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Anotace 

Cílem této práce je seznámení s Internetem věcí a s hlavními technickými prostředky, které 

máme k jeho praktické realizaci k dispozici. První polovina práce popisuje Internet věcí, 

jeho výhody, nevýhody a příklady využití. Dále se pak zabývá M2M komunikací a 

popisem M2M architektury. Popisuje i samotné technické prostředky, které jsou rozděleny 

na hardware a software část. Závěrečná kapitola práce prezentuje scénář požití M2M 

komunikace v oblasti hlídání dostupnosti serveru. 

 

Klíčová slova: Internet Věcí, M2M komunikace, Cisco, Technické prostředky. 

 

 

Summary 

The purpose of this thesis is familiarization with the Internet of things and with main 

facilities which we have for practical purposes. First half of this thesis describes the 

Internet of things, his advantages, handicaps and usage examples of usage. M2M 

communication and description of M2M architecture and facilitis which are divided into 

hardware and software part. Final chapter of thesis describes a scenario of M2M 

communication used for guarding server accessibility. 

 

Key words: Internet of Things, M2M communication, Cisco, Facilities. 
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1 Úvod 

Tak jako téměř vše okolo nás prochází i Internet neustálým vývojem a od dob svého 

počátku, kdy sloužil původně armádním účelům (ARPANET), se změnil v technologii, bez 

které si snad svůj život už ani nedovedeme představit. Během let se Internet vyvíjel ve 

třech fázích označovaných jako nultá až druhá a právě příchod „Internetu věcí“ se řadí do 

nově třetí fáze vývoje. Právě díky Internetu věcí nechápeme internet již jen jako 

„prohlížení webových stránek“, ale jako nástroj či technologii ke sběru dat a následného 

získávání informací pro lepší pochopení okolního světa. Internet věcí je také někdy 

označován jako „Internet snímačů“, které nám data sbírají. Tyto technické prostředky 

vykonávají sběr a měření dat za nás, protože člověk na rozdíl od snímače nemá neomezený 

čas se dané tématice neustále věnovat a snímač je na rozdíl od něj téměř bezchybný ve 

svých výpočtech. Podle informací z nasbíraných dat můžeme efektivněji rozdělovat 

finanční prostředky, budeme vědět kdy věc opravit, nahradit, efektivně využít nebo 

odstranit. Internet věcí s sebou také přináší nové technologie a postupy a to jak v oblasti 

hardwaru, tak v oblasti softwaru. O prvotní rozvoj technický prostředků pro Internet věcí 

se zasloužila především světoznámá firma CISCO, ale i jiné jako IBM nebo SIEMENS. 

Nejčastěji užívanou platformou pro jednotlivé chytré snímače se pak stal hardware z 

rodiny Arduino. Právě hromadné využití chytrých snímačů a čidel dostává internet na vyšší 

úroveň a to například tím, že internet nebude sloužit už jen jako informační prostor ale 

nasbíraná data pomocí nástrojů Internetu věcí mohou lidem zásadně změnit život. 
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2 Internet věcí 

Nástup Internetu věcí se datuje od roku 1999, kdy tento termín Internet of Things (dále jen 

IoT) poprvé použil Kevin Ashton. Podle jeho definice chápeme internet věcí jako 

„jednoznačně identifikovatelné objekty a jejich virtuální reprezentaci ve struktuře typu 

internet.“[1] Podobných definicí dnes můžeme najít desítky, každá definice identifikuje 

IoT trošku odlišně např.: definice podle ETP OPOSS (European Technology Platform on 

Smart Systems Integration) nám vysvětluje IoT jako „Síť vytvořenou věcmi/objekty, které 

mají svou virtuální identitu, operující v různých prostředích, kde používají inteligentní 

rozhraní k připojení a komunikaci s uživateli v sociálním a environmentálním kontextu. 

Zřejmě nejkratší a nejsrozumitelnější definice by byla „Internet budoucnosti, kde věci 

budou mít svou identitu a budou samy mezi sebou schopny komunikovat“.  Přes všechny 

tyto obsáhlé popisy je v současnosti IoT nejčastěji vnímán jako sada samostatných, 

jednoznačně identifikovatelných zařízení, která jsou připojena k internetu, sbírají data a ty 

pak publikují opět na internetu. Z těchto dat se poté stanou informace, které slouží široké 

škále odvětví. Tyto informace mohou sloužit jako vstupní podnět k činnosti libovolného 

zařízení (tzv. aktuátoru), jako datové soubory pro statistiky atd. 

2.1 Vize Internetu Věcí 

Koncepce IoT je založena na skutečnosti neustálé expanze internetu a zařízeních k němu 

připojených. Abychom měli představu o růstu dat a zařízení, zde jsou některá fakta týkající 

se pojmu „Internetové minuty“. Za 60 sekund v internetu proběhnou následující procesy: 

 Je publikováno 6 nových článků na wikipedii. 

 Přibude 1300 nových uživatelů mobilních technologií. 

 Odesláno 204 milionů e-mailů. 

 Zisk Amazonu z prodeje vzroste o 83 000 amerických dolarů. 

 Odesláno 2 miliony dotazů pomocí vyhledavače Google. 

 Celosvětově se přenese přibližně 639 800 GB IP dat. 

V současnosti je připojeno k internetu 4,5 bilionu zařízení a odhaduje se, že v roce 2050 

bude toto číslo více než desetkrát vyšší, tedy zhruba 50 bilionů. 
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K přeměně IoT na úspěšné rostoucí odvětví je zapotřebí se věnovat vedením a regulací, 

bude potřebná podpora především ze strany vlád, průmyslu a akademické veřejnosti 

s cílem společně spolupracovat. V důsledku toho bude stanoveno řešení, které stanoví 

pravidla trhu v tomto novém odvětví.  

Základní vize je tvořena „Pyramidou vědění“ (DIKW pyramid): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data – představují základní „holá“ data, údaje získané pomocí inteligentních 

snímačů a čidel. 

 Information – Přiřazením významů k datům vzniká informace, s kterou se poté 

dále pracuje. Informace je tříděna a vyhodnocována. 

 Knowledge – Z jednotlivých užitečných informací získáme znalosti. 

 Wisdom – Celkové vědění představuje vrchol pyramidy. 

Základ tvoří celá naše planeta, která je vnímána jako systém tvořící celou řadu 

podsystémů. Jednotlivé podsystémy budou tvořeny snímači, komunikací těchto snímačů a 

jejich vzájemnou spoluprací. Například dopravní systém bude neustále monitorovat 

hustotu a průběh dopravy, vše vyhodnocovat a v případě nehody systém odkloní dopravu, 

zavolá záchranné složky, upozorní ostatní řidiče na vzniklé nebezpečí a na novou 

objízdnou trasu. 

  

Obr. č. 1 Pyramida vědění 
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2.2 Dosavadní nevýhody IoT. 

Optimismus z nového odvětví IoT zatím kazí následující problémy: 

 Čeká se na úplný přechod z IP verze 4 na IP verze 6. Jedině rozsah adres IPv6 

zajistí každému objektu v síti internetu věcí jednoznačnou identifikovatelnost. 

 Řeší se otázka způsobů napájení chytrých snímačů. Od jednoduchých solárních 

panelů, přes zařízení, které zachycuje vibrace až po energii z teplotních změn 

v okolí snímače. 

 Zabezpečení dat je velkou kapitolou samotného IoT. Otázka je, jak nasbíraná data 

zabezpečit při přenosu či kdo má, nebo naopak nemá k těmto datům přístup. 

V případě mezinárodního sdílení dat mohou nastat administrativní a právní 

překážky, konkrétně v rozdílných pravomocech při sdílení a ukládání dat (dohoda 

ACTA, americký Patriot Act). 

 Neochota různých světových vlád uznat nově vzniklé standarty, dohody a nařízení 

týkající se IoT (např.: cenzura internetu v Číně, Rusku atd…). 

2.2.1 Web of Things 

Od Internetu věcí se odvíjejí i další vize a projekty. Příkladem může být Web of Things. 

Na rozdíl od mnoha systémů, které existují a vznikají pomocí technologií a postupů 

Internetu věcí, Web of Thing se zaměřuje na znovu-použití webových standardů, použitých 

k připojení rychle se rozvíjejících systémů zabudovaných do předmětů každodenního 

využití. K zajištění funkčnosti objektů se používají již dobře známé standarty jako URI, 

HTTP, REST a jiné. Web of Things má následující vlastnosti: 

 Používá HTTP jako aplikační protokol a nikoliv jako protokol transportní. 

 Zpřístupňuje synchronní funkce chytrých objektů přes rozhraní REST a respektuje 

zdrojově orientovanou architekturu. 

