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Abstrakt 

Uvedená práce se zaměřuje na testování ovlivnitelnosti technologie Bluetooth, 

respektive na vliv vnitřních a okolních jevů na dobu přenosu testovacího souboru. Toto měření 

simuluje běžné podmínky reálného světa, kdy se často setkávají zařízení rozdílných verzí 

technologie Bluetooth, probíhá výměna dat na různé vzdálenosti, nebo jsou mezi účastnickými 

zařízeními umístěny překážky z rozmanitých materiálů. K analýze přenosu bylo použito 

analyzátoru Arca Wavecatcher, který dokáže odposlouchávat komunikaci mezi klientskými 

zařízeními. Srovnání výsledků tohoto testování nám, může do budoucna posloužit k určení 

představy, jak co nejlépe pracovat z technologií Bluetooth.    
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Abstract 

This work is focuses on testing susceptibility Bluetooth technology, respective the 

effects of intrinsic and external effects on the transmission time of the test file. This 

measurement simulates normal real-world conditions, where we often encounter with different 

device versions of Bluetooth technology, data exchange at different distances or between the 

participating devices are placed obstacles of various materials. To analyze transmission was 

used Arca Wavecatcher Bluetooth analyzer that can eavesdrop on the communication between 

the client devices. Comparison of the results from this testing, can serve in the future to identify 

ideas on how to best working with Bluetooth technology. 
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Profile 
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klíčováním 
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ITU-T International Telecommunication 

Union 

Mezinárodní telekomunikační únie 

LED Light Emitting Diode Světlo emitující dioda 

NFC Near Field Communication Technologie bezdrátové 

komunikace na krátkou vzdálenost 

OSI Open systems Interconnection  Snaha o standardizaci komunikace 

v počítačových sítích  

PAN Personal Area Network Osobní počítačová síť 

PIN Personal Identification Number Osobní identifikační číslo 

UTF-8 Unicode Transformation Format 8 bitový způsob kódování řetězců 

WPAN Wireless Personal Area Network Bezdrátová osobní počítačová síť 
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1 Úvod 

Každý z uživatelů mobilních telefonů, počítačů nebo jiných zařízení z oblasti 

elektrotechniky a informatiky, se již setkal s Bezdrátovou komunikací. Ať vědomě či nevědomě 

využil některou z technologií, která právě tuto komunikační metodu využívá. Příkladem může 

být technologie Bluetooth. Tato technologie zažila v posledních letech velkého rozšíření 

zejména na poli mobilních zařízení. V dnešním světě je tato technologie tak běžná, že se její 

použití ve skutečných podmínkách stálo předmětem této práce. 

V této studii se konkrétněji zaměříme na testování odolnosti vůči vnitřním a vnějším 

vlivům, respektive na dopad těchto vlivů na dobu potřebnou pro přenosu souboru. Provedeme 

jednotlivá měření a výsledky podrobíme analýze, kterou zhodnotíme v závěru práce.  

Tato práce je strukturovaná do čtyř hlavních částí. Nejprve si představíme technologií 

Bluetooth, její základní vlastnosti, protokolovou strukturu a jednotlivé specifikace. 

 V další části se zaměříme na parametry, jež ovlivňují přenos pomocí této technologie. 

 Poté se seznámíme s jednotlivými použitými zařízeními, v této části si uvedeme 

základní vlastnosti jednotlivých zařízení reprezentující různé vývojové verze technologie 

Bluetooth. Dále si představíme, jak hardwarové, tak softwarové testovací rozhraní analyzátoru 

Arca Wavecatcher, seznámíme se s obecným postupem pro měření prostřednictvím tohoto 

rozhraní a v poslední části této kapitoly se zaměříme na testovací metodiku. 

Poslední část se ponese v duchu realizace samotného přenosu dat, popíšeme si 

jednotlivé úlohy, seznámíme se s postupy při měření a provedeme následnou analýzu 

naměřených hodnot.  
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2 Bezdrátová komunikace 

Za Bezdrátovou komunikaci se označuje spojení dvou zařízení jiným, než hmatatelným 

médiem, jmenovitě například rádiová, optická nebo sonická komunikace. Tato technologie je 

používána napříč celým spektrem informační a komunikační technologie od globálních 

satelitních, datových nebo hlasových přenosů, až po přenos realizovaný infračerveným světlem, 

rádiovým zářením nebo například verbální komunikací. Při použití tohoto typu komunikace 

v počítačových sítích se tyto sítě nazývají Bezdrátové.  

V posledních několika desetiletích Bezdrátové sítě nabrali na velké popularitě, 

významně k tomu přispěl právě fakt odpadání povinnosti připojit zařízení skrze fyzické 

médium. Další velmi podstatný vliv má na šíření Bezdrátových sítí má růst trhu s mobilními 

zařízeními. V dnešní době je řada zařízení koncipována právě na využití Bezdrátových sítí. 

Příkladem mohou být dálkové ovladače, chytré telefony, tablety, notebooky, chromebooky a 

jiné dnes velmi oblíbené platformy, jež jsou vytvářeny právě a pouze pro bBezdrátovou 

komunikaci a bez ní neměla sebemenší šanci na úspěch. Pro představu bych zvolil, chytrý 

telefon, u jehož konstrukce se počítá s využitím Celularní rádiové sítě pro přenos hlasu nebo 

dat, WiFi pro pohodlné připojení k internetu, Bluetooth pro užití Handsfree sady a v neposlední 

řadě například NFC pro bezkontaktní platby apod. Pro více informací navštivte uvedený 

zdroj.[1] 
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3 Technologie Bluetooth 

Bluetooth je otevřený standart sloužící pro Bezdrátovou komunikaci mezi dvěma nebo 

více zařízeními. Tato technologie byla vytvořena jako bezdrátová náhrada za sériové, metalické 

rozhraní RS-232 a spadá do kategorie PAN bezdrátových sítí, což jsou sítě pro komunikaci na 

krátkou vzdálenost. Toto rozhraní brzy po svém uvedení našlo uplatnění napříč informační a 

komunikační technologií. Dnes se s tímto rozhraním můžeme nejčastěji setkat při práci 

s mobilními telefony. Více informací k tomuto tématu naleznete v uvedeném zdroji.[2]  

3.1 Historie 

První zmínky o technologii Bluetooth pochází z roku 1994, kdy firma Ericsson a její 

divize Mobile Communications Division uvedla požadavek na realizaci náhrady univerzálního 

kabelového propojení RS-232. Dalším významným mezníkem vývoje Bluetooth byl vznik 

skupiny BSIG (Bluetooth Special Interest Group) v květnu roku 1998. Zakládajícími členy této 

skupiny byly firmy Ericsson, IBM, Toshiba, Intel, Nokia. Hlavní cílem skupiny BSIG bylo 

vytvořit univerzální standard pro sítě typu WPAN. V červenci roku 1999 byla uvedena první 

specifikace ve verzi 1.0a. Záhy na to přibyly k zakládajícím firmám další velké značky 3COM, 

Lucent, Microsoft a Motorola. V dnešních dnech čítá počet členů BSIG na 20 000 firem. 

