládanie aplikácie.
Aplikáciu som sa snažil navrhnúť tak, aby užívateľ v každom okamihu
vedel, kde v aplikácii sa nachádza. Pri testovaní na vzorku participantov
žiaden z nich pri práci s aplikáciou nemal problém. Jediný bod, v ktorom
niektorí užívatelia nevedeli čo presne majú v danej situácii robiť, bolo
prvé spustenie na platforme Android, pri ktorom sa na obrazovke objavil
zoznam okolitých Wi-Fi sietí a ich intenzity. Keďže mojim zámerom bolo
zobrazovať v aplikácii čo najmenej rušivých elementov, na obrazovke sa
nezobrazuje názov sekcie, v ktorej sa užívateľ nachádza. V prípade prvého
spustenia aplikácie by bolo vhodné doplniť na obrazovku okrem dlaždice
i popis s textom napríklad: “Vyberte priestor, ktorý chcete ovládať”.
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Kapitola 6
Záver

6.1 Zhodnotenie splnenia cieľov DP

Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť užívateľsky prívetivú aplikáciu
na ovládanie zariadení v konkrétnom chytrom priestore. Na dosiahnu-
tie tohto cieľa bolo najprv potrebné preskúmať možnosti pri tvorbe
multiplatformnej mobilnej aplikácie, na základe čoho som sa rozhodol
aplikáciu vyvíjať vo frameworku React Native, čo pokladám v súčasnosti
za najlepšiu a najperspektívnejšiu možnosť. V úvode práce som zhodnotil
aktuálnu situáciu v oblasti IoT a popísal očakávaný vývoj na trhu a
v spoločnosti. Na konci úvodnej kapitoly popisujem funkčné a nefunkčné
požiadavky.
Jednou z hlavných vlastností aplikácie je, že má automaticky rozpoznať
chytrý priestor. Po analýze rôznych možností som sa ho rozhodol lokali-
zovať na základe Wi-Fi signálu, ktorý vysiela HUB. Pri komunikácii so
zariadením HUB, na ktorom je spustená open-source platforma Zetta sa
používa hypermediálny typ Siren, ktorého vlastnosti popisujem v sek-
cii 2.2.3. Prostredníctvom tohto hypermediálneho typu preskúmavam
všetky aktuátory a senzory v danom chytrom priestore a zobrazujem
ich následne v užívateľskom rozhraní. Podrobný popis tohto procesu
uvádzam v sekcii 4.2.
Pre zabezpečenie prístupu k niektorým zariadeniam je potrebná autori-
zácia a autentifikácia užívateľa. V rámci autentifikácie som sa rozhodol
využiť prihlasovanie sa pomocou účtu Google, ktorý je celosvetovo roz-
šírenou službou. Autorizačný server v rámci tohto spoločného projektu
ešte nebol vytvorený, preto sa s týmto rozšírením ráta do budúcna.
Po analýze následne prechádzam k návrhu štruktúry celej aplikácie. Návrh
začínam popisom užívateľského rozhrania, ktorý vychádza z prác Jana
Šedivého a Lukáša Hrubého. Táto kapitola je doplnená Lo-Fi prototypmi,
ktoré predstavujú dizajn aplikácie.
V navrhovanej podobe som aplikáciu implementoval pre platformu An-
droid a iOS. Použité baličky som spravoval prostredníctvom npm a
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6. Záver ........................................
zdrojové kódy verzoval prostredníctvom verzovacieho systému Git.
Záverečná kapitola je venovaná testovaniu aplikácie, ktoré som vyko-
nával už v jej návrhovej časti, vďaka čomu sa včas predišlo niektorým
chybám v návrhu UI. Užívateľského testovania finálnej aplikácie sa zúčast-
nilo 6 participantov, pričom testy boli zamerané najmä na použiteľnosť.
Výsledky testov som spracoval a na konci piatej kapitoly uvádzam na-
vrhované riešenia.