 Zpřístupňuje také asynchronní funkce a to s pomocí webového standartu Atom. 
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Struktura WoT je založena na čtyřech vrstvách a to na vrstvě přístupové, vrstvě 

„dohledatelnosti“ (identifikovatelnosti), sdílení a komponování.[2] 

V první vrstvě (accessibility layer – přístupová vrstva) se zabýváme adresací, přístupem 

jednotlivých připojených zařízení pomocí http protokolu. Druhá vrstva (findability layer – 

vrstva dohledatelnosti) zajišťuje identifikovatelnost jednotlivých „chytrých zařízení“. 

Tedy, o jaké zařízení se jedná, kde je fyzicky umístěno a co je jeho úlohou. Vrstva přidává 

každému objektu jednoznačně identifikovatelné, jedinečné ID. Vrstva sdílení (sharing 

layer) se stará o sdílení informací pomocí služeb, které jsou nabízeny jako webové zdroje, 

např.: sociální sítě, rss kanály a jiné. Na úrovni této vrstvy se řeší i zabezpečení a 

přístupová práva jednotlivých uživatelů k publikovaným datům. Poslední vrstva 

(composition layer – vrstva kompozice) slouží k přiblížení celého WoT, blíže ke 

koncovému uživateli, umožňuje tvorbu jednoduchých aplikací přizpůsobených 

různorodým účelům (pomocí Web 2.0 editor aplikací). 

  

Obr. č. 2 Struktura vrstev Web of Things 
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Příklad použití Web of Things. 

Příkladů použití je celá řada, mezi nejznámější projekty spadající pod Web of Things patří 

Italský projekt Paraimpu. Jako příklad uvedu Paraimpu aplikaci pro monitorování spotřeby 

energie v domácnosti. Paraimpu k  získávání dat nevyužívá finančně nákladné či technicky 

těžce realizovatelná čidla, ale snímače běžně dostupné, postačí domácí meteo stanice. 

Právě web aplikace Paraimpu propojí tuto meteo stanici s aplikací, která je dostupná v 

Google play obchodě a to jak pro mobilní telefon (s operačním systémem Android), tak i 

pro Smart TV. K zajištění bezpečnosti dat se používá vygenerovaný klíč, který je třeba 

zadat při spuštění Paraimpu aplikace. Software umožňuje real time zobrazení nastavených 

dat (aktuální teplota v místnosti, spotřeba boileru atd..). 

Často jako aktivátor události pro určitý předmět připojený prostřednictvím technologie 

WoT slouží událost na sociálních sítích. Například tweet obsahujíci slovo #OslavaOstrava 

může znamenat vstupní podnět pro připojenou tiskárnu k vytisknutí další pozvánky. Vše 

záleží na správném nastavení jak hardwarové stránky věci (připojení, funkční čidlo), tak 

softwarové (nastavení přístupových práv, správně napsán script). 

2.3 Bezpečnostní rizika 

I přes všechny známé postupy šifrování, autorizace a zabezpečování nastávají v Internetu 

věcí rizika. Osobní informace se snadno mohou stát celosvětově dostupné a lehce 

zneužitelné.[3]Situaci nezlepšuje ani přístup samotných vývojářů, kteří během vývoje 

technologie nebo softwaru nehledí na bezpečnostní stránku věci, samotné zabezpečení poté 

dodělávají jako „přídavek“ k původní, již hotové věci. Příkladem může být dnes už 

historický model RM-OSI, kde zabezpečená komunikace vůbec není implementována. 

Zabezpečený přenos řeší až TCP/IP model, který je RM-OSI modelem inspirován. Je proto 

důležité zabývat se bezpečnostní stránkou IoT dříve, než bude opět pozdě. Současnou 

situaci vystihuje dokonale tvrzení „Lidé budou obhajovat IoT tak dlouho, dokud je zde 

přesvědčení veřejnosti, že IoT nezpůsobí závažné ohrožení soukromí.“ (Culler, 2008) 
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Jako technologie, která má největší potenciál k realizaci IoT je považován RFID (viz. 

kapitola 4.1). Činí ji k tomu hned několik věcí, masová produkce, nízká pořizovací cena a 

možnost použít RFID téměř k čemukoliv. Vlivem dostupnosti prostředků pro realizaci 

libovolných systémů na bázi IoT roste i počet lidí, kteří budou (a třeba i pasivně) ovlivněni 

IoT a tím i hrozbou úniku jejich dat. U RFID technologií se nabízí následující možnosti:[4] 

 Schopnost po přečtení/zápisu tag deaktivovat a zajistit tak, aby byl nepoužitelný a 

data v něm/z něj se nedostala „do špatných rukou.“ Tag se jednoduše odstíní 

pomocí principu Faradayovy klece. 

 AES standart – jedná se o relativně nový standart v oblasti šifrování (s platností od 

26. 5. 2002). Rijndael je původní název algoritmu, který byl přijat jako standard pro 

šifrování v rámci amerických vládních úřadů. Jako většina šifrovacích algoritmů, i 

Rijndael odvozuje svůj název od jmen svých autorů: Joan Daemen a Vincent 

Rijmen. V praxi tedy názvy "Rijdael" a "AES" odkazují na totéž. Zkratka AES 

znamená Advenced Encryption standard (Pokročilý šifrovací standard). AES je 

symetrický algoritmus, což znamená, že používá sdílený klíč. Tentýž klíč slouží k 

zašifrování i dešifrování dat. Délka klíče je 128, 196 nebo 256 bitů. Ovšem objevují 

se náznaky, že se vzrůstajícím výpočetním výkonem půjde i toto šifrování prolomit. 

 Aby se zajistilo, že z RFID tagu budou moci číst informace jen oprávněné osoby 

lze použít Hash funkci. Tato funkce bude mít povahu klíče, který odemkne RFID 

povolané osobě. 

Další rizika v oblasti IoT : 

 Sdílení získaných dat prostřednictvím sociálních sítí by mělo být více 

monitorováno. Administrátoři sociálních sítí by měli být připraveni na to, že jejich 

servery se stanou nedílnou součástí pro sdílení dat IoT. Měla by zde být možnost 

rozlišit osobní data uživatele od uživatelských dat sdílených pomocí IoT aplikací. 

Tato IoT data by poté mohla být efektivněji rozlišitelná od ostatních dat pomocí 

kontrolovaného přístupu uživatelů. 

 Směrnice EU doposud nemají samostatnou kategorii zabývající se M2M 

komunikací. Zákony berou v potaz pouze „živou entitu“ jako objekt chráněný 

zákony, nikoliv však stroje. 
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2.3.1 Příklady použití IoT 

Příklady využití IoT se neustále mění a vyvíjejí, avšak některé projekty (od firem jako HP, 

IBM, Nike) jsou plnohodnotně využívány již dnes.  

 CENSE Network – Hlavní cíl tohoto projektu od HP je vytvoření celosvětové sítě 

senzorů, která bude sloužit jako zpětná vazba pro lidi. Senzory této sítě měří 

vibrace země, rotaci, hodnoty zvuku, proudění vzduchu, teploty a jiné. Podle slov 

předního technologického pracovníka HP Labs, Parthasarathy Ranganathana bude 

„v blízké době spuštěna síť milionů senzorů pracujících v reálném čase na sběru dat 

v oblastech jako je maloobchodní prostředí, obrana, provoz, volně žijící 

živočichové, počasí nebo modelování klimatu.“ Hewlett Packard vyvíjí CESNE 

platformu, protože předpokládá, že obrovský nárůst dat který přichází, povede 

k vysoké poptávce po stále výkonnějších počítačích a zařízeních ke zpracovávání 

dat. Slovy vedoucího projektu CESNE „Jeden bilion miniaturních senzorů a 

aktivátorů bude potřebovat 1000 sítí: tj. další obrovská poptávka po výpočetním 

výkonu!“. 

 IBM Smarter Planet – Konkurenční projekt od firmy IBM. Jeho součástí je 

platforma IRIS, rodina wireless senzorů s dlouhým dosahem a velmi nízkou 

spotřebou energie. Dosah těchto senzorů je až třínásobný oproti zařízením 

používající IEEE 802.15.4, jsou optimalizovány pro výkonnější aplikace, díky 

dvojnásobné paměti v porovnání s předcházející řadou. I přes tyto výhody si drží 

cenu nízko, okolo 29 dolarů za kus (při objednání min. 1000 kusů). Platforma IRIS 

obsahuje IRIS OEM modul, IRIS Mote a IRIS OEM Design kit. Samotný IRIS 

OEM modul je destička o velikosti poštovní známky (24mm x 24mm), která je 

vytvořena přesně na přání zákazníka.  