Zajímavým příběhem se honosí také název Bluetooth. Ten byl odvozen z anglického 

překladu, přídomku dánského krále Haralda 1. Blaatanda. O vzniku tohoto přídomku existuje 

několik teorií. Nejpravděpodobnější z nich hovoří o tom, že Harald nebyl typickým Vikingským 

válečníkem, měl velmi tmavé vlasy a pleť. Jeho přídomek by mohla, dle této teorie, tvořit dvě 

slova staré norštiny „Bla“ tmavý a „Tand“ velký člověk. Stovky let po smrti Haralda 1. se 

rozhodla společnost Ericsson využít tohoto přídomku pro pojmenování nově vznikající 

technologie Bluetooth. Filozofií tohoto názvu má být odkaz na skvělé diplomatické schopnosti, 

pomocí kterých Harald usmířil válčící kmeny. Stejně jako Harald, tak i Bluetooth posloužil 

k usnadnění vzájemné komunikace. Při tvorbě tohoto článku jsem částečně čerpal z těchto 

zdrojů.[1][2] 

3.2 Vývoj 

První oficiálně uvedenou specifikací se v červenci 1999 stala verze 1.0a, ještě téhož 

roku, konkrétně v prosinci byla uvedena nástupní verze 1.0b. Obě tyto verze však trpěly řadou 

chyb, například s jednoznačným přiřazením rolí Master Slave nebo problémy s kompatibilitou.   

Řešením tohoto problému bylo uvedení verze 1.1 v únoru 2001, která se dala považovat 

za první použitelnou specifikací pro komerční využití. Ta byla také v roce 2002, schválena jako 

standart 802.15.1. Oproti verzi 1.0b přibyla také podpora nešifrovaných kanálů a indikátor 

úrovně signálu RSSI. 

 V listopadu 2003 byla vydána nová verze 1.2. Ta byla zpětně kompatibilní s verzí 1.1 a 

zároveň představila kompletně přepracovanou koncepci. Architektura Bluetooth byla v této 



 

Technologie Bluetooth 

  

 

- 4 - 

verzi definována naprosto transparentně. Byly představeny nové funkce, zejména FCS (Fast 

Conection Setup). Tato funkce sloužila pro rychlé navázání připojení. Dále funkce AFH 

(Adaptive Frequency Hopping) která zajišťovala ochranu proti rušení. Teoretická přenosová 

rychlost u této verze dosáhla až na hodnotu 781 kbit/s. Dalšími uvedenými funkcemi byly, 

představení standardizovaného rozhraní mezi řadičem a uživatelem HCI (Host Controller 

Interface) a režim přenosu dat L2CAP. 

V roce 2004 byla vypuštěna verze 2.0 + EDR, která je opět plně kompatibilní s 

verzí 1.2. Hlavním přínosem této verze bylo zavedení EDR (Enhanced Data Rate). Teoretická 

přenosová rychlost této verze byla 3,0 Mbit/s, ale v praxi se jednalo o rychlost 2,1 Mbit/s. 

Funkce EDR používá kombinaci GFSK a PSK modulace ve dvou variantách π/4-DQPSK a 

8DPSK.  

26. července 2007 byla organizací BSIG přijata verze 2.1 + EDR největším přínosem 

této specifikace bylo zavedení SSP (Secure Simple Pairing).  

Na jaře roku 2009 došlo k uvedení specifikace 3.0 + HS. Nejvýznamnější inovací této 

verze je přízvisko HS (High Speed). Tato specializace znamená, že teoretická přenosová 

rychlost může dosáhnout až 24 Mbit/s. Důležité je však poznamenat, že tento přenos již pak 

neprobíhá skrze technologii Bluetooth, ale přes technologii WiFi. Tato funkce byla vytvořena 

pro velké datové přenosy. V případě že se přenáší menší soubor, se využije energeticky 

úspornější technologie Bluetooth.  

V červenci roku 2010 byla oznámena premiéra verze 4.0. Ta už nepokračovala 

v nastoupeném tempu zvyšování přenosové rychlosti. Místo toho byla tato verze vytvořena 

s nároky na energetickou nenáročnost. Přenosová rychlost činí u této verze 1.0 Mbit/s. Tato 

varianta je však používána pouze pro malé soubory. V případě přenosu velkého množství dat se 

aktivuje verze 3.0, respektive rozhraní technologie WiFi a přenos je proveden teoretickou 

rychlostí až 24 Mbit/s. Při tvorbě této části jsem čerpal z těchto zdrojů. [3][4][5][6][7] 

 

3.3 Technické specifikace 

Frekvenční pásmo 

 Při návrhu na vývoj této technologie byl jedním z nejdůležitějších parametrů zajištění 

globální kompatibility pracovního, kmitočtového pásma. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 

použití ISM (Industrial Scientific Medical band), což je bezlicenční, volné pásmo. Šířka tohoto 

pásma je 2,400 – 2,4835 GHz, avšak v některých zemích se nepoužívá celá šířka tohoto pásma. 

Příkladem může být Japonsko, kde je využíváno pouze v rozsahu 2,465 - 2,4835 GHz. Za 

účelem potlačení interference, slouží metoda kmitočtových skoků AFH. Ta funguje tak, že po 

každém vysílání a přijmutí souborů se mění jeden ze 79 kanálů pro přenos. Těchto skoků se 

provede 1600 za sekundu. Při přenosu zadává pořadí frekvencí zařízení Master a poté se 

pokračuje v pseudonáhodném pořadí, které je vypočítáváno pomocí složitých pravidel. Kvalitní 
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přenos zajišťuje to, že odeslané, ale nepotvrzené rámce se posílají znovu s jinou nosnou 

frekvencí. [3] 

Typologie 

 V technologii Bluetooth se využívá následujících typologií uvedených na obrázku 3.1. 

Základním rozdělením v tomto systému je přiřazení zařízením rolí Master a Slave. Kdy zařízení 

Master řídí komunikaci a je schopno obsloužit i několik zařízení Slave.   

 

Obrázek 3.1: Typologie používané v systému Bluetooth [3] 

Výkonností třídy 

 Technologie Bluetooth dělí zařízení podle vysílacího výkonu do tří tříd. Rozdělení do 

těchto kategorií můžeme vidět v tabulce na obrázku 3.1. 

 

Obrázek 3.2: Tabulka rozdělení výkonnostních tříd. [3] 

 

Použité kódování a modulace 

V technologii Bluetooth se používá Gaussovská modulace s frekvenčním klíčováním GFSK 

(Gaussian Frequency Shift Keying). Při této modulaci je modulátoru FSK (modulace 

s frekvenčním klíčováním) přiřazena gaussovská dolní propust. Pravoúhlý signál se po 

průchodu propusti přemění na spojitý signál ve tvaru Gaussovy křivky. Tím se omezí šířka 

pásma potřebná pro přenos. Index modulace musí mít hodnotu 0,28 - 0,35. Logické hodnoty 

jsou reprezentovány frekvenčními odchylkami. 
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Obrázek 3.3: Gaussovská modulace s frekvenčním klíčováním GFSK [3] 

Struktura protokolů 

Nejnižší vrstvou je rádiové rozhraní (Bluetooth Radio) toto rozhraní odpovídá fyzické 

vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Prostřednictvím této vrstvy je definováno frekvenční 

pásmo, organizace kanálů a přenosové charakteristiky systému.  

Druhá základní vrstva (Baseband), obsahuje specifikaci paketů, fyzické a logické kanály 

a režimy pro přenos dat i hlasu. 

Třetí vrstva je rozdělena na dva bloky, Audio a LMP (Link Manager Protokol). Audio 

část se stará o přenos hlasu a vychází z doporučení ITU – T. Link manager má na starost 

testování spojení, správu buněk, vytváření rušení a nastavování spojení. 

HCI (Host Controller Interface) je název řídícího rozhraní, které zajišťuje komunikaci 

mezi hostitelem a řadičem. 

Za rozhraním HCI leží vrstva L2CAP (Link Layer Control and Adaptation Protocol). 

Vrstva protokolu pro kontrolu řízení a adaptaci logických spojení. Tato vrstva se používá pro 

multiplexování vyšších vrstev a segmentaci paketů.  

