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Abstrakt 

Obsahem mé práce je popis jednotlivých bezdrátových technologií, které se využívají 

v osobních bezdrátových sítích. Teoretická část je zaměřena převážně na technologii Bluetooth 

a popisuje jeho princip fungování, architekturu, zabezpečení a aplikační využití. V praktické 

části je popisován postup při konfiguraci Bluetooth sériových adaptérů, které nahrazují sériový 

kabel, realizace bezdrátového přenosu a aplikační využití tohoto zařízení. 
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Abstract 

My work describes wireless technologies, which are used in wireless personal networks. The 

theoretic part is primarily focused on Bluetooth technology and describes the operating 

principles, architecture, security, and application usage. The practical part shows and describes 

configuration process, realization of wireless data transfer and application usage of Bluetooth 

serials adapters, which replace the serial cable. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ACL (Asynchronous Connectionless Link) - asynchronní linkové spojení 

AES (Advanced Encryption Standard) - symetrické blokovací šifrování  

AM_ADDR (Active Member Address) - adresa aktivního členu  

AT-Commands (Attention-commands) - upozorňovací příkazy 

BD_ADDR (Bluetooth Device Address) - adresa Bluetooth jednotky 

BSIG (Bluetooth Special Interest Group) - Bluetooth organizace 

CC (Call Control)  - řízení volání 

CD (Compact Disc) - kompaktní disk 

CeBIT (Centrum für Büroautomation, - počítačový veletrh 

Informationstechnologie und Telekommunikation) 

CL (Connection Less TCS)  - nespojová telefonie 

COMDEX (Computer Dealers' Exhibition) - počítačový veletrh 

CTP (Cordless Telephony Profile) - bezdrátový telefonní profil 

DUN (Dial-Up Network Profile) - profil vytáčeného spojení sítě 

DVD (Digital Versatile Disc) - digitální víceúčelový disk 

DWA (Device Wire Adapter) - adaptér zařízení 

EDR (Enhanced Data Rate ) - rozšíření datového toku 

ETSI (European Telecommunications  - evropský telekomunikační institut 

Standards Institute)  