 

 

 

  

Obr. č. 3 IRIS OEM 2.4 GHz modul 
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IRIS Mote obsahuje port pro rozšíření senzorů. Nabízí možnost připojit světelné 

senzory, teplotní, tlakové, akustické, magnetické atd. IRIS OEM Design Kit je sada 

pro vývoj a testování prototypů. Součástí je MoteWorks™, plně integrovaná 

softwarová platforma pro vývoj, sada designových nástrojů, OEM moduly, OEM 

sada na programování jednotlivých modulů, OEM debug nástroje (pro doladění 

nedostatků) a Ethernet modul pro připojení k PC nebo přes LAN. 

 Běžecké boty firmy NIKE - jsou pravděpodobně nejznámějším příkladem použití 

senzoru v komerční sféře. Boty jsou opatřeny senzorem, který měří uběhlou trasu a 

data posílá do iPodu. Data mohou být sdílena na speciální sociální sítí, která je dále 

propojena například se sítí Facebook. Další propojení lze uskutečnit pomocí služby 

Foursquare, což je mobilní geolokační služba s prvky sociální sítě sloužící pro 

sdílení ativit, míst kde trávit volný čas. 

 MOJIO – Hadware a softwarová služba pro připojení automobilu na internet 

pomocí M2M buňkové výměny dat. Systém slouží k indikaci stavů v automobilu 

jako například současná poloha, rychlost, spotřeba, upozornění na doplnění 

provozních kapalin, upozornění na rychlostní limity, policejní radary atd. Hardware 

Mojio se připojí pomocí OBD portu (OnBoard Diagnostic) a propojí se softwarem 

(dostupného z Windows app store, Google Play nebo Apple AppStore) přes PIN 

kód a sériové číslo hardwaru Mojio. Tok dat je zabezpečen 128mi bitovým klíčem 

a použitím VPN sitě. Současná použitelnost Mojio je omezená rokem výroby 

automobilu (minimálně 1995) a pokrytím sítě pouze na území Kanady a Spojených 

států Amerických. 
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3 M2M komunikace 

Zkratka M2M znamená Machine to machine, M2M komunikací tedy rozumíme datovou 

komunikaci mezi nejrůznějšími technologickými zařízeními. Nejčastěji je přenos dat 

realizován pomocí SIM karet nebo wi-fi technologií. Přenášejí se informace (v reálném 

čase) například o stavu vodní hladiny, teploty v místnosti, hustoty dopravy nebo hlášení o 

odchylkách od požadovaných hodnot. Možnosti využití M2M zařízení jsou tedy široké, 

počínaje odvětvím automatizace, lékařství, bezpečnosti až po marketingovou sféru.  

3.1 Historie M2M 

M2M komunikace existovala v různých podobách již s příchodem automatizace 

počítačových sítí, spolu s buňkovým systémem GSM. Mobilní (buňkové) M2M 

komunikační odvětví bylo poprvé spuštěno v roce 1995 zřízením samostatného oddělení 

uvnitř obchodní jednotky mobilních telefonů firmy Siemens, která vyvinula a poté spustila 

GSM datový modul s názvem M1. Modul byl založen na mobilním telefonu S6 určeném 

pro M2M průmyslové aplikace, umožňující zařízením komunikovat pomocí bezdrátových 

sítí. První M1 modul byl použit v platebních terminálech (Point Of Sale Terminals), v 

telematických aplikacích ve vozidlech, ke vzdálenému monitoringu nebo v aplikacích pro 

sledování a dohledání zboží. V roce 1997 se M2M bezdrátová technologie stala více 

propracovanou a moduly byly častěji tvořeny pro specifické potřeby různých trhů jako 

například již zmíněný automobilový trh a doprava. S rokem 2009 uzavřela svůj deset let 

trvající výzkum v oblasti M2M norská telekomunikační firma Telenor sloučením dvou 

odděleních – služeb a konektivity v oblasti M2M. V prosinci 2009 firmu Telenor následuje 

španělský telekomunikační gigant Telefonica zřízením svého M2M oddělení v Madridu. 

V roce 2010, ve Spojených Státech Amerických, vznikla spolupráce mezi firmami AT&T, 

KPN, Rogers, Telcet a Jasper Wireless za účelem vytvoření webu M2M, který slouží jako 

centrum pro vývojáře v oblasti elektroniky M2M. Dnešní M2M přicházejí s řadou funkcí a 

možností jako GPS technologie, vlastní LGA socket pro usazování integrovaných obvodů, 

vestavěná podpora programovacího jazyku JAVA, zabudovaná podpora MIM karet 

(obdoba karet SIM) a další důležité technologie podporující rychlý růst Internetu Věcí. Od 

ledna 2011 je firma Aeris Communications dodavatel telematických řešení pro 

automobilku Hyundai.  
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Podle nezávislé analytické společnosti Berg Insight byl v roce 2008 počet připojení pomocí 

buňkové sítě používané pro M2M komunikaci 47,7 milionů (celosvětově). Společnost 

odhaduje, že toto číslo vzroste do roku 2014 na 187 milionů. 

3.1.1 Princip buňkové sítě 

Mobilní M2M aplikace ke své komunikaci nejčastěji používají mobilní síť a její buňkové 

uspořádání a stromovou hierarchii. Základ buňkové sítě tvoří Základní Transformační 

Stanice (BTS – Base transmission station), která pokrývá signálem území o rozloze závislé 

na výkonnosti dané BTS. V rámci tohoto pokrytého území mohou mezi sebou 

komunikovat bezdrátoví účastníci. Buňkové (cellular) uspořádání vzniklo vylepšením 

ostrůvkové koncepce, která však měla řadu nevýhod: 

 Účastník při přesunu do pásma jiné základnové stanice než té, ve které se aktuálně 

nachází, musel sám mobilní zařízení přeladit na novou frekvenci nové základnové 

stanice. 

 Hlavní nedostatek bylo neefektivní hospodaření s přiděleným frekvenčním 

pásmem. Následující problém je znázorněn na obrázku:    

           

           

           

           

           

           

            

Uprostřed kruhu o poloměru R je umístěna základnová stanice disponující přiřazenými 

kanály 1 až 50. V oblasti Interferenční zóny se tyto kanály 1 až 50 již nesmí opakovat 

z důvodu skládání vln. V oblasti sousední základnové stanice proto mohou být použity 

následující kanály 51 až 100. Kanály se mohou opakovat až v oblasti za interferenční 

zónou. Platí zde pravidlo pěti R, to znamená, že rozloha interferenční zóny je rovna 

minimálně pětinásobku zóny dosahu základnové stanice. Navíc v oblasti mezi kruhy 

vznikala nepokrytá hluchá místa. 

  

Obr. č. 4 Původní „ostrovní“ architektura mobilní sítě. 
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Buňkový systém, jehož princip byl zformulován v laboratoři firmy Bell již v roce 1946, 

přichází s tvarem šesti úhelníku. Tento zvolený tvar řeší všechny předešlé problémy. 

Základ architektury tvoří svazek, který je tvořen sedmi buňkami. Uvnitř každé buňky je 

jedna základnová stanice se svými přidělenými kanály, zbylých 6 základových stanic má 

své skupiny kanálů. Oblast pokrytá všemi sedmi buňkami je přibližně rovna oblasti o 

poloměru 5R (v praxi cca 35 km). Přidělené kanály se tedy mohou opakovat v sousedním 

svazku sedmi buněk. Systém přináší tyto výhody: 

 Efektivní hospodaření s přiděleným frekvenčním pásmem. 

 Automatické přeladění mobilního zařízení při přechodu do oblasti nové 

základnové stanice. 

 Podstatně menší vysílací výkon jak na straně základnové stanice, tak i na straně 

mobilního zařízení.  

 

Vzniká ale podstatná nevýhoda a to ta, že zatímco u ostrůvkového uspořádání byla potřeba 

k pokrytí oblasti o poloměru R jediná základnová stanice, tak v případě buňkového 

uspořádání se tento počet navyšuje na sedm základnových stanic. Tento problém lze 

vyřešit tzv. sektorizací, a to umístěním tří směrových antén do společných hraničních bodů 

tří sousedních buněk. 

 

 

 

  

Obr. č. 5 Buňkové uspořádání sítě. 

Obr. č. 6 Sektorizace buňkového uspořádání. 
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3.2 M2M architektura 

 

Obr. č. 7 Vrstvová architektura M2M komunikace. 