Služeb L2CAP vrstvy využívají protokoly RFCOMM,TCS a SDP. RFCOMM (Radio 

Frequency Communication). Protokol je jednoduchý transportní protokol, který vytváří 

standardní sériové rozhraní. Tento protokol pracuje jako náhrada kabelového rozhraní RS – 232 

a poskytuje binární přenos dat. 
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TCS (Telephony Control protokol Specification) telefonní, kontrolní protokol definuje 

řízení hovorů pro vytvoření hlasové a datové komunikace mezi dvěma Bluetooth zařízeními. 

SDP (Service Discovery Protocol) protokol slouží pro vyhledání podporovaných služeb 

v klientských zařízeních. Aplikace díky tomutu protokolu získá informace o podpoře a případně 

i o konfiguraci dáné služby. 

V poslední vrstvě této struktury leží takzvané adoptované protokoly. Mezi nimi 

nalezneme OBEX, PPP a TCP/IP. OBEX (Object Exchange Protocol) je protokol původně 

navržený pro komunikaci skrze infračervený port a slouží pro výměnu souborů kontaktů apod. 

PPP (Point to Point Protocol) je klasický komunikační protokol, určený k přímému spojení mezi 

dvěmi síťovými uzly. TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) slouží pro 

přístup k internetu a komunikaci v počítačové síti všeobecně.[3][4] 

 

Obrázek 3.4: Zobrazení jednotlivých vrstev systému Bluetooth [3] 

 

 



 

Technologie Bluetooth 

  

 

- 8 - 

Párování 

Komunikace pomocí technologie Bluetooth často slouží k zveřejňování soukromých 

dat. Proto je nutné, aby se zařízení mohla zcela jednoznačně identifikovat. Zároveň je však 

vhodné, aby zařízení zvládla navázat komunikaci bez zásahu uživatele. Pro řešení této situace 

existuje proces zvaný párování. Tento proces je možno vyvolat jak na pokyn uživatele, tak jej 

může zařízení vyvolat automaticky při prvním připojení ke službě. Párování mnohdy vyžaduje 

interakci uživatele. Po úspěšném spárování je vytvořen mezi zařízením spoj a budoucí 

identifikace již probíhá bez nutnosti opakování tohoto procesu. Při procesu párování vzniká 

v zařízeních společný klíč. Bez tohoto klíče, například v případě odstranění z jednoho zařízení, 

se spoj přeruší a pro budoucí komunikaci je nutné opět provést proces párování. Pokud obě 

zařízení obsahují správný klíč, mohou být data mezi nimi šifrována a komunikace je tím 

chráněna proti odposlechu. [6] 

Párovací mechanismy 

Dědičné párování je metoda používaná u verze 2.0 a předchozích. Její princip spočívá 

v tom, že každé ze zařízení musí zadat PIN kód. Tímto kódem může být jakýkoliv 16 bitový 

řetězec UTF-8 kódování, pokud je na obou zařízeních zapsán stejný kód, spárování je úspěšné. 

Problém nastává v situaci, kdy má jedno zařízení omezení vstupního kódu. Typickým 

představitelem mohou být handsfree sady, kde bývá napevno nastavený vstup nebo třeba 

mobilní telefony, které dovolují použít pouze číselný vstup. Bohužel při párování nového se 

starším nebo omezeným zařízením je třeba na tento fakt myslet a využít jeden z typů kódu, 

který bude starší zařízení schopno zpracovat, jelikož neexistuje žádný způsob jak svá omezení 

sdělit novějšímu zařízení automaticky. Další možností je Alfanumerický vstup, kde mohou 

typickými představiteli být počítače a chytré telefony. [6] 

Formát Paketu 

 Na fyzické vrstvě technologie Bluetooth jsou definovány dva formáty paketů:  

 paket pro přenos dat v základním módu BR (Basic Rate) 

 paket pro přenos dat v rozšířeném módu EDR (Enhanced Data Rate) 

Paket základního módu může být tvořen: 

 zkráceným přístupovým kódem 

 přístupovým kódem a záhlavím paketu 

 přístupovým kódem záhlavím paketu a uživatelskými daty 

Délka přístupového kódu může být 68 nebo 72 bitů. Záhlaví paketu tvoří 54 bitů a nese 

informace pro řízení spoje. Pole pro uživatelská data může být délky až 2745 bitů. Celý paket 

tudíž může mít délku nejvýše 2867 bitů. Celý tento paket je modulován pomocí GFSK a 

vysílání začíná nejméně významným bitem LSB (Least Significant Bit). 

Druhým zástupcem je paket rozšířeného módu. Tento typ na rozdíl od předchozího, 

používá pro zrychlení přenosové doby změnu modulace datové, respektive uživatelské části 
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paketu. Čili přístupový kód i záhlaví jsou modulovány stejně jako v předchozím případě 

modulací GFSK, ale v záhlaví, konkrétně poli TYPE, je uložena informace o změně modulace. 

V případě že mód EDR je aktivní,  je po záhlaví vložen takzvaný ochranný interval, během 

kterého je nutné změnit modulační schéma fyzické vrstvy na modulaci π/4-DQPSK nebo 

8DPSK. 

Pokud vás zaujala pasáž o technické specifikaci a chcete se dovědět více o fungování 

technologie Bluetooth rád bych vám doporučil výukové materiály pana Ing. Ivana Pravdy. [4] 

3.4 Bezpečnost 

Existuje mnoho druhů závažných útoků. Pro příklad jsem vybral tyto dva druhy. 

 Bluejacking – v případě Bluejackingu se jedná o rozesílání nevyžádaných zpráv 

ve formě vizitek nebo například obrázků a jiných souborů. Přijímající nemůže 

autora identifikovat. Útočník je v tomto případě nazýván Bluejackerem. Cílem 

útočníka však není obtěžovat oběť, nýbrž vlastní pobavení. Jakýsi nepsaný 

kodex Blujackingu hovoří o tom, že není vhodné posílat oběti více než dvě 

zprávy. Nejedná se tedy o přímé ohrožení, pokud se stanete obětí Bluejackera, 

který se kodexu držet nebude. Postačí nastavit režim neviditelnosti pro 

nespárovaná zařízení nebo technologii Bluetooth načas vypnout.     

 Man in the Middle – druhým, o to nebezpečnějším případem je takzvaný muž 

uprostřed. Jedná se o typickou situaci odposlouchávání komunikace třetí 

osobou. Problém nemusí vyřešit ani identifikace veřejným klíčem, pokud 

útočník odposlouchává komunikaci ještě před identifikací veřejným klíčem, 

může snadno odposlechnout klíč a oficiálně se zapojit do komunikace. Řešením 

takovéto situace může být potvrzení klíče jinou komunikační formou. 

Problémem však může být odhalení útočníka. [8]       

3.5 Použití  

V dnešní době má technologie Bluetooth skutečně velký potenciál. Po útlumu, za který 

mohou zejména rychlejší datové přenosy, a s tím související levnější mobilní internet se tato 

technologie opět vrací na výsluní. Velkou zásluhu na tom mají chytré mobilní telefony, a hlavně 

pak doplňky, ať už jako chytré náramky, brýle, či hodinky. Všechny tyto zařízení používají 

Bluetooth pro komunikaci se svým mateřským přístrojem ve formě chytrého telefonu. Pak jsou 

také odvětví, kde již po několik let nenašel Bluetooth přemožitele. Právě do této kategorie patří 

zejména handsfree sady, ať už náhlavní soupravy nebo zařízení integrovaná ve vozidlech. Tak 

jako tak, jedno je určitě jisté, a to že technologie Bluetooth ještě neřekla poslední slovo. 
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4 Přenosové parametry technologie Bluetooth 

Technologie Bluetooth, stejně jako všechny ostatní bezdrátové technologie, podléhají 

společným přenosovým parametrům. Mezi základní přenosové parametry řadíme:  

 Přenosovou rychlost [b/s] 

 Frekvenci přenosu [Hz] 

 Výkon vysílacího zařízení [W]  

 Zisk přijímacího zařízení [dB] 

 Útlum v přenosovém médiu [dB] 

Tyto parametry si podrobněji rozebereme v jednotlivých podkapitolách. Je důležité podotknout, 

že samotné měření může ovlivnit mnoho dalších aspektů, které jsem do tabulky neuvedl, jelikož 

se nejedná o typické představitele přenosových parametrů. Příkladem nám mohou posloužit tito 

dva zástupci: 

 Vysokofrekvenční rušení – Tento jev může být způsoben například přítomností 

domácích spotřebičů v okolí měření. Silný vliv na měření v bezdrátových sítích 

může mít zejména mikrovlnná trouba, jež ke své funkci používá stejné 

frekvence a pracuje s velmi velkým výkonem.   