6.2 Doporučenie ďalšieho pokračovania práce

Pri laboratórnom testovaní sa ukázalo, že ak sa v oblasti nachádza
množstvo rôznych zariadení HUB, lokalizácia užívateľa prostredníctvom
okolitých Wi-Fi sietí nie je úplne presná. Je to z dôvodu kolísania Wi-Fi
signálov, a preto je len na základe sily signálu komplikované určiť, kde
presne sa užívateľ nachádza. V budúcej časti projektu by som preto
navrhoval neporovnávať iba intenzity signálov, ale použiť napríklad
triangulačnú metódu na presnejšie zistenie polohy užívateľa. Je však
pravdepodobné, že ani táto metóda nebude veľmi presná. Ostávajú
preto ešte možnosti spomenuté v analýze a to, že užívateľ bude musieť
mať na svojom mobilnom zariadení zapnuté vyhľadávanie Bluetooth
sietí a svoju pozíciu potvrdí pri vstupe do miestnosti, prípadne ak sa
priblíži k nejakému chytrému priestoru, kde ho zaregistruje iBeacon.
Najpresnejšou metódou, ktorá už ale nie je automatická a teda pre
užívateľa najmenej pohodlná je, že užívateľ pri vstupe do nejakého
chytrého priestoru načíta so svojím chytrým zariadením QR kód. Tým
dá aplikácii vedieť, že má načítať užívateľské rozhranie pre ovládanie
tohoto priestoru.
Pri užívateľskom testovaní boli zistené drobné nedostatky v UI, ktoré
by bolo vhodné v nasledujúcej fáze projektu upraviť. Možné riešenia
navrhujem v sekcii 5.3. Aby bolo užívateľské rozhranie ešte viac adap-
tabilné a aby sa ešte viac automaticky prispôsobovalo požiadavkám a
potrebám užívateľov, bude v budúcnosti vhodné prepojiť túto aplikáciu
so systémom, ktorý vyvíja ďalší tím zaoberajúci sa strojovým učením,
pod vedením vedúceho tejto diplomovej práce. Po tomto prepojení by
užívateľovi malo stačiť ešte menej krokov k tomu, aby v aplikácii našiel
presne to čo v danej chvíli potrebuje. Vďaka strojovému učeniu už ap-
likácia bude vedieť, aké požiadavky užívatelia v danom čase v danom
priestore vykonávajú. Ďalšie prepojenie, ktoré sa v súvislosti s touto
aplikáciou do budúcnosti plánuje, je integrácia so službou IFTTT.
V budúcnosti, keď dôjde v rámci React Native k zjednoteniu komponenty
na stránkovanie pre Android a iOS, bude možné zjednotiť užívateľské
rozhrania tejto aplikácie, aby na oboch platformách vyzerali rovnako.
Naviac tesne pred odovzdaním tejto práce Microsoft a Facebook oznámili
na konferencii F8 2016, že React Native bude podporovať Universal
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.................................. 6.3. Zhrnutie výsledkov

Windows Platform. To znamená, že v tomto frameworku bude možné
už v blízkej budúcnosti vyvíjať aplikácie pre zariadenia s operačným
systémom Windows 10, ale i pre Xbox One a HoloLens.[28] To je skvelá
správa pre budúci rozvoj tejto aplikácie i celého projektu.
Po dokončení práce kolegov, bude možné napojenie aplikácie na autori-
začný systém. Potom bude možné v aplikácii overovať práva užívateľov
oproti tomuto serveru, nie len ich identifikáciu oproti službe Google.
Rovnako potom bude možné do aplikácie doplniť registráciu a prihla-
sovanie nových užívateľov, ktorí sa budú chcieť prihlasovať pomocou
užívateľského mena a hesla.
V rámci budúcich prác bude potrebné pre platformu iOS doriešiť vy-
hľadávanie okolitých HUB zariadení prostredníctvom Wi-Fi signálov.
V súčasnosti nebolo mojej žiadosti o pridelenie entitlement súboru vyho-
vené. Ten je potrebný pre využívanie triedy, ktorá zabezpečí funkcionalitu
vyhľadávania sietí v rámci aplikácie a spoločnosť Apple musí prístup
schváliť osobitne pre každú aplikáciu.