Architektura je rozdělena na dvě části. První část je síťově orientována (Network Domain), 

druhá je rozhraní mezi M2M zařízením a sítí (Device and Gateway Domain). [5], [6] 

3.2.1 Network Domain 

 Access Network – Přístupová síť – Síť která umožňuje M2M zařízení a bráně 

(gateway domain) komunikovat s Páteřní sítí (Core Network). 

 Core Network - Páteřní síť- Může být realizována pomocí xDSL, satelitu, W-LAN 

a jiné. Páteřní síť zajišťuje následující: 

o IP konektivitu 

o Propojení s jinými typy sítí 

o Roaming 

o Kontrolní funkce 
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 M2M Service Capabilities – M2M Servisní možnosti: 

o Poskytuje funkce, které mají být sdíleny různými aplikacemi 

o Používá funkce páteřní sítě (Core Network) 

o Funkce poskytuje pomocí sady otevřeného rozhraní 

o Zjednodušuje a optimalizuje vývoj aplikací a jejich nasazení skrýváním 

síťových specifik 

 M2M Applications – M2M Aplikace – Jednotlivé aplikace využívající M2M 

architekturu. 

 Network Management Functions – Funkce síťového managementu – Skládá se ze 

všech funkcí potřebných k řízení přístupu a páteřní sítě. Funkce jako dohled, správu 

chyb a jiné. 

 M2M Management Functions – Fukce M2M Managementu – Obsahuje funkce 

potřebné k řízení M2M Servisních možností. 

o MSBF (M2M Service Bootstrap Function) – Jedná se počítačovou 

metodu pro statistickou analýzu dat.  

3.2.2 Device and Gateway Domain 

 M2M Device – Zařízení M2M – M2M zařízení se může připojit k síti následujícími 

způsoby: 

o Přímé připojení – Zařízení se připojí do síťové části pomocí přístupové 

sítě (Access Network). Připojené zařízení poté projde registrací, autentizací, 

autorizací a dohledem síťové části architektury. Připojené zařízení může 

také samo poskytovat služby jiným zařízením (může odkazovat na jiná 

zařízení, která již nejsou součástí sítě). 

o Brána jako proxy server – V tomto případě M2M brána slouží jako 

prostředník mezi síťovou částí a zařízením, která jsou v ní připojena. Proxy 

server zprostředkovává výše zmíněné služby jako autentizace atd.  

M2M zařízení mohou být připojena prostřednictvím více M2M brán (Gateway) současně. 

 M2M Area Network – M2M Oblastní síť - Zprostředkovává připojení mezi 

zařízením a bránou. Jedná se například o sítě typu IEEE 802.15.11 Zigbee, 

Bluetooth, PLC atd… 
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 M2M Gateway – M2M brána – Slouží jako prostředník mezi M2M zařízením a 

síťově orientovanou částí architektury. [7] 

 

Obr. č. 8 M2M brána jako prostředník mezi M2M zařízeními a Základnovou stanici. 

3.3 M2M Identifikační modul 

Jednou z nejdůležitějších částí ve struktuře M2M komunikace je identifikace M2M 

zařízení. Původní SIM karta již nevyhovuje dnešním potřebám M2M, avšak MIM 

(Machine Identification Modul) modul vychází z platformy SIM. MIM zajišťuje 

jednoznačnou identifikaci zařízení v síti, stará se o autorizaci a šifrování komunikace. 

MIM karta je přibližně stejně velká jako Mini SIM karta (25 x 15 mm) ale má oproti ní 

řadu výhod. Její životnost je 10 let, odolá extrémním vibracím, vlhkosti a změnám teplot a 

je přizpůsobená průmyslovým výrobním procesům.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 9 Machine Identification Modul 
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3.4 ONS 

Zkratka ONS označuje Object Name Service, mechanismus podobný DNS službě. ONS 

má roli ukazatele, který po přečtení RFID tagu odkáže uživatele na WWW adresu 

obsahující informace či služby. Když uživatel přečte čtecím zařízením tag, EPC (Eletronic 

Product Code) kód je předán middlewaru, který podle pořadí přečtení odkáže na ONS 

službu běžící na místní síti či v internetu, ta následně najde kde přesně se v internetu 

(myšleno konkrétní IP adresa serveru) daná informace vztahující se k přečtenému tagu 

nachází. Adresu serveru předá ONS služba zpět middlewaru, který informaci předá přímo 

uživateli nebo aplikacím, které s touto informací dále pracují. ONS využívá DNS službu 

pro vyhledávání informací o EPC kódu, znamená to, že datový formát dotazu a odpovědi 

ONS služby musí být v souladu s datovým formátem DNS služby. Formát dotazu je 

převeden na jméno domény a odpověď je zpětně převedena na formát typu DNS (údaje 

DNS serveru). 

3.5 Gateway pro M2M komunikaci 

Jako Gateway označujeme v terminologii počítačových sítí prvek (uzel), který slouží jako 

prostředník dvou sítí s odlišnými protokoly. V případě M2M komunikace se nejčastěji 

jedná o propojování sítě postavené na bázi Ethernetu s mobilní sítí založené na buňkovém 

principu. Gateway je v hierarchii prvků na nejvyšším stupni, protože zároveň vykonává i 

směrování paketů – routing. M2M Gatewaye nabízí následující vlastnosti:[9] 

 Lze jej použít v široké škále oblastí – pro použití v domácnostech, průmyslu, 

kancelářích nebo ve veřejných sítích. 

 Místní „uzel“ přemění surová data v užitečné informace. 

 Zabezpečený „uzel“ propojí širokopásmové WAN a LAN připojení. 

 Pro služby a aplikace v síti jiného typu slouží jako hub. 

Hlavní funkce Gatewaye v oblasti M2M jsou: 

 Připojí jednotlivá zařízení přímo k bezdrátové širokopásmové síti. 

 Přemostí jedno nebo více zařízení připojené v lokální síti do bezdrátové nebo pevné 

širokopásmové sítě. Lokální síť nemusí být pouze bezdrátová. 

 Hostuje různé aplikace a síťové procesy, běží na virtuálním stroji, nebo na PC s 

jednou či více CPU. 
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Na obrázku číslo 10 je znázorněna funkce M2M Gatewaye. V levé části je jednoduché 

znázornění funkce Gatewaye, tedy propojení zařízení připojené pomocí Wi-Fi,Ethernetu 

atd. do obecného cloudu. Vpravo jsou více specifikovány typy připojení a oblasti, v 

kterých lze M2M Gateway nasadit.[10] 

4 Technické prostředky pro M2M komunikaci 

Následující část se bude věnovat současným technologiím, umožňující M2M komunikaci. 

Nejprve popis technologií na bázi RFID, poté popis hardwarových řešení a nakonec 

software. Technologie popsané v následující kapitole vesměs fungují na podobném 

principu, ale jejich hlavní odlišnosti jim umožňují různé použití v Internetu Věcí.  

4.1 RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) jsou mikročipy, vycházející z čárových kódů, 

fungující na principu bezdrátové komunikace pomocí elektromagnetických pulsů. Nosná 

frekvence je nejčastěji 125 kHz, 13,56 kHz a 134 kHz avšak různí se podle země použití. 

Přenášená data se nejčastěji používají k automatické identifikaci a dohledatelnosti zboží. 

Hlavní výhody RFID technologie jsou:[11] 

 Bezkontaktní technologie, snímaní čipu (tagu) nevyžaduje přímou viditelnost. 

 Snímat lze přes různé materiály. 

Obr. č. 10 Příklad použití M2M Gatewaye. 
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 Možnost mnohačetného snímání. 

 Velká rychlost snímání. 

 Výrobní náklady závisí na individuálním nasazení. 

 Lze dosáhnout vysokého stupně automatizace (kombinací různých typů hardware). 

4.1.1 Hardware RFID 

Systém RFID se skládá ze samotného čipu (značky, tagu) a čtecího zařízení (v různých 

velikostech a podobách). 

 RFID tag je nosič informací obsahující čip, který dnes může být menší než 1 mm a 

je velmi teplotně odolný. Tito specifikace nám umožňují jeho nasazení téměř 

kdekoliv, od výrobních procesů, přes atletiku až po identifikaci lidí a zvířat. Tag 

může mít různé podoby, velikosti a materiály, z kterých je vyroben. 

Tag se nejčastěji dělí podle zdroje energie a to na pasivní (semi-pasivní) a aktivní. 

Pasivní tagy nemají vlastní zdroj energie, a proto energii přijímají z nejbližší 

antény (Semipasivní tagy mají vlastní zdroj, který napájí integrované obvody). 