 Povětrnostní podmínky – Povětrnostní podmínky mohou značně ovlivnit jak 

kvalitu, tak dosah signálu. Na příklad při silném dešti se můžeme setkat 

s výpadky signálu satelitní televize, případně mikrovlnné distribuce internetu. 

Důsledkem silného větru může být rozkmitání přijímací antény, což se může 

projevit na kvalitě příjmu. 

4.1 Popis jednotlivých přenosových parametrů a jevů ovlivňující 

přenos 

Hlavním úkolem této části je bližší seznámení s přenosovými parametry, které ovlivňují 

bezdrátovou komunikaci. 

4.1.1 Přenosová rychlost 

Přenosová rychlost je parametr, který udává poměr velikosti přeneseného obsahu za 

jednotku času. Tento parametr je používán v informatice, kde značí rychlost datového toku. 

Nejčastější použití tohoto parametru je v dnešní době pravděpodobně při výběru internetového 

připojení, kde je často přenosová rychlost nejdůležitější vlastností nabízené služby. V tomto 

použití existují dvě kategorie nabízené přenosové rychlosti: 

 Garantovaná přenosová rychlost - Označuje nabídku služby, při které je vám 

garantovaná rychlost vždy přístupná, a to neomezeně na denní dobu. 

 Agregovaná přenosová rychlost - Tato služba označuje shlukování klientů do 

takzvaných agregací, skupin uživatelů. Agregovaná přenosová rychlost je poté 

přístupná celé skupině, což znamená, že v závislosti na počet připojených 
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zařízení klesá přenosová rychlost až na minimální nabízenou rychlost. 

V opačném případě rychlost stoupá až k maximální hodnotě. 

4.1.2 Frekvence přenosu 

Touto veličinou se označuje kmitočtové pásmo, ve kterém probíhá přenos dat. 

Například sítě standardů 802.11 a 802.15. Jedná se o Bezdrátové sítě WiFi, Bluetooth a ZigBee, 

používající pro přenos zejména pásmo ISM (Industrial, Scientifice and Medical), což je 

bezlicenční, volné pásmo rozprostřené okolo kmitočtů 2,4 GHz, a 5 GHz.  

4.1.3 Výkon vysílacího zařízení 

Vysílací výkon je pojem, který popisuje úroveň elektrického výkonu vyzařovaného 

vysílačem. Hodnoty výkonu používané při bezdrátové komunikaci se pohybují od řádově 

miliwattů [mW], při použití například technologie Bluetooth, až po řádově jednotky megawattů 

[MW], v případě pozemního, terestriálního, televizního vysílání DVB-T.  

4.1.4 Zisk přijímacího zařízení 

Ziskem přijímacího zařízení můžeme označit veličinu označující poměr „kolikrát větší“ 

je výkon signálu přijmutého k výkonu vyzářeného vysílačem. Zisk přijímacího zařízení je 

možno rozdělit na dvě samostatné hodnoty, první z nich je zisk antény přijímacího zařízení. 

Druhou částí je zisk operačního zesilovače, pokud jejím přijímací zařízení osazeno. Součtem 

těchto dvou logaritmických hodnot udávaných v decibelech získáme celkový zisk přijímacího 

zařízení.  

4.1.5 Útlum v přenosovém médiu 

Pod pojmem, útlum v přenosovém médiu, se skrývá hodnota označující poměr „kolikrát 

nižší“ je výkon přijímaný přijímačem, k výkonu vyzářeného vysílačem. Tato hodnota se skládá 

ze všech ztrát na cestě mezi vysílacím a přijímacím zařízením. Pro zjištění celkové ztráty je 

nutné znát hodnoty na dílčích součástech. V případě metalického vedení je nutné znát, jak 

měrnou ztrátu vztaženou na jednotku délky samotného metalického vedení, tak hodnoty ztrát na 

všech propojovacích konektorech. Při použití bezdrátové komunikace je nutné znát konstantu 

vztaženou k jednotce vzdálenosti, určenou pro výpočet v tomto přenosovém médiu. 



Seznámení s použitým zařízením a metodikou měření 

 

- 12 - 

 

5 Seznámení s použitým zařízením a metodikou 

měření 

5.1 Testovací zařízení 

Bluetooth analyzátor 

Analyzátor ArcaWavecatcher, zkráceně AWC, byl vytvořené britskou firmou Arca 

Technologies, jež se zabývá vývojem softwarových i hardwarových řešení pro laboratorní 

testování telekomunikačních zařízení. AWC slouží k analýze protokolů piconetové sítě 

standartu Bluetooth v reálném čase. Zařízení je schopno dekódovat protokoly LMP, L2CAP, 

HCI, RFCOMM, SDP, TCS, OBEX. K propojení s ovládacím počítačem slouží jak paralelní 

port, tak port USB ve verzi 1.1. Analyzátor můžete vidět obrázku 5.1. 

 

Obrázek 5.1: Arca Wavecatcher   

Notebook Fujitsu Siemens Lifebook C-series 

Notebook Fujitsu Siemens byl v tomto případě použit jako ovládací prvek AWC 

analyzátoru. Prostřednictvím nainstalovaného softwaru Arca Wavecatcher Control Centre 

provádíme veškerou správu analyzátoru. Notebook obsahuje jednojádrový procesor Intel 

Pentium 4, 512MB operační paměti a pro propojení s analyzátorem je použit USB port ve verzi 

1.1. Na zařízení byl nainstalován operační systém Windows 2000. V rámci kompatibility 

ovladačů se tato verze systému ukázala jako nejvhodnější k instalaci AWC Control Centre a 

následnému testování. Notebook Fujitsu Siemens můžeme vidět na obrázku 5.2 spolu 

s připojeným AWC. 
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Obrázek: 5.2: Notebook Fujitsu Siemens Lifebook C-series 

5.2 Zařízení reprezentující jednotlivé verze technologie Bluetooth 

Tato kapitola má za úkol, seznámit se základními vlastnostmi použitých testovaných 

zařízení. Důležité je poznamenat, že při tomto měření nedochází k testování samotných zařízení, 

ale použitá zařízení pouze reprezentují danou verzi a výkonnostní třídu technologie Bluetooth.  

Název 
Verze 

Bluetooth 

Výkonostní 

třída 
Operační systém 

Rok 

výroby 

Hp probook 4525s 3.0 + HS 2 Windows 8 2011 

Sony Ericsson G502 2.0 + A2DP 2 - 2008 

Nokia 301 Dualsim 3.0 + A2DP 2 Nokia S40 6
th
 Edition 2013 

Sony Ericsson Xperia Mini 

Pro 
2.1 + A2DP 2 Android 4.0 2011 

LG Optimus L9 II 4.0 1 Android 4.1.2 2014 

LG Google Nexus 4 4.0 1 Android 4.4.2 2013 

Tabulka 1.1: Tabulka základních vlastností zařízení, reprezentující jednotlivé verze Bluetooth 
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5.3 Testovací prostředí a obecný postup měření 

Arca Wavecatcher Control Centre, dále jen (AWCCC), je software vyvinutý britskou 

firmou Arca Technologies, která se zabývá tvorbou softwarových a hardwarových řešení pro 

komerční testování telekomunikačních sítí.  AWCCC slouží ke správě a ovládání AWC 

Bluetooth analyzátoru. Jeho primární funkcí je odposlech a následná analýza paketů sítě 

Bluetooth. Pomocí tohoto softwaru je dále možné provádět správu analyzátoru, například 

aktualizaci firmwaru.  