FDA (Food and Drug Administration) - správa léčiv a potravin 

FEC (Forward Error Correction) - metoda pro opravu chyb 

FHSS (Fequency Hopping Spread Spectrum) - frekvenční skoková metoda 

FTP (File Transfer Profile) - přenosový profil 

GAP (Generic Access Profile)  - obecný přístupový profil 



GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) - gaussovská modulace  

    s frekvenčním klíčováním 

GM (Group Management)  - správa skupiny 

GOEP (Generic Object Profile) - generický objektový profil 

GPS (Global Positioning System) - systém pro určení globální polohy 

GSM (Groupe Spécial Mobile) - globální mobilní systém 

HCI (Host Controller Interface) - řídící hostitelské rozhraní 

HS (High Speed) - vysokorychlostní 

HSP (Headset Profile) - profil pro propojení  

    sluchátek a mikrofonu 

HWA (Host Wire Adapter) - adaptér hlavního zařízení 

ICP (Intercom Profile) - profil pro domácí telefon 

IEEE (Institute of Electrical  - institut pro elektrotechnické  

and Electronics Engineers)   a elektronické inženýrství 

IP (Internet Protocol) - internetový protokol 

IrDA (Infra-red Data Association) - infračervený port 

ISM (Industrial Scientific Medicine) - nelicencované pásmo 

ITU (International Telecommunication Union)  - mezinárodní telekomunikační  

   Unie 

L2CAP (Logical Link Control  - protokol pro řízení  

and Adaptation Protocol)   a přizpůsobení logických spojení 

LAP (LAN Access Profile) - přístupový profil lokální sítě 

LAP (Low Adress Part)  - dolní část adresy 

LED (Light-Emitting Diode) - svítivá dioda 

LMP (Link Manager Protocol) - linkový řídící protokol 



NAP (Non-significant Address Part) - nevýznamová část adresy 

OBEX (OBject EXchange) - protokol pro výměnu dat, objektů 

OFDM (Orthogonal Frequency  - ortogonální multiplex  

Division Multiplex)   s kmitočtovým dělením 

OPP (Object Push Profile) - profil pro výměnu objektů 

PIN (Personal Identification Number) - osobní identifikační číslo 

PM_ADDR (Parked Mebmer Address) - adresa zaparkovaného členu  

PSTN (Public Switched Telephone Network)  - veřejná komutovaná telefonní síť 

QoS (Quality of Service) - kvalita služeb 

RFCOMM (Radio Frequency  - rádio-frekvenční  

Communications Port)   komunikační port 

RS 232  - sériové rozhraní 

SCO (Synchronous Connection Oriented) - synchronní orientované spojení 

SDAP (Service Discovery Application Profile ) - profil pro vyhledávání  

    aplikačních služeb 

SDP (Service Disovery Protocol) - servisní vyhledávací protokol 

SPP (Service Port Profile) - profil sériového portu 

SYNC (Synchronization Profile) - synchronizační profil 

TCP (Transmission Control Protocol) - přenosový řídící protokol 

TCS (Telephony Control Specification) - kontrolní telefonní specifikace 

UAP (Upper Address Part) - horní část adresy 

UDP (User Datagram Protocol) - uživatelský datagramový protokol 

USB (Universal Serial Bus) - univerzální sériové rozhraní 

UWB (Ultra-Wideband) - ultra-široképásmo 

  



WAE (Wireless Application Environment) - bezdrátový protokol  

    pro tvorbu aplikací 

WAP (Wireless Application Protocol) - bezdrátový aplikační protokol 

WLAN (Wireless Local Area Network) - lokální bezdrátové sítě 

WMAN (Wireless Wide Area Network) - metropolní bezdrátové sítě 

WPAN (Wireless Personal Area Network) - osobní bezdrátové sítě 

WUSB (Wireless Universal Serial Bus) - bezdrátové USB 
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1 Úvod 

S bezdrátovými technologiemi se v dnešní době setkáváme velmi často. Je to dáno hlavně 

pohodlností doby, kdy uživatel nechce řešit rozmístění svých pracovních zařízení či spotřebičů 

v závislosti na dosahu kabelů. Usnadňují člověku práci a v některých oborech jsou 

nepostradatelné. 

Druhá kapitola je zaměřena na samotný bezdrátový přenos a jeho druhy. V třetí kapitole jsou 

popsány vybrané bezdrátové technologie, kterými jsou infračervený port, ZigBee a bezdrátové 

USB. Zde jsou informace o tom, kdy byly tyto technologie navrženy, princip jejich fungování  

a využití. Čtvrtá kapitola podrobně specifikuje technologii Bluetooth. Konkrétně popisuje její 

historii, funkce, architekturu, komunikaci mezi zařízeními, zabezpečení a oblasti, ve kterých se 

používá. V páté kapitole je popsáno sériové rozhraní RS 232 a Bluetooth sériové adaptéry, které 

nahrazují přenos dat přes sériový kabel a tyto adaptéry souvisí s praktickou částí. 

Cílem této práce je nakonfigurovat bezdrátová zařízení, které umožní přenos dat mezi sebou. 

K tomuto přenosu byly použity Bluetooth sériové adaptéry, které komunikují přes sériové 

rozhraní RS 232. Pro přenos dat jsem využil teplotní čidlo, osciloskop a telefonní ústřednu. 