6.3 Zhrnutie výsledkov

Tému diplomovej práce som si zvolil na základe môjho dlhodobého zá-
ujmu o nové technológie. Po analýze možností tvorby multiplatformnej
aplikácie som sa rozhodol tento projekt navrhnúť a naimplementovať
vo frameworku React Native. Tento framework sa stáva v súčasnosti
veľmi populárnym a má vybudovanú obrovskú komunitu, ktorá sa veľmi
rýchlo rozpína. Každé 2 týždne je zverejnená nová verzia, ktorá so sebou
vždy prinesie obrovské množstvo vylepšení a noviniek. Svoje rozhodnutie
o výbere implementačného prostredia by som nemenil, no nekonzistentosť
medzi oboma platformami je v súčastnosti pri vývoji takto špecifickej
aplikácie značne badateľná. Chvíľu ešte potrvá, kým sa v tomto fra-
meworku API pre platformy Android a iOS v niektorých prípadoch
zjednotia. Avšak React Native má pred sebou zaručene veľkú budúcnosť
pri vývoji aj niekoľkonásobne komplexnejších aplikácií.
V rámci diplomovej práce boli splnené všetky stanovené ciele, ohraničené
niektorými platformovými obmedzeniami a dokončením úloh ostatných
členov tímu. Navrhnutá aplikácia je funkčná na platformách Android a
iOS, pripravená na záverečné práce po vyvinutí serverovej časti. Následne
nič nebráni jej nasadeniu do Apple App Store a Google Play. Vzhľadom
k vyššie uvedenému konštatujem, že sa mi zadanie diplomovej práce
podarilo splniť.
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Dodatok A
Zoznam použitých skratiek

API Application Program Interface
BSSID Basic Service Set Identification
CSS Cascading Style Sheets
DDR Double Data Rate
CAGR Compound Annual Growth Rate
GPIO General-purpose input/output
HAL Hypertext Application Language
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IFTTT If This Then That
IoT Internet of Things
JSON JavaScript Object Notation
NFC Near Field Communication
NPM Node Package Manager
OUI Organization Unique Identifier
RCS Revision Control System
RFID Radio-frequency identification
RSSID Received Signal Strength Indication
SoC System on Chip
SSID Service Set Identifier
SSH Secure Shell
SQL Structured Query Language
UI User Interface
USB Universal Serial Bus
VCS Version Control System
WAP Wireless Access Point
WWDC Worldwide Developers Conference
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Dodatok B
Ukážka Zetta API response

{
"class": [

"device",
"145"

],
"properties": {

"id": "4DC37",
"rssi": "-52",
"increment": "4",
"illumination": "0",
"pressure": 980.26,
"temperature": 24.5,
"illumThreshold": -1,
"type": "145",
"name": "ESP8266:4DC37",
"state": "OFF"

},
"actions": [

{
"class": [

"transition"
],
"name": "turn-on",
"method": "POST",
"href":

"http://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/devices/4DC37",↪→
"fields": [

{
"name": "action",
"type": "hidden",
"value": "turn-on"

}
]

},
{

"class": [
"transition"

],
"name": "set-illumThreshold",
"method": "POST",
"href":

"http://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/devices/4DC37",↪→
"fields": [

{
"type": "number",
"name": "illumThreshold"

},
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{

"name": "action",
"type": "hidden",
"value": "set-illumThreshold"

}
]

}
],
"links": [

{
"rel": [

"self",
"edit"

],
"href":

"http://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/devices/4DC37"↪→
},
{

"title": "eclub-iot-hub",
"rel": [

"up",
"http://rels.zettajs.io/server"

],
"href": "http://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub"

},
{

"rel": [
"http://rels.zettajs.io/type",
"describedby"

],
"href":

"http://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/meta/145"↪→
},
{

"title": "state",
"rel": [

"monitor",
"http://rels.zettajs.io/object-stream"

],
"href":

"ws://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/events?topic=145\%2F4DC37\%2Fstate"↪→
},
{

"title": "illumination",
"rel": [

"monitor",
"http://rels.zettajs.io/object-stream"

],
"href":

"ws://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/events?topic=145\%2F4DC37\%2Fillumination"↪→
},
{

"title": "logs",
"rel": [

"monitor",
"http://rels.zettajs.io/object-stream"

],
"href":

"ws://192.168.1.163:1337/servers/eclub-iot-hub/events?topic=145\%2F4DC37\%2Flogs"↪→
}

]
}
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Dodatok C
Ilustrácia implementácie užívateľského
rozhrania

Obrázok C.1: Nekonečné presúvanie sa medzi položkami na platforme Android
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C. Ilustrácia implementácie užívateľského rozhrania .....................