5.3.1 Popis rozhraní AWCCC 

Po spuštění AWCCC se nám zobrazí základní rozhraní rozdělené na čtyři samostatné 

části. Toto rozhraní je možno vidět na obrázku 5.3. 

 

Obrázek 5.3: Základní rozhraní AWCCC 

Levé horní okno slouží k zobrazení všech HCI (Host Controller Interface) příkazů. Ty 

představují komunikaci mezi o PC a AWC analyzátorem. Po spuštění aplikace se automaticky 

provede hardwarový reset analyzátoru a vypíše se nám jeho Bluetooth Device Address v našem 

případě 00 30 12 00 00 43. Tato adresa slouží k jednoznačné identifikaci a je obdobou MAC 

adresy. Pokud by nedošlo k zobrazení této adresy, bylo by to znamením toho, že komunikace 

mezi AWC a PC není správně navázána a není tak možno pokračovat v měření. 
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Pravé horní okno obsahuje seznam všech nalezených Bluetooth zařízení, která 

odpověděla na výzvu k vyhledání Inquiry sequence. Všem nalezeným zařízením, která 

automaticky odpověděla je přiřazen parametr Active. Těm, která neodpověděla je přiřazen 

parametr Not Active. Dalšími parametry zde zobrazenými jsou, Device Address což je 

Bluetooth adresa zařízení a Description, čili popisek. Do tohoto pole si můžeme vložit názvy 

zařízení pro snazší orientaci. 

V levém dolním oknu nalezneme softwarovou obdobu předního panelu analýzátoru, 

která nás pomocí oznamovacích LED diod informuje o momentálním stavu a vykonávané 

činnosti analyzátoru. 

Pravé dolní okno je grafické zobrazení pikosítě. Průběh komunikace mezi zařízeními je 

zde simulován pomocí animace.  

5.3.2 Nastavení a spuštění monitoringu přenosu souboru 

Prvním krokem našeho měření je vyhledání zařízení v dosahu. K tomu je třeba využít 

funkci Inquiry sequence. Tu vyvoláme stisknutím ikony dalekohledu na hlavním panelu obrázek 

5.4. Po spuštění vyhledání se Bluetooth Device Adresa každého zařízení v dosahu zobrazí v poli 

HCI příkazů a následně se zapíše do seznamu Device Address. 

 Obrázek 5.4: Inquiry sequence     
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 Pro spuštění monitorování pikonetové sítě slouží ikona monitoru na hlavním panelu 

obrázek 5.5. Po spuštění této funkce vám aplikace nejprve nabídne zapnutí Analyzátoru. Tuto 

volbu je nutno potvrdit.  

 

 

Obrázek 5.5: Spuštění analyzátoru 

Následně se objeví dialogové okno nabízející všechny varianty umožňující pasivní 

monitorování Bluetooth pikonetové sítě. Tyto možnosti je možné vidět na obrázku 5.6. 

V případě našeho měření bylo ve všech úlohách využito varianty monitorování Page 

Slave. Tato metoda spočívá v tom, že s odposloucháváním zařízení Slave se začne ještě před 

začátkem komunikace. Tuto možnost jsem zvolil, jelikož jsem chtěl zachytit celý průběh 

navazování přenosu od počáteční inicializace, skrze potvrzení přijetí souboru, až po dokončení 

datového přenosu. Při použití této metody je nutné nejprve zjistit Bluetooth Device Address 

zařízení Slave a zadat ji při volbě metody monitoringu. O navázání přenosu nás informuje 

modrá LED Sync dioda na předním panelu, která začne blikat. Po propojení Slave a Masteru, 

LED diody M, S a Sync začnou trvale svítit a informují nás o probíhajícím datovém toku 

v rámci pikosítě.  
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Obrázek 5.6: Výběr metody monitoringu 

5.3.3 Zachycení datových paketů a diferenční metoda měření 

Po spuštění začne analyzátor odposlouchávat zařízení Slave, a každý zachycený paket 

se vypíše do seznamu. To můžeme vidět na obrázku 5.7. Skupinu paketů před žádostí o přijetí 

souboru, můžeme vidět jako sekvenci zeleně znázorněných řádků v seznamu. Poté následuje 

navázání komunikace, kdy zařízení Master vyžaduje odpověď a přijetí souboru. Na dalším 

obrázku 5.8, je možno vidět potvrzovací paket s číslem 7643 odeslaný ze zařízení Slave 

k zařízení master a za tím následují první datové pakety označené červenými řádky. Samotný 

datový přenos testovacího souboru začíná paketem s číslem 8147. Všechny tyto datové pakety 

obsahují v parametru error hodnoty yes. Po prozkoumání jednotlivých paketů soudím, že za tuto 

hodnotu může neschopnost analyzátoru detailně dekódovat tyto pakety. Tato chyba je nejspíše 

zapříčiněna tím, že analyzátor pracuje s Bluetooth nejvýše verze 1.1 a všechny testovací 

zařízení pracují s verzí novější a zároveň využívání rozšířený datový tok EDR. Tento faktor 

však není relevantní pro měření doby přenosu. 
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Obrázek 5.7: Navázání komunikace  
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Obrázek 5.8: Navázání přenosu datových paketů 

5.3.4 Diferenční metoda měření 

Pro zjištění doby přenosu jsem zvolil jednu z nabízených funkcí softwaru AWCCC, její 

název je Time Difference Between Packets zkráceně TDBF a její princip spočívá v rozdílovém 

odečítání časů mezi prvním a posledním datovým paketem. Pomocí této funkce změříme 

skutečnou dobu přenosu souboru, bez toho abychom museli zohledňovat dobu nutnou pro 

navázání komunikace a zároveň také čas nutný k přijmutí souboru, který je značně ovlivněn 

lidským faktorem. Funkci TDBF spustíme stisknutím ikony hodin na hlavním panelu. Poté se 

objeví tabulka, do které je nutné vložit číslo prvního a posledního datového paketu, následuje 

stisknutí tlačítka Calculate, načež je vygenerován rozdílový čas s přesností na šest desetinných 

míst. TDBF kalkulátor můžeme vidět na obrázku 5.9.  



 

Seznámení s použitým zařízením a metodikou měření 
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Obrázek 5.9: TDBP kalkulátor 
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6 Realizace přenosu dat 

6.1 Posuzované přenosové parametry 

V rámci tohoto měření jsem se po konzultaci s vedoucím práce rozhodl zaměřit se 

zejména na tyto dva parametry:  

 Doba přenosu [s] 

 Faktor úspěšného přenosu 

6.1.1 Doba přenosu 

Základním parametrem, na který jsem se při tomto testování zaměřil, je doba přenosu. 

Tento parametr jsem odvodil z definice přenosové rychlosti, která popisuje objem dat 

přenesených za jednotku času. Z tohoto vztahu můžeme tedy zpětně odvodit dobu přenosu.  