Aktivní tagy jsou napájeny vlastním zdrojem energie, který slouží k napájení, ale i 

k posílení vysílaného signálu. Odlišnosti aktivního/pasivního tagu přehledně: 

Tabulka č. 1 Porovnání vlastností pasivního a aktivního RFID tagu. 

PASIVNÍ TAG 
AKTIVNÍ TAG 

Nemá vlastní zdroj energie. 
Má interní zdroj energie. 

Nižší pořizovací cena. 
Vyšší pořizovací cena. 

Menší hmotnos.t 
Větší hmotnost. 

Menší dosah (do 3,5 m a méně). 
Dosah i nad 100 m. 

Vyžaduje účinnější čtečky. 
Efektivní i s méně výkonnou čtečkou. 

Nižší přenosová rychlost dat. 
Vyšší přenosová rychlost dat. 

Mnohonásobné přečtení pár stovek tagů 

do vzdálenosti tří metrů od čtečky. 

Mnohonásobné přečtení přibližně 1000 

tagů. 

Tabulka obsahuje porovnání základních vlastností tagů. V praxi musíme dbát na 

požadavky systému, do kterého RFID technologii nasazujeme. Někdy použijeme pasivní 
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tag například z finančních důvodů (když vyřizujeme zakázku a jsme omezeni rozpočtem), 

někdy však pasivní tag nedostačuje (například požadujeme větší dosah), sáhneme tedy po 

aktivním tagu. V automatizovaném systému se pravděpodobně osvědčí kombinace obou 

typů. 

 RFID Reader je čtecí zařízení pomocí, kterého se přečtou data uložená v tagu. 

Čtečka dodává energii pasivním tagům, přenáší data do PC a v případě použití 

Read Write tagů data také zapisuje. Pokročilejší čtečky mohou ověřovat pravost 

tagu a provádět šifrování. Každá čtečka, ať už mobilní či stacionární, se skládá 

z řídící jednotky (mikroprocesoru), která zpracovává přečtená data, z rádiového 

rozhraní, které má na starost modulování, demodulování, přenos a samotný příjem 

signálu a dále z antény (či antén), které mohou být součástí čtečky či externí.  

4.1.2 Software RFID 

Speciální software pro RFID se nazývá Middleware a je zodpovědný za správu, filtrování 

a analýzu dat získaných z tagů. Základními vlastnostmi každého Middleware je schopnost 

komunikace s různými čtečkami různých výrobců, získání dat z těchto čteček a jejich 

následné uchování, třídění a filtrace. Z Middleware se dozvíme posloupnost tagů, tedy kdy 

a kde byl, který tag přečten. Získaná data z Middleware mohou dále sloužit jako podklad 

dalším programům například k analýze, statistice či řízení procesů.  

Systém RFID lze použít v obrovské škále odvětví a počet oblastí použití se díky novým 

standardům a technologiím stále zvětšuje. 

4.2 RTLS 

Real Time Locating System, tedy systém pro lokalizaci v reálném čase je technologie na 

bázi RFID (aktivní RFID), používá se ke sledování a zjištění polohy předmětů nebo osob 

pomocí bezdrátové technologie. Poloha RTLS tagu je určována s různou přesností, od 

několika metrů u technologie WiFi až po několik centimetrů u UWB systémů. RTLS 

systémy nejčastěji najdeme v automobilovém průmyslu, kde dohlížejí na aktuální lokaci 

jednotlivých dílů po celou dobu montování automobilu, na paletách ve skladištích velkých 

obchodních řetězců, nebo ve firmách k hlídání pohybu zaměstnanců. 
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4.2.1 Architektura RTLS 

Každý RTLS systém je založen na bezdrátové infrastruktuře, která šíří signál do těch 

oblastí, kde má být RTLS systém použit.  

 

Obr. č. 11 Příklad architektury RTLS technologie. 

Jednotliví zaměstnanci, hlídané osoby či majetek mají každý svůj osobní RTLS tag, který 

se pohybuje v oblasti pokryté signálem. Tagy, prostřednictvím přístupových bodů (AP) 

rozmístěných, tak aby byl signál rozprostřen všude tam, kde je potřeba a nevznikala tak 

slepá místa, vysílají data o současné poloze objektu, o aktuální teplotě atd. Tato data jsou 

ukládána na hlavní server a následně vyhodnocována. Získána data mohou být podněty pro 

činnost, například otevření dveří pouze autorizovanému člověku a podobně.  

Infrastrukturu RTLS dělíme na dva typy: 

 Proprietální – znamená lokální nebo uzavřený – jedná se o řešení, které slouží 

pouze pro technologii RTLS. Tato infrastruktura má především jednu velkou 

nevýhodu a to tu, že celou architekturu je nutno navrhnout, vybudovat, zaplatit a 

udržovat v chodu. Výhodou může být nezávislost na jiných již vybudovaných sítích 

v objektu například v situaci, kdy wi-fi síť přestane fungovat. Pro potřeby sítě se 

nejčastěji využívají frekvence 433 MHz, 860 / 900 MHz a 2,4 GHz. 

 Standardizovaná – je architektura využívající již existující architekturu jiných 

systémů, nejčastěji wi-fi sítí. V tomto případě není potřeba nákladně vyvíjet a 

realizovat novou strukturu, ale lze využít již existující architekturu. Těmi může být: 

o ZigBee (2,4GHz) 

o UWB (Ultra Wide Band) 

o WiFi  - 802.11 b/g/n (2,4GHz) 
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V tomto případě je hlavní nevýhoda závislost na již existujícím řešení. Může se 

stát, že stávající wi-fi síť nebude výkonnostně nebo architektonicky vyhovovat 

novému RTLS návrhu. 

4.2.2 Metody RTLS 

 ToA – Time of Arriaval – je metoda založená na závislosti vzdálenosti na času 

potřebném k překonání vzdálenosti mezi přijímačem a vysílačem. Je zde hlavní 

požadavek na synchronizaci mezi přístupovým bodem a tagem.  

 TDoA – Time Diference of Arrival – vylepšený ToA, nevychází se z hodnot času 

ale z rozdílů časů mezi sousedními přijímači. 

 RSSI - Received Signal Strength Indication – u tohoto postupu se měří síla 

přijatého rádiového signálu. Metoda využívá závislost síly signálu na vzdálenosti 

od vysílače, proto je vhodná pro použití uvnitř budov. 

4.3 NFC 

NFC je zkratka pro Near Field Communication, volně přeložená jako komunikace v blízké 

oblasti. Opět se jedná o komunikaci podobné RFID, ale slovo blízké (near) je zde opravdu 

na místě, protože k přečtení/zápisu informací do tagu musí být zařízení od tagu vzdáleno 

maximálně pár centimetrů. Pro sto procentní úspěšnost komunikace se musí čtečka tagu 

přímo dotýkat. NFC technologie je založena na standardech RFID, zahrnující ISO/IEC 

14443 a FeliCa, obsahujících mnoho protokolů. Všechny tyto standardy jsou součástí 

ISO/IEC 18092 pod záštitou společnosti NFC Forum. Proto jsou NFC tagy zpětně 

kompatibilní s RFID.  

4.3.1 NFC Tagy 

NFC forum definovalo čtyři formáty tagů speciálně pro technologii NFC. Tyto tagy mají tu 

výhodu, že přinášejí nové funkci na úkor vyšší ceny. Následující typy se různí cenou, 

kapacitou i přenosovou rychlostí. 

 Typ 1 – založen na standardu ISO/IEC 14443 A, je možné jej používat pro čtení i 

zápis nebo jej uzamknout a povolit pouze režim čtení. Kapacita se udává od 96 

bajtů do 2 kilobajtů, přenosová rychlost je 106 Kb/s. Hlavní výhodou tohoto typu je 

jeho nízká cena. 
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 Typ 2 – stejný jako Typ 1 ale jeho minimální kapacita je poloviční, tedy 48 bajtů.  

 Typ 3 - je určen přímo pro Japonsko, jeho čtení/zápis se nastavuje již při výrobě a 

kapacita je variabilní, udává se až 1 MB. Cena je oproti předcházejícím typům 

vyšší. Přenosová rychlost je buď 212 Kb/s nebo dvojnásobná.  

 Typ 4 - Tag se při výrobě konfiguruje v režimu čtení/zápis nebo pouze v režimu 

čtení. Kapacita tagu je větší a pohybuje se v kilobajtech, maximální velikost je až 

32 kB, přenosová rychlost je pak 106 nebo 424 Kb/s. 

Možnosti tagu jsou tedy různé a záleží na konkrétní aplikaci v praxi. Nejčastěji se s NFC 

technologií setkáme ve vstupních kartách do firemních objektů, na vizitkách, v občanských 

průkazech nebo v oblasti reklamy. 