Obrázok C.2: Nekonečné presúvanie sa medzi položkami na platforme iOS
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Dodatok D
Inštalačná príručka

Aplikácia je implementovaná vo frameworku React Native pre platformy
Android a iOS, preto je pre kompiláciu aplikácie potrebné mať nain-
štalované určité špecifické závislosti pre obe platformy. Tie sa ešte líšia
od operačného systému, na ktorom chcete aplikáciu kompilovať (Mac,
Linux, Windows). Pre ich inštaláciu je potrebné dodržať postup uve-
dený na stránke https://facebook.github.io/react-native/docs/getting-
started.html pre vami zvolený operačný systém.
Keďže autentifikácia prebieha prostredníctvom služby Google, je po-
trebné mať na zariadení prípadne v emulátore nainštalované Google Play
Services.
Pokiaľ teda už máme pripravené vývojové prostredie, inštalácia aplikácie
prebieha následovne:. Naklonovať repozitár z Github

$ g i t c l one \
https : // github . com/ eclub−s ense / ze t to r−c l i e n t . g i t

prípadne skopírovať zložku zettor-client z priloženého CD zo
zložky src/impl/ do svojho počítača. Dostať sa do zložky zettor-client

$ cd ze t to r−c l i e n t. Nainštalovať závislosti

$ npm i n s t a l l. Nakonfigurovať Google autentifickáciu. Android
. Na stránke https://developers.google.com/identity/sign-
in/android/start-integrating#get-config kliknúť na tlačítko
Get a configuration file

. Vo formulári zadať AppName: Zettor, Android package
name: com.zettor
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. Pokračovať na Choose and configure services
. Zvoliť Google Sign-In
. Pokračovať na Generate configuration files
. Stiahnuť súbor google-services.json a umiestniť ho do
zložky zettor-client/android/app/. iOS

. Na stránke https://developers.google.com/identity/sign-
in/ios/sdk/#get-config kliknúť na tlačítko Get a configura-
tion file

. Vo formulári zadať AppName: Zettor, iOS Bundle ID:
org.reactjs.native.example.zettor

. Pokračovať na Choose and configure services

. Zvoliť Google Sign-In

. Pokračovať na Generate configuration files

. Stiahnuť súbor GoogleService-Info.plist

. Otvoriť Xcode projekt zettor-client/ios/Zettor.xcodeproj

. V paneli Info upraviť URL Types nahradením REVERSED_CLIENT_ID
s vami vyegenerovaným, zo súboru GoogleService-Info.plist
(nie je potrebné meniť druhý URL Type). Editovať konfiguračný súbor. Skopírovať súbor config.json.dist z koreňového adresára do

súboru config.json. Na stránke https://console.developers.google.com/ vybrať z ľa-
vého menu Credentials. Vytvoriť nové OAuth client ID credentials s Application type:
Web application. Kopírovať client ID a prilepiť ho do webClientId v súbore
config.json. Vytvoriť nové OAuth client ID credentials s Application type:
iOS, Bundle ID: org.reactjs.native.example.zettor. Kopírovať client ID a prilepiť ho do iosClientId v súbore
config.json. V súbore config.json vložiť do serverUrl adresu IoT HUB
serveru. Spustiť pre platformu Android

$ react−nat ive run−android
$ adb r ev e r s e tcp :8081 tcp :8081. Spustiť pre platformu iOS

$ react−nat ive run−i o s

54

https://developers.google.com/identity/sign-in/ios/sdk/#get-config
https://developers.google.com/identity/sign-in/ios/sdk/#get-config
https://console.developers.google.com/


Dodatok E
Obsah priloženého CD

readme.txt ................................. stručný popis obsahu CD
src....................................................zdrojové kódy

impl................................. zdrojové kódy implementácie
zettor-client.......................................aplikácia
react-native-wifi-info..............vyhľadávanie Wi-Fi sietí

thesis ..................... zdrojová forma práce vo formáte LATEX
text......................................................text práce

thesis.pdf............................text práce vo formáte PDF
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