Toto odvození můžeme vidět v příkladu rovnice 1.1, níže na této straně. Při výpočtu jsem použil 

následující označení parametrů: 

 Přenosová rychlost vp [b/s] 

 Doba přenosu tp [s] 

 Velikost testovacího souboru x [b]  

 

𝑡𝑝 =
𝑥

𝑣𝑝
, 𝑡𝑝 =

1000

100
, 𝑡𝑝 = 10 𝑠               

Rovnice 1.1: Matematické odvození doby přenosu   

Z toho vztahu vyplývá, že pokud soubor o velikost 1000 [b] budeme přenášet rychlostí 

100 [b/s], doba přenosu bude činit 10 sekund. 

 

6.1.2 Faktor úspěšného přenosu 

Druhým z parametrů, na který jsem se zaměřil, je faktor úspěšného přenosu. Tento 

parametr jsem si určil jako výchozí hledisko jak nahlížet na sekvenci přenosů, ve které došlo 

k nedokončenému přenosu. Pokud tedy počet neúspěšných přenosů překročí hodnotu 1, jedná se 

o sekvenci, která již nesplňuje podmínku úspěšného přenosu a není tedy vhodné použít ji 

k relevantnímu zpracování.   

6.2 Měření hraniční vzdálenosti a vliv vzdálenosti na dobu přenosu 

Základními otázkami tohoto měření, bylo zjistit jak velký vliv má vzdálenost mezi 

testovanými zařízeními na dobu přenosu testovacího souboru a jaká je maximální vzdálenost, 

při které přenos souboru proběhl bez obtíží.  

Jak je vidět na schématu zapojení, obrázek 6.1, při měření hraniční vzdálenosti byly 

použity následující přístroje: notebook Fujitsu Siemens, notebook HP Probook, analyzátor 
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AWC a za testované zařízení X byl zvolen mobilní telefon Sony Ericsson Xperia Mini Pro. 

Notebook Fujitsu Siemens reprezentuje ovládací prostředí pro analyzátor AWC, k němuž 

je připojen skrze port USB 1.1. Všechna ostatní komunikace probíhá výhradně skrze 

bezdrátovou síť Bluetooth. 

 Samotný přenos dat probíhá odesláním testovacího souboru z notebooku HP Probook 

4525s do telefonu Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Pod konstantou Y se skrývá označení 

vzdálenosti mezi těmito dvěmi zařízeními. 

 

Obrázek 6.1: Schéma zapojení, pro měření vzdálenosti  

Jako testovací soubor jsem zvolil soubor test_1.zip. Jedná se o archiv komprimovaný 

kompresní metodou zip. Obsahem tohoto souboru je zadání bakalářské práce z roku 2012/2013. 

Velikost tohoto souboru je 1759kB a zvolil jsem jej kvůli vhodně dlouhé době přenosu, která 

odpovídá řádově desítkám sekund. 



 

Realizace přenosu dat 

  

 

- 23 - 

 

Obrázek 6.2: Testovací soubor 1 

Jelikož všechna použitá testovací zařízení, v tomto měření, obsahují Bluetooth druhé 

výkonnostní třídy a z toho vyplývající hraniční vzdálenosti pro přenos přibližně 10 metrů, bylo 

nutné toto měření situovat na volné prostranství. Tímto rozhodnutím jsem se také vyhnul 

ovlivňujícím faktorům, jakožto interiérové zástavby v bytě. Značně jsem také omezil vliv rušení 

domácími spotřebiči, poněvadž měření bylo umístěno do zahrady vzdálené k nebližšímu stavení 

přibližně 20 metrů. Jako další faktor rušení může působit přeplněnost prostředí bezdrátovými 

sítěmi, i proto měření proběhlo v okrajové části vesnice blízce sousedící s lesem, kde je oproti 

městu frekvenční pásmo 2,4 GHz méně přehuštěné.      

Postup měření 

1) Nejprve propojíme AWC s notebookem Fujitsu Siemens a spustíme aplikaci AWC 

Control Centre. 

2) Poté postupujeme podle obecného postupu, kapitola 5.3, jehož průběh můžeme rozdělit 

do jednotlivých bodů. 

3) Inquiry sequence – vyhledání okolních zařízení. 

4) Start Wavecatcher – spuštění analyzátoru. 

5) Start monitoring – spuštění a zvolení metody monitorování pikonetové sítě. 
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6) Následně je nutné správně nastavit vzdálenost mezi zařízeními, to bylo provedeno 

pomocí svinovacího pásma příslušné délky. 

7) V dalším bodu přistoupíme k samotnému přenosu dat. Ten je realizován 

prostřednictvím aplikace fsquirt.exe která defaultně slouží pro komunikaci Bluetooth 

v operačním systému Windows 8. Toto rozhraní můžeme vidět na obrázku 6.3. Pomocí 

této aplikace snadno a ve dvou krocích odešleme soubor do zařízení Slave, kde jej už 

stačí pouze přijmout. 

8) Odposlech paketů – monitorování celého průběhu přenosu. 

9) TDBP kalkulátor – výpočet doby mezi prvním a posledním datovým paketem.  

10) Toto měření zopakujeme dvacetkrát pro každou vzdálenost a výsledné hodnoty 

zapíšeme do tabulky. 

 

 

Obrázek:6.3: Rozhraní fsquirt.exe 
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6.2.1 Měření hraniční vzdálenosti – výsledné hodnoty 

Cílem této úlohy bylo zjistit, s jakou nejzazší vzdáleností mezi vysílačem a přijímačem, 

jsou zařízení ještě schopna plnohodnotného provozu bez výpadků.  

Pro nejlepší zhodnocení výsledků tohoto měření je vhodné pracovat s kompletním 

výčtem výsledků Příloha A – Naměřené hodnoty: Tabulka 1. Při zpracování těchto dat, bylo 

nutné určit si jednoznačné kritérium pro úspěšný přenos. Ten jsem definoval pomocí, Faktoru 

úspěšného přenosu viz. 6.1.2. Z jeho definice vyplývá, že za úspěšný přenos může být 

považována pouze ta sekvence hodnot, ve které nefiguruje výsledek DNF více než jednou. 

Zkratkou DNF jsem označil nedokončený přenos. Hraniční vzdálenost je tedy taková 

vzdálenost, při jejímž měření došlo minimálně k devatenácti dokončeným přenosům. Po 

nahlédnutí do tabulky naměřených hodnot tedy jednoduše vydedukujeme, že hodnota hraniční 

vzdálenosti pro přenos mezi našimi zařízeními je osm metrů. Pod touto hodnotou se může 

podepsat mnoho faktorů ať už povětrnostní podmínky nebo případné rušení v síti apod. Při 

tomto měření jsem se však ani nesnažil nasimulovat laboratorní podmínky, při kterých je 

skutečně možné dosáhnout o mnoho lepších výsledků.  

6.2.2 Měření vlivu vzdálenosti na dobu přenosu – analýza výsledků 

Hlavním úkolem tohoto měření bylo zjistit, jaký vliv má vzdálenost mezi vysílacím 

a přijímacím zařízením na dobu potřebnou pro přenos testovacího souboru. 

Jak můžeme vidět na grafu 6.1, se zvyšující se vzdáleností razantně roste doba potřebná 

pro přenos souboru. Ruku v ruce s tímto jevem se neblaze projevuje zvyšující se vzdálenost také 

na stabilitě přenosu. Ve vzdálenosti 5 metrů je doba potřebná pro přenos téměř shodná 

s hodnotou ve vzdálenosti 1 metr, budeme ji tedy považovat za výchozí. U vzdálenosti 7 metrů 

můžeme pozorovat nárůst průměrné doby potřebné pro přenos o 32,2%. Při vzdálenosti 8 metrů 

se již jedná v průměru o 188% delší časový interval. U měření vzdálenosti 8,5 metru došlo ke 

čtyřem nedokončeným přenosům z dvaceti měření. Toto měření už tedy nesplňuje kritérium pro 

úspěšný přenos definované v podkapitole 6.1.1. I přesto je poměr dokončených měření 

k nedokončeným stále částečně použitelný pro výpočet průměrné doby přenosu. Ta činila 

přírůstek 906,6% k výchozí hodnotě. Závěrečnou vzdáleností pro měření bylo 9 metrů, tato 

distance se však ukázala jako příliš velká pro úspěšné dokončení, alespoň poloviny z dvaceti 

měření. Ačkoli se povedlo uskutečnit na tomto intervalu sedm dokončených měření, nedá se 

tato část považovat za dostatečně relevantní ke srovnání. Průměrné vypočtené hodnoty můžete 

vidět v tabulce 6.1 níže pod tímto odstavcem. 