Praktická část je součástí šesté kapitoly. Zde je popsáno, jakým způsobem se dají 

nakonfigurovat bezdrátové sériové adaptéry pro různé typy koncových zařízení. Dále je měřen 

jejich maximální dosah v otevřeném prostoru. Pro praktickou ukázku využití těchto adaptérů, 

bylo vytvořeno měření venkovní teploty s následným ukládáním hodnot do počítače během 

celého dne. 
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2 Bezdrátový přenos 

Už dlouhou dobu se odstupuje od propojování zařízení pomocí kabelů. Navrhují se různé 

možnosti, jak usnadnit a osvobodit komunikaci mezi jednotlivými zařízeními, a to hlavně 

pomocí bezdrátového přenosu. K této komunikaci se využívá elektromagnetického spektra, 

které je neúměrně děleno podle frekvence a vlnové délky. Celé spektrum je rozděleno na 

rádiové vlny, mikrovlny, infračervené světlo, oblast viditelného světla, ultrafialové záření, 

rentgenové záření a gama-záření, jak je vidět v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1: Elektromagnetické spektrum 

Oblast spektra Frekvenční rozsah Vlnová délka 

Rádiové vlny 3 kHz – 300 MHz 100 km – 1 m 

Mikrovlny 300 MHz – 300 GHz 1 m – 1 mm 

Infračervené záření 300 GHz – 380 THz 1 mm – 790 nm 

Viditelná oblast 380 THz – 770 THz 790 nm – 390 nm 

Ultrafialové záření 770 THz – 30 PHz 390 nm – 10 nm 

Rentgenové záření 30 PHz – 30 EHz 10 nm – 10 pm 

Gama-záření nad 30 EHz pod 10 pm 

 

Teoreticky by měl být nejideálnější a nejrychlejší bezdrátový přenos v nejširším frekvenčním 

pásmu. Prakticky jsou však veškeré frekvence nad oblast viditelného světla pro lidské zdraví 

škodlivé. To je jeden z hlavních důvodů, proč se pro přenos nepoužívají. Bezdrátový přenos se 

uplatňuje v oblasti rádiových vln, mikrovln, infračerveného záření a viditelné oblasti. 

2.1 Rádiový přenos 

Frekvenční dosah je v rozmezí od 3 kHz do 300 MHz. Vysílané rádiové vlny jsou šířeny 

všesměrově a mohou prostupovat překážkami (např. zdmi). Takže se dá rádiový přenos využít 

jak uvnitř budov, tak na otevřeném prostranství. Záleží však na frekvenci, která signál přenáší. 

Nižší frekvence, oproti vyšším frekvencím, snáze prostupují překážkami. Avšak jejich dosah je 

výrazně kratší. Vyšší frekvence mají naopak nevýhodu v tom, že jsou šířeny více přímočaře 

a odrážejí se od různých překážek, navíc jsou ovlivňovány při zhoršeném počasí. 
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Rádiové vlny mají poměrně velký dosah. Je důležité, aby v jednotlivých frekvenčních 

pásmech nedocházelo k vzájemnému rušení signálu. Proto je v celé této oblasti přesně určeno, 

k jakým účelům jsou jednotlivé frekvence používané. 

2.2 Mikrovlnný přenos 

Frekvenční dosah je v rozmezí od 300 MHz do 300 GHz. Při tomto typu přenosu jsou vlny 

šířeny přímočaře, takže je nutné použití směrových antén. Tím, že je přenos přímočarý, tak 

vysílaný signál je poměrně úzký, což snižuje vzájemné překrývání signálů a také riziko 

odposlechu. Mikrovlnný přenos má poměrně veliký dosah, ovšem musí být zaručena přímá 

viditelnost vysílače i přijímače.  

Přenos v této oblasti může být řešen jinak, než úzce směrově. Například GSM komunikace 

pracuje na principu, kdy antény základových stanic pokrývají širší oblast v rámci svého dosahu. 

V této pokryté oblasti pak mohou mobilní uživatelé komunikovat na přidělených kanálech. 

2.3 Infračervený přenos 

Frekvenční rozsah je v rozmezí od 300 GHz do 380 THz. Tento druh přenosu se používá na 

velmi krátké vzdálenosti. Signál se nedokáže šířit přes překážky, ale odrazy od překážek se 

v některých systémech dají využít. Nevýhodou také je, že přenos v otevřené oblasti je díky 

dennímu světlu nemožný. 