4.3.2 NDEF 

NDEF (NFC Data Exchange Format) je standart NFC fora pro výměnu informací mezi 

dvěma aktivními NFC zařízeními, nebo aktivním zařízením a tagem. NDEF je odlehčený 

binární formát zprávy a zajišťuje komunikaci napříč platformami (zápis z Androidu – text 

z Symbianu).  

4.3.3 Komunikační režimy NFC 

 P2P – NFC zařízení mezi sebou komunikují jako rovný s rovným, například při 

výměně kontaktů, konfiguračních souborů nebo fotek. Zde se používá Logical Link 

Control Protocol, který slouží pro sestavení komunikačního kanálu. 

 Card Emulation – režim emulace karty. NFC zařízení v tomto případě slouží jako 

platební karta, vstupenka, jízdenka atd… 

 NFC Read/Write – základní režim NFC zařízení. Umožňuje NFC zařízení 

číst/zapisovat z/do tagu. 

4.4 Arduino 

Arduino je open-source elektronická platforma založena na flexibilním, snadno 

použitelném hardware a software. Díky svým možnostem a open-source řešení je Arduino 

jedna z nejpoužívanějších platforem pro konstrukci aktutátorů Internetu Věcí. Hardware 

vnímá okolní svět pomocí velké škály použitelných senzorů, zároveň může reagovat na 

okolní podněty celou řadou periferií jako například LED diodami, motorkami nebo audio 
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výstupem. Mozkem celého hardware je mikroprocesor ATMega, který je programovatelný 

pomocí speciálního programovacího jazyka (podobný jazyku C). Arduino má také své 

vlastní vývojové prostředí a může komunikovat s jinými procesy, které běží v počítači 

(Flash, MaxMSP…). Hlavní výhody Arduina tedy jsou: [12] 

 Open source projekt, zdrojové kódy a vývojové prostředí jsou zdarma stažitelné. 

 Jednoduché zapojení a následné programování (díky podobnosti s jazykem C). 

 Nízká cena dílů a senzorů. 

 Nezávislost na použité platformě (Windows, Linux...). 

 Velká uživatelská komunita. 

 

 

 

 

 

4.4.1 Hardware Arduino 

Deska Arduino je postavena na 8mi bitových mikrokontrolerech AVR od firmy Atmel. 

Oficiální čipy Arduina jsou ATMega8, ATMega168, ATMega328, ATMega1280 a 

ATMega2560. Každá deska je vybavena I/O piny pro připojení dalších součástí, kterým se 

v komunitě Arduina říká „Shield“. Základní verze Arduino Uno obsahuje 14 I/O  

digitálních pinů a 6 pinů analogových. Základní deska obvykle obsahuje napájecí 

konektor, LED diody, konektor pro programování, oscilátor, USB vstup a tlačítko reset pro 

tovární nastavení. 

Software Arduino 

Pro programování jakékoliv desky Arduina existuje otevřené vývojové prostředí dostupné 

téměř na všechny platformy a stažitelné zcela zdarma. Softwarové prostředí je napsáno 

pomocí programovacího jazyku Java a Processing, ke kompilaci programu se používá avr-

gcc kompiler. Prostředí obsahuje všechny základní funkce potřebné k psaní programu, 

včetně užitečných nástrojů pro převod kódu do HTML formátu nebo nástroj k publikování 

Obr. č. 12 Základní verze desky Arduino – Arduino Uno. 
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výsledku přímo na diskuzní fórum komunity. Samozřejmostí je možnost stažení již 

hotových částí programu, jako například funkce blikání LED diody. 

4.5 Alternativy k Arduinu 

Arduino samozřejmě není jediná platforma dostupná na trhu. Řada jiných firem nabízí jiné, 

podobné komponenty. Některé projekty jsou dokonce označovány za klon Arduina. 

 Beagle Board – je počítač o velikosti kreditní karty založen na Linuxu a Androidu 

4.0. Základní verze má 720 MHz procesor, 3D grafický akcelerátor, Ethernetový 

port a další nezbytnosti. Beagle není open source projekt a jeho komponenty nejsou 

kompatibilní s deskami Arduina. Základní cena začíná na 89 dolarech. Programovat 

funkce lze v jazyku Java i Python. 

 Pinguino – open source projekt velmi podobný Arduinu, jeho komponenty lze 

připojit k Arduinu ale firma nezaručuje jejich sto procentní funkčnost. Velkou 

předností Pinguina je možnost přidání napájecí baterie na desku Pinguina. Deska 

sama rozpozná, když není napájena ze sítě a předá úlohu napájení baterii. 

 Arduelo Libero – je česká verze projektu Arduino Diecimila. Hlavní odlišnost je 

jiné rozmístění pinů a součástek na desce při zachování původních rozměrů. Změna 

usnadňuje návrh přidaných shieldů. Arduelo je volně dostupný a to včetně všech 

podkladů.  



 Petr Bahr: Technické prostředky Cisco pro internet věcí 

25 

2013 

4.6 Cisco ISR 819 

Cisco ISR 819 je gateway pro M2M komunikaci, který je označován jako ISR, tedy 

Integrated Services Router (router integrovaných služeb). Americká společnost CISCO 

tento router uvedla na trh v druhé polovině roku 2011, a i když je již v několika aspektech 

překonán, jedná se o revoluční router umožňující M2M komunikaci.[13] 

4.6.1 Charakteristiky 

 Malé rozměry (velikost je srovnatelná s iPadem 2 od společnosti Apple). 

 Rozhraní pro 3G/4G sítě. 

 Podpora dual SIM. 

 Bezpečnostní technologie (firewall, šifrování VPN spojení, filtrace obsahu….). 

 Vzdálená správa a dohled (GPS). 

Cisco ISR 819 poskytuje čtyři 10/100 Fast Ethernet (FE) porty, 1 gigabitový FE port, a 

WAN připojení přes sériové nebo buňkové (3G) rozhraní. 

Výrobce nabízí i variantu pro venkovní použití, která je odolná proti extrémním teplotám, 

prašnosti, vlhkosti nebo vibracím. Tato odolná verze se prodává za 2 300 amerických 

dolarů, klasická verze pak za 1 600 amerických dolarů (ceny platné k roku 2011).[14] 

4.7 Cisco ASR 5500 

V kapitole Internet věcí je popsán růst internetu, mobilních zařízení k němu připojených a 

datový růst. S růstem chytrých zařízení roste počet uživatelů, kteří svou komunikaci 

přesouvají mimo klasickou oblast telefonování, tedy na Facebook, Twitter atd. Tento trend 

mění pozici operátorům, jejichž příjmy se skládají především z klasického volání a posílání 

SMS zpráv. Uživatelé mají stále větší požadavky na datové služby a operátoři nedisponují 

kvalitní infrastrukturou, která by byla stavěna na tak velké datové přenosy. Hlavní problém 

je v tom, že infrastruktura operátorů nepřiděluje službám uživatelů priority (například 

datově náročný přenos videa má nově mít přednost před relativně nenáročným přenosem 

webové stránky). Operátoři potřebují technologie, které vkládají mezi jejich sítě a internet 

inteligenci, prvky které dokáží efektivně řídit datový provoz a určovat priority. Cicso ASR 

5500 je právě takový to „prvek“. Technologie ASR 5500 umožňuje typ dat upřednostňovat 

a obsluhovat, následně mohou operátoři tvořit tarify přesně podle datových potřeb 
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uživatele. ASR 5500 přišlo na trh začátkem roku 2012, jako první jej nasadil americký 

operátor Verizon a indický Bharti. [15] 

4.7.1 Charakteristiky 

 Podpora pro decentralizovanou i centralizovanou architekturu sítě. 

 In-line služby, které řídí rozhodování pro všechny služby napříč všemi 7 vrstvami. 

 Velký výkon i v jiném kritériu než jen propustnost. 

 Software pro optimální řízení. 

 Vysokokapacitní platforma pro 3G/4G/LTE služby. 

 Virtualizované řešení, kde softwarové funkce nejsou závislé na hardwaru. 

 Lze použít jako Gateway GPRS Support Node (GGSN), Serving Gateway (SGW), 

PDN Gateway (PGW), Home Agent (HA), and In-line služby. [16] 

5 Softwarová podpora 

Dokonale vybudovaná architektura a funkční hardware ještě není zárukou pro plně funkční 

aplikaci/systém Internetu Věcí. Druhá část úspěchu se skrývá ve vhodně zvoleném 

software, softwarovém prostředí, platformě. 