 Vzdálenost mezi příjímacím a vysílacím zařízením [m] 

 5 7 8 8,5 9 

Průměrná doba 

přenosu[s] 
23,4 28,3 61,7 215,4 DNF 
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Tabulka 6.1: Tabulka průměrné doby přenosu při testování vlivu vzdálenosti      

 

  

Graf:6.1: Graf závislosti doby přenosu na vzdálenosti testovaných zařízení 

6.3 Měření účinku rozlišností verzí technologie Bluetooth na dobu 

přenosu 

Hlavním úkolem tohoto měření bylo zmapování vlivu rozlišných verzí technologie 

Bluetooth na dobu potřebnou k přenesení souboru a zhodnocení rozdílů v rychlosti přenosu 

mezi zařízením pracujícím s Bluetooth specifikací 2.1, 3.0 a 4.0. 

Podle schéma zapojení, obrázek 6.4, je možno vydedukovat si použité přístroje. Stejně 

jako v předchozím měření použijeme pro měření AWC analyzátor a jeho řídící středisko 

notebook Fujitsu Siemens. Jako testované zařízení nám poslouží mobilní telefony, 

a to konkrétně Google Nexus 4 v roli vysílacího zařízení, které představuje stálý etalon.  

Se svým Bluetooth modulem ve verzi 4.0, by jakožto zástupce nejmodernější a nejnovější 

technologie neměl žádný z dostupných telefonů omezit v rychlosti přenosu. Pro přijímací 

zařízení jsem vybral zástupce všech tří testovaných verzí. Konkrétně pak Sony Ericsson G502, 

Nokia 301 Dualsim a LG Optimus L9 II. 
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Obrázek 6.4: Schéma zapojení pro měření vlivu verzí  

 

Pro jednodušší ovládání v operačních systémech mobilních telefonů jsem v tomto 

případě jako testovací soubor použil fotografii test_2 o velikosti 2889kB. Jelikož při velké části 

tohoto úkolu používáme rychlejší verze technologie Bluetooth, nemusíme se bát nepatrně vyšší 

velikosti, a z ní vyplývající delší doby přenosu, v porovnání s předchozí úlohou. 

Tento test byl prováděn v bytu s panelovým jádrem. Pro přesnější hodnoty měření byla 

zvolena nominální vzdálenost mezi přijímacím a vysílacím zařízením na 0,5 metrů.   
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Obrázek 6.5: Testovací soubor 2 

Postup měření 

Postup při tomto měření je z velké části stejný jako při předešlé úloze. Liší se jen 

v několika bodech. 

1) Nejdříve je potřeba propojit AWC s notebookem Fujitsu Siemens. Poté spustíme 

aplikaci AWC Control Centre. 

2) Dále postupujeme podle obecného postupu, kapitola 5.3. 

3) Inquiry sequence – vyhledání okolních zařízení. 

4) Start Wavecatcher – spuštění analyzátoru. 

5) Start monitoring – spuštění a zvolení metody monitorování pikonetové sítě. 

6) V této chvíli nastává ten správný okamžik pro inicializaci přenosu dat pomocí rozhraní 

operačního systému Android, Obrázek 6.6. Vyhledáme okolní zařízení a po výběru už 

nezbývá než odeslat testovací soubor mobilnímu zařízení.    

7) Odposlech paketů – monitorování celého průběhu přenosu. 
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8) TDBP kalkulátor – pomoci této funkce vypočteme dobu mezi prvním a posledním 

datovým paketem.  

9) Toto měření zopakujeme dvacetkrát pro každou verzi a tudíž s různými přijímacími 

zařízeními. Výsledné hodnoty zapíšeme do tabulky. 

 

 

Obrázek 6.6: Rozhraní systému Android 
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Analýza naměřených výsledků 

Základní úlohou tohoto testování bylo objasnění účinku rozlišných verzí technologie 

Bluetooth, při přesunu testovacího souboru, a zjištění jak velký dopad má použití jednotlivých 

verzí na dobu nutnou k uskutečnění přenosu.  

Při pohledu do tabulky 6.2 si můžeme všimnout paradoxu. Ačkoli je zařízení LG 

Optimus na první pohled osazeno novější verzí technologie Bluetooth, projeví se zde 

skutečnost, že modernizace technologie z verze 3.0 na 4.0 proběhla zejména v rovině 

nízkoenergetických úprav. Proto je možno pozorovat, že verze 3.0 i 4.0 dosáhla takřka shodné 

hodnoty. Na rozdíl od těchto dvou přístrojů se projevila u telefonu Sony Ericsson jistá výkonová  

hranice, která zapříčinila nárůst přenosové doby v průměru o znatelných 35,6%. Přestože se zdá 

tato ztráta značná, na zařízení vyrobené před 6 lety je to velmi solidní výkon a stále určitě 

dostačující pro veškeré potřeby mobilního telefonu. Na druhou stranu nám tato skutečnost také 

ukazuje, že dnešním trendem se stalo spíše řešení vysoké spotřeby „chytrých telefonů“, než 

zvyšování přenosové rychlosti. 

V grafu 6.2 pak můžeme vidět kompletní průběhy měření. Jak je na první pohled patrné, 

měření všech tří verzí proběhla ve velmi stabilním rytmu. Jelikož nebylo testování provedeno 

v laboratorním prostředí odstíněném od veškerých rušení, můžeme si určité výkyvy vysvětlit 

jako okolní vlivy. Mezi ty je možno zařadit například domácí spotřebiče od mikrovlnné trouby 

skrze bezdrátový set myši a klávesnice až po velmi rozšířené WiFi sítě.  

Naměřené výsledky odpovídají předpokladům. Odpověď na otázku jak velký je dopad 

při použití různých verzí technologie Bluetooth na dobu přenosu zní takto. V posledních letech 

byly verze značně modernizovány, to se projevilo jak na přenosové rychlosti, tak na omílané 

spotřebě elektrické energie, ale i přesto si dovolím tvrdit, že i s verzí starou sedm let lze velmi 

dobře obsloužit zařízení a s nimi spojené funkce téměř stejně tak jako s verzí aktuální. 

Kompletní výčet naměřených hodnot nalezneme v Přiloze A – Naměřené Hodnoty – Tabulka 2 

    

 Název / verze Bluetooth technologie příjímacího zařízení. 

 
Sony Ericsson G502 

2.1 

Nokia 301 Dualsim 

3.0 

LG Optimus L9 II  

 4.0 

Průměrná doba 

přenosu[s] 
27,8 20,4 20,6 

Tabulka 6.2: Tabulka průměrné doby přenosu u testování rozdílných verzí 
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Graf 6.2: Graf vlivu rozlišných verzí na dobu přenosu 

6.4 Měření významu okolního prostředí na dobu přenosu 

Cílem tohoto testování je prokázat vliv okolního prostředí na přenos souboru a zjistit 

jaký je dopad různých druhů okolního prostředí na dobu přenosu. 