2.4 Optický přenos 

Rozsah frekvence je od 380 THz do 770 THz. Optický přenos je většinou brán z pohledu 

komunikace pomocí optických kabelů. Je však možné komunikovat způsobem, kdy se světelný 

paprsek nešíří optickým kabelem, ale je pomocí laseru vysílán vzduchem. Tento druh přenosu je 

jednosměrný. Aby se dalo komunikovat v obou směrech, je nutné mít na jedné straně jak 

přijímací, tak vysílací stanici. Výhodou je široké frekvenční pásmo, ovšem nevýhoda přenosu 

nastane při zhoršeném počasí. Například při silné mlze nebo dešti není možné provést přenos 

[1]. 
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3 Typy bezdrátových sítí 

Bezdrátové sítě jsou děleny, stejně jako kabelážní sítě, podle rozsahu pokrytí na:  

• Osobní bezdrátové sítě (WPAN) 

• Lokální bezdrátové sítě (WLAN) 

Tato práce je zaměřena na bezdrátové technologie, které se využívají v oblasti osobních 

bezdrátových sítích. V následujících třech podkapitolách jsou popsány tři vybrané bezdrátové 

technologie. Jedná se o technologii infračervený port, ZigBee a bezdrátové USB. 

3.1 Infračervený port (IrDA) 

Tato bezdrátová technologie je určena výhradně pro párovou komunikaci. První zmínky o 

této technologii přicházely v době dálkových ovládačů televizí, avšak v tomto případě se 

jednalo o jednosměrnou komunikaci. V roce 1993 se spojili představitelé velkých 

komunikačních a počítačových firem, kteří vytvořili tzv. „Infra-red Data Association“ neboli 

IrDA. Jednalo se o firmy, jako jsou například: ACTiSYS, Microsoft, Sony, Nokia, Apple, 

AT&T, Compaq, Intel, Hewlett-Packard, Motorola a další. Koncem téhož roku představili první 

sériový bezdrátový adaptér, který komunikoval v obou směrech [2]. 

Infračervený port je založen na principu pulzní modulace a k přenosu dat využívá 

infračerveného světla o vlnové délce 875 nm. Dále je tato technologie vybavena přijímačem 

a vysílačem. Přijímač tvoří fotodiody a vysílačem jsou buď infračervené LED diody, anebo 

infračervené laserové diody. V současné době se na trhu vyskytují tři verze infračervených 

portů, z nichž ani jedna nedosahuje vzdálenosti jednoho metru. V tabulce 3.1 je přehled 

přenosových rychlostí a dosah [3]. 

Tabulka 3.1: Parametry infračerveného portu 

Verze Přenosová rychlost [kbit/s] Dosah [m] 

1.0 2,4 až 115,2 1 

1.1 až 4000 1 

low power 115 0,2 

Infračerveným portem jsou vybaveny některé typy mobilních telefonů, notebooků, kapesních 

počítačů, dálkových ovladačů pro televizory či DVD přehrávačů. Avšak tato technologie má 

velkého konkurenta, kterým je Bluetooth. V mobilní technologii je právě jim nahrazována. 
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Každá nevýhoda této technologie má i svou výhodu. Velkou nevýhodou je nutnost přímé 

viditelnosti při komunikaci mezi zařízeními, nesmí být mezi nimi žádná překážka, přes kterou 

by infračervené světlo neprošlo. Navíc zařízení nesmí být vychýleno o úhel 15 stupňů od 

druhého zařízení, jinak ke komunikaci nedojde. Tyto podmínky však mají výhodu v 

zabezpečení při komunikaci. Tím, že se dá komunikovat pouze mezi dvěma zařízeními, nehrozí 

odposlech třetí strany. Mezi