5.1 .NET Micro Framework 

Jedná se o platformu určenou k psaní aplikací pro embedded systémy (systémy, kde řídící 

počítač je plně zabudován do zařízení, které ovládá). Základní komponentou je Microsoft 

.NET Framework, prostředí potřebné pro běh aplikací a nabízející spouštěcí rozhraní i 

potřebné knihovny .Micro Framework je open source platforma vycházející z .NET 

Framework určená pro zařízení s alespoň 256 Kb flash paměti a 64 KB kapacitou RAM 

paměti. Jeho hlavní výhodou je že výsledný program je schopen fungovat přímo na 

hardware bez přítomnosti operačního systému (ale podporuje i OS), nepotřebuje jednotku 

pro řízení paměti a podporuje propojení a periferie. NET Micro Framework má i řadu 

omezení, nepodporuje více rozměrová pole, některé specifické datové typy a dá se 

programovat pouze v jazyku C#. Další nevýhodou Micro Frameworku je jeho nemožnost 

nasazení na jiném operačním systému než Windows. Tuto nevýhodu částečně řeší 

nezávislý open source projekt pod názvem Mono, který lze provozovat na systémech 

Linux, FreeBSD, UNIX, Mac OS X, Solaris a Microsoft Windows. Nejčastěji se s NET 
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Micro Frameworkem setkáme v senzorových obvodech, v oblasti zabezpečovací techniky 

nebo domácích spotřebičích. 

5.1.1 ASP.NET 

ASP.NET je součástí Frameworku zaměřenou na tvorbu webových aplikací. ASP.NET 

umožňuje přechod od klasického psaní aplikaci pro Windows k psaní webově 

orientovaných aplikací. Webové stránky se skládají z objektů a ovládacích prvků jako jsou 

klasická tlačítka, která známe z prostředí Windows, nadpisy a podobně. K jednotlivým 

objektům se poté přiřadí události, funkce a vlastnosti. Každý objekt je přepsán do jazyka 

HTML a vložen do zdrojového kódu stránky klienta. Hlavní výhody tohoto postupu jsou 

ty, že je nezávislý na operačním systému, programátoři mají na výběr širokou škálu 

tlačítek (buttons), funkcí a knihoven a mohou využít předem nadefinovaných šablon, které 

zkracují dobu psaní a zjednodušují postup.[17] 

5.2 Windows (Embedded) CE 

Windows CE je další operační sytém od firmy Microsoft, určen pro malá zařízení typu 

PDA nebo Handheld PC. Jedná se o systém, operující v reálném čase, podporující 

procesory Intel x86, založen na hybridním jádru, které je odlišné od toho, které známe z 

klasických osobních počítačů. Windows CE bývá nejčastěji nasazen na zařízeních, které 

mají velmi málo místa pro uložení operačního systému. Pro funkčnost Windows CE však 

stačí kapacita v řádech jednotek megabajtů, proto bývá nejčastěji nasazován v síťových 

zařízeních, mobilních telefonech nebo VoIP telefonech. Vývoj se provádí pomocí 

programu Microsoft Visual Studio. 

5.3 Windows XP Embedded 

Je založen na totožném kódu jako Windows XP Professional Edition. Windows XP 

Embedded je tedy v podstatě Windows XP pouze s požadovanými funkcemi pro danou 

oblast použití. Vytváří se ve vývojovém prostředí Microsoft XP Embedded Studio. 

Nejčastěji bývá užit v pokladních terminálech, bankomatech nebo hracích automatech. 

Následující tabulka srovnává vlastnosti a možnosti všech tří Windows Embedded systémů: 
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Tabulka č. 2 Srovnání vlastností Windows Embedded prostředí. 

 .NET Micro Framework Windows Embedded CE Windows XP Embedded 

Oblast 

použití 

Senzory, zabezpečovací 

zařízení, robotika 

Síťová zařízení, VoIP telefony Terminály, Bankomaty 

Vlastnosti Malý, mobilní, grafické 

rozhraní 

Připojený, Grafické UI, Server, 

Prohlížeč, Vzdálený přistup, DirectX 

Výkon a konektivita PC 

Velikost 200-400Kb 300Kb + 40Mb + 

Napájení Velmi nízká spotřeba Nízká spotřeba Běžná spotřeba 

CPU ARM7,ARM9, Cortex. Není 

potřeba MMU 

X86, MIPS, SH4, ARM, nutné MMU X86 

Real-Time Soft Real-Time v řízeném 

kódu 

Real-Time Real-Time (s přidáním 

komponent třetí strany) 

Řízený X 

Nativní 

Řízený Obojí Obojí 

5.4 Android 

Je open source platforma v dnešní době známá především díky chytrým telefonům, ale 

možnosti použití Androidu jsou daleko širší. Používá se také v PDA zařízeních, tabletech 

nebo GPS navigacích. Operační systém Android je založen na jádru Linuxu, obsahuje 

middleware, grafické uživatelské rozhraní a aplikace. Android je postaven na architektuře 

o pěti vrstvách, každá z nich má svou úlohu.[18] 

1. Základní a nejnižší vrstva architektury je vrstva jádra operačního systému, tvořící 

rozhraní mezi použitým hardwarem a software. V současnosti je vrstva založena na 

jádru Linuxu verze 2.6 (i když nejnovější Linux verze jsou již založeny na jádru 

3.0). Díky použití jádra právě ze systému Linux je zaručeno snadné zavedení na 

různá zařízení. 

2. Android Application Framework – jsou knihovny napsané v jazyku C/C++ které 

jsou využívány různými komponentami systému, například knihovna pro 

přehrávání audia, knihovna pro relační databáze, 3d aplikace atd. 

3. Android Runtime – je vrstva virtuálního nástroje pod názvem Dalvik. Dalvik 

vznikl především z důvodu optimalizace poměru výkon/spotřeba energie. Každá 

spuštěná aplikace běží ve vlastním procesu pod správou Dalviku. 
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4. Application Framework – je vrstva důležitá především pro vývojáře, zpřístupňuje 

data o aplikacích. Poskytuje informace o hardware, stavový řádek, správu procesů a 

další funkce nezbytné pro vývoj. 

5. Poslední částí Androidu jsou základní aplikace. Jedná se o předem nainstalované 

aplikace ale i aplikace nainstalované dodatečně. 

5.4.1 Vývoj aplikací 

Oficiální vývojové prostředí Androidu se nazývá Eclipse, lze však psát aplikace pomocí 

příkazové řádky nebo prostého textového editoru. Programovací jazyk prostředí Eclipse je 

Java, ale pomocí plug-inů lze programovat například i pomocí jazyka PHP. Samotný 

Eclipse bez plug-inů neobsahuje nástroje pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní.  

V současnosti je vývoj aplikací pod OS Android velmi populární a to i díky rozmachu 

Internetu Věcí. Jeho možnosti nasazení, open source provedení a široká komunita ho činní 

jedničkou na trhu v oblasti tvorby mobilních aplikací pro systémy založené na bázi 

Internetu Věcí. Samotná čísla mluví za vše, udává se, že v polovině roku 2011 bylo 

aktivováno každý den 550 000 OS Android zařízení. 

5.5 iOS 

iOS je operační systém firmy Apple, další který byl původně vyvinut pro mobilní telefony, 

ale používá se i v jiných zařízeních jako například AppleTV. Původní název byl iPhoneOS, 

dnešní již čtvrtá verze v pořadí nese jen zkrácený název iOS (především z důvodů 

marketingové strategie společnosti Apple). Jedná se o software typu UNIX a vychází 

z původního operačního systému Mac OS X používaného v počítačích Apple. Na rozdíl od 

pěti vrstvé architektury Androidu má iOS vrstvy pouze čtyři. 

1. Cocoa Touch – je vrstva obsahující knihovny pro vývoj aplikací. Mezi hlavní 

knihovny vrstvy patří multitasking (běh více aplikací současně), podpora šifrování, 

sdílení souborů atd. 

2. Media Layer – jak už název napovídá, vrstva umožňuje přehrávání médií. Součástí 

je technologie Open GL pro vykreslování složitějších 3d modelů, Image I/O pro 

čtení a zápis různorodých grafických formátu a další technologie například pro 

přehrávání zvukových formátů. 
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3. Core Services Layer – umožňuje služby typu GPS, správu aplikací, odlehčené 

SQL databáze nebo podporu XML.  

4. Core OS – poskytuje tzv. „nízko úrovňové funkce“ pro ostatní technologie. Jsou to 

matematické výpočty, komunikace s externími zařízeními pomocí technologie 

Bluetooth nebo například kryptografie.  