Stejně jako v předchozích dvou měřeních je ústředním zařízením AWC Bluetooth 

analyzátor a roli ovládacího PC se opět zhostil notebook Fujitsu Siemens. Jako vysílací zařízení 

posloužil notebook HP Probook 4525s. Pro přijímací zařízení jsme stejně jako v prvním úkolu 

zvolili Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Na schématu zapojení, obrázek 6.7, můžeme vidět okolo 

testovaného zařízení, šedý box symbolizující prostředí, ve kterém je umístěno přijímací zařízení. 

Pro realizaci rozmanitosti okolního prostředí jsem použil několik představitelů reálného světa. 

Prvním z nich je samozřejmě vzduch, jenž vytváří srovnávací etalon. Dalším z představitelů je 

kožený obal, obrázek 6.8 originálně sloužící pro přepravu sluchátek Koss. V našem měření je to 

zástupce textilie a představuje umístění zařízení v oblečení. Následujícím reprezentantem je 

panelové zdivo tloušťky 20 cm. Posledním testovaným zástupcem je dřevěný box o rozměrech 

30x20x10cm s tloušťkou stěny 2 cm. Tento předmět by měl zastupovat situaci zařízení 
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umístěného například v zásuvce stolu. Prohlédnout si jej můžete na obrázku 6.9. Všechna tato 

měření vždy proběhla se zařízeními v defaultní vzdálenosti 0,5 metru.       

 

Obrázek 6.7: Schéma zapojení při testování vlivu okolního prostředí 
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Obrázek 6.8: Kožený obal reprezentant textilie [9] 
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Obrázek 6.9: Dřevěný testovací box 

 

Stejně jako v případě první úlohy bylo použito testovacího souboru test_1.zip viz. 6.2 

Testování proběhlo v prostředí bytu s panelovým jádrem. Tato skutečnost nám dovolila 

využít jedné z vnitřních zdí pro testování.  

Postup měření 

Základem každého z uvedených testů je obecný postup, podrobněji popsaný 

v kapitole 5.3 Výjimkou jsou kroky 5) a 8), které jsou vždy mírně modifikované k danému 

zadaní konkrétní úlohy. 

1) Jako první je potřeba propojit AWC s notebookem Fujitsu Siemens. Poté spustíme 

aplikaci AWC Control Centre. 

2) Inquiry sequence – vyhledání okolních zařízení 

3) Start Wavecatcher – spuštění analyzátoru 

4) Start monitoring – spuštění a zvolení metody monitorování pikonetové sítě 

5) V této chvíli nastává ten správný okamžik pro inicializaci přenosu dat. K tomu 

využijeme již dobře známé rozhraní fsquirt.exe integrované do systému Windows, 

obrázek 6.3. 
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6) Odposlech paketů – monitorování celého průběhu přenosu. 

7) TDBP kalkulátor – pomoci této funkce vypočteme dobu mezi prvním a posledním 

datovým paketem. 

8) Testování zopakujeme dvacetkrát pro každé z testovaných prostředí. 

9) Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky. 

Analýza naměřených hodnot 

Hlavním významem tohoto měření bylo zjistit, jaký efekt bude mít vložení přijímacího 

zařízení do testovacího prostředí. Porovnáním výsledných hodnot si pak určit představu 

o tom, které prostředí ovlivnilo přenos nejvíce a naopak. Kompletní tabulku naměřených hodnot 

je možné dohledat v Příloze A - Naměření hodnoty: Tabulka 3  

Už při prvním pohledu na graf 6.3 nebo do tabulky 6.3 je patrné, že nejlépe by jako 

stínící médium obstálo panelové zdivo a kůže. Na opačném konci tabulky se umístilo dřevo 

s průměrnou dobou přenosu jen zanedbatelně delší než vzduch. V grafu také můžeme spatřit, že 

kůže si udržuje téměř přesnou hodnotu na rozdíl od přenosu skrze panel, který má v porovnání 

s ostatními představiteli nestabilní průběh. 

 Odpověď na otázku, zda se projevil efekt prostředí na dobu přenosu, zní ano. Dle 

naměřených hodnot se skutečně vliv prostředí projevil. Paradoxně ne však u všech zúčastněných 

prostředí. Jak již jsem výše zmínil výsledky pro testování kůže a panelového zdiva nám dávají 

dost jasnou představu o tom, že při odstíněním těmito médii skutečně došlo k ovlivnění doby 

přenosu. Hodnoty při umístění přijímače v relativně masivním dřevěném boxu, nejsou nijak 

závažně odlišné od výsledků naměřených při testování ve vzduchu. Tento aspekt mě poněkud 

překvapil, avšak jak jsem již několikrát výše podotkl, měření neprobíhalo ve zcela laboratorních 

podmínkách a je možné, že právě tento faktor nám nedovolil zcela rozpoznat rozdíly mezi 

hodnotami pro vzduch a dřevěný box. Každopádně nám měření napovědělo dost o chování 

přijímajícího zařízení a přenosu v rozlišném prostředí celkově.   

 Testované prostředí 

 Vzduch Kůže  Panel Dřevo 

Průměrná doba 

přenosu[s] 
16,5 17 17,5 16,5 

Tabulka 6.3: Tabulka průměrné doby přenosu při testování vlivu okolního prostředí 
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Graf 6.3: Graf vlivu prostředí na dobu přenosu 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zaobíral testováním dopadů vnitřních i vnějších vlivů na 

bezdrátovou komunikaci realizovanou technologií Bluetooth. Pro relevantní posouzení těchto 

vlivů jsem vytvořil sérii testovacích měření. A vytvořil si nahlížecí parametr. Během zpracování 

jednotlivých úloh, jsem se zaměřil na testování vlivu prostředí, vzdálenosti a rozlišnosti 

specifikace, na časový interval potřebný pro přenos testovacího souboru. Při testování působení 

vzdálenosti na čas nutný k přenosu souboru, bylo nutné definovat parametr, který má za úkol 

indikovat počet neúspěšný přenosů a na jeho základě označit danou sekvenci měření za 

nepoužitelnou pro srovnání. Tento parametr byl pojmenován Faktor úspěšného přenosu. 

Z výsledků analýzy tohoto měření je patrné, že výrobcem udávanou maximální vzdálenost pro 

přenos, deklarovanou pomocí výkonnostní třídy, je v prostředí reálného světa problém 

dosáhnout. Jako další úloha bylo zvoleno testování přenosem souboru mezi zařízeními 

s rozlišnou specifikací Bluetooth. V tomto měření proběhlo vše dle očekávání, naměřené 

hodnoty odpovídají předpokladům, zejména pak porovnání sekvencí jednotlivých průběhů mezi 

sebou odpovídá teoretickým hodnotám. V případě posledního ze série měření, vlivu okolního 

prostředí jsem došel, k výsledkům ze kterých jasně vyplývá, že za největší izolant z uvedených 

prostředí se dá považovat panelové zdivo a kožený obal. Co mně u této úlohy překvapilo je, že 

na rozdíl od koženého obalu, dřevěný box neprokázal nikterak významné, spíše však takřka 

nepodstatné, hodnoty prodloužení doby přenosu.  

 Tato práce lze považovat za pouhý úvod do nastíněné problematiky. Faktorů ovlivňující 

přenos skrze Bluetooth technologii je velmi velké množství. Po důkladnějším propracování a 

zejména pak zahrnutí širšího pole ovlivňujících subjektů, by se z této práce mohl stát návod pro 

kvalitnější práci s technologií Bluetooth.  

Podstatným osobním přínosem této práce hodnotím, prohloubení svých znalostí na poli 

této problematiky. Také práce s analyzátorem byla poutavá a naměřené hodnoty nejednou 

překvapivé.  
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Seznam příloh 

Součástí BP/DP je CD/DVD. 

Adresářová struktura přiloženého CD/DVD: 

Příloha A - Naměřené hodnoty.pdf 

 

 