5.5.1 Vývoj aplikací 

Dříve bylo možno vyvíjet aplikace pouze v oficiální aplikaci XCode, která byla zdarma, 

ale podporována byla pouze systémem Mac OS X. Tuto negativní vlastnost řeší několik 

projektů, mezi nimi například nástroj pro vývoj flash aplikací od společnosti Adobe, který 

umožňuje kompilovat programy napsané jiným kódem do jazyka C. 

6 Scénář použití – dostupnost serveru 

Následující scénář ukazuje použití M2M komunikaci v praxi, konkrétně hlídání 

dostupnosti serveru. Hlavní požadavky na systém jsou, aby data hlavního nebo záložního 

serveru byla uživateli neustále dostupná a administrátor serveru měl v reálném čase 

přehled o tom, který server je právě funkční (dostupný). V systému jsou následující prvky: 

 Hlavní server – primární uložiště dat, ke kterému v případě funkčnosti systému 

přistupuje uživatel. Data v něm jsou neustále replikována na server záložní. 

 Záložní server – zde jsou replikována data hlavního serveru. V případě poruchy 

hlavního serveru je replikace přerušena a záložní server se stává serverem hlavním. 

Administrátor je o této změně informován, běžný uživatel nikoliv. 

 Watch Dog – jedná se o prvek zastávající funkci „hlídacího psa“. Je to 

nejdůležitější prvek systému, neustále zjišťuje dostupnost hlavního i záložního 

serveru (odesíláním a následným vyhodnocováním IP datagramů), v případě 

poruchy hlavního serveru dá pokyn k zastavení replikace a přesměruje uživatele na 

server záložní. Dále informuje administrátora o provedené změně, v případě 

opětovné funkčnosti hlavního serveru vrátí komunikaci zpět do předešlého stavu. 

V případě, že nefungují oba servery, nastaví nouzový režim a opět upozorní 

administrátora. 

 Router – směrovač povolující běžným uživatelům přístup k datům na serveru. 
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 Administrátor – správce sítě. Na rozdíl od běžného uživatele je správce 

informován o změnách v systému. Má též přístup k celé architektuře systému. 

 ONS – služba důležitá pro identifikaci serverů (viz. Strana 16). 

6.1 Schéma systému 

 

Obr. č. 13 Schéma řešení dostupnosti serveru. 

V systému mohou nastat následující situace: 

1. Ideální stav - V ideálním stavu je hlavní i záložní server plně funkční. Mezi 

serverem hlavním a záložním probíhá neustálá replikace dat. Základní komunikace 

probíhá na úrovni Uživatelé – Router – Hlavní server. Jestliže vše funguje tak jak 

má, administrátor není o ničem informován.  

2. Porucha hlavního serveru, – Předpokládejme nyní, že záložní server funguje bez 

problému, hlavní server nereaguje. Pokud Watch Dog rozhodne na základě příliš 

velké hodnoty odezvy pingu, že hlavní server neodpovídá, zastaví replikaci dat 

mezi servery, vyhodnotí ping záložního serveru a následně přesměruje (prohodí) 
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servery. Záložní server se tedy stává serverem hlavním a komunikace probíhá na 

linii Uživatelé – Router – Záložní server. O provedené změně Watch Dog upozorní 

administrátora, běžní uživatelé tuto změnu nepoznají. 

3. Porucha záložního serveru – Opačná situace. Předpokládejme nyní, že hlavní 

server funguje bez problému, záložní server nereaguje. Opět Watch Dog vyhodnotí 

údaje pingu, zjistí, že hlavní server je v pořádku, ale záložní nereaguje. Zastaví 

probíhající replikaci mezi servery, upozorní uživatele na poruchu záložního serveru 

a zastavení replikace. Komunikace probíhá na stejné linii jako při ideálním stavu. 

4. Porucha obou serverů – Watch Dog vyhodnotí oba servery jako nereagující, 

zastaví replikaci a nastaví nouzový režim. Opět informuje administrátora o 

provedených změnách. 
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6.1.1 Úloha Watch Dogu v systému 

 

Obr. č. 14 Algoritmus popisující roli Watch Dogu v systému. 

Podstatou algoritmu Watch Dogu je neustále zkoušení dostupnosti obou serverů 

(prostřednictvím pingu) a následné vyhodnocování údajů a rozhodování (obojí je 

zjednodušeně znázorněno větvením „Odpověď?“). Celý algoritmus se poté s časovou 

prodlevou opakuje. 
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6.2 Úskalí systému 

 Vyhodnocování odpovědi – Jedná se o timeout, dobu kdy je server považován za 

nedostupný nebo naopak dostupný. Watch Dog posuzuje časovou odezvu a na 

základě velikosti časového intervalu se následně rozhoduje. Problém je však v tom, 

jak velký časový údaj lze považovat za hodnotu odpovídající dostupnému nebo 

naopak nedostupnému serveru. Může nastat situace, že na hlavním nebo záložním 

serveru poběží proces (například aktualizace), který výrazně zvýší hodnotu odezvy 

a Watch Dog tento server chybně vyhodnotí jako nefunkční. 

 Adresace serverů – Během prohození serverů dojde i ke změně jejich IP adres. 

Jedno z řešení může být překlad IP adres. 

 Důležitost Watch Dogu – Celý systém je založen na jednom rozhodovacím prvku. 

Pokud nastane situace, při které Watch Dog nebude provozuschopný, systém 

nebude schopen zajistit prohození serverů a tedy jejich dostupnost uživatelům v 

případě havárie. Nabízí se například řešení, při kterém bude Watch Dog napojen na 

záložní UPS zdroj který zajistí funkčnost prvku během výpadku elektrického 

proudu. V případě mechanické nefunkčnosti Watch Dogu může být do systému 

zapojen další záložní rozhodovací prvek. 

 Více záložních serverů – Pro lepší provozuschopnost může být zapojeno do 

systému více záložních serveru pro případ, že všechny předcházející záložní 

servery selžou. V případě havárie rozhodovací prvek přepne chod systému na další 

server v pořadí. 
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7 Srovnání a výhody proti stávající technice 

Rozvoj technologií a výpočetní techniky především, se zdá neuvěřitelně rychlý a 

nezastavitelný. Spolu s tímto technologickým růstem roste i potřeba lidí po informacích a 

právě Internet Věcí je nástroj k uspokojení této potřeby. Internet věcí umožňuje masové 

využití senzorů k získávání dat v různých oblastech a to od technologických procesů, přes 

zdravotnictví, až čistě po komerční sféru. Automatické sbírání dat bez potřeby lidského 

zásahu je ohromnou výhodou k porozumění dané problematiky či situace.  

Srovnání dřívějšího řešení a dnešních možností díky M2M komunikaci a Internetu věcí 

uvedu na výše zmíněném typovém řešení. Výpadek serveru se projevil, až když uživatelé 

nemohli přistupovat ke svým datům. Teprve poté se začalo na odstranění problému 

pracovat. Pokud servery neměly k dispozici skripty pro odstranění problému, bylo navíc 

nutné, aby adekvátní pracovník (administrátor nebo servisní technik) fyzicky na místě 

nefunkční server odpojil, zastavil replikaci a sepsal protokol o nehodě. Tato operace byla 

především časově a finančně velmi náročná. V navrhovaném řešení je administrátor sítě 

díky M2M komunikaci o chybě v systému informován téměř okamžitě, například pomocí 

SMS zprávy. Právě propojení snímačů do sítě (sítí) přináší největší výhodu 

v informovanosti v reálném čase. Veškerá získaná data jsou nyní dostupná „ihned“. 
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Závěr 

V práci jsem shrnul nejrozšířenější technické prostředky a software používané k realizaci 

Internetu věcí. Dále nabízím porovnání vlastností technických prostředků, jejich technický 

popis i příklady využití v praxi. V závěrečné kapitole jsem se věnoval návrhu konceptu 

systému pro hlídání dostupnosti serverů, skládajícího se ze základního schématu a 

algoritmu rozhodovacího prvku Watch Dogu. Jedná se pouze o zjednodušený koncept, 

který slouží pouze jako příklad použití M2M komunikace, během analýzy systému jsem 

však objevil několik úskalí, která mohou být podnětem pro další řešení. Vyžadují totiž buď 

úpravu prezentované koncepce, nebo rozšíření funkcí popisovaných zařízení. 

Internet věcí nám nabízí velmi mnoho zajímavých možností pro podnikání v nejrůznějších 

oblastech a lze předpokládat, že brzy bude datový provoz většinově realizován právě 

prostřednictvím M2M komunikace. Obrovský nárůst dat, počtu připojených zařízení k 

internetu, rychle se rozvíjející možnosti softwaru a hadrwaru, to vše dle mého názoru 

prorazí cestu Internetu věcí na trhy.  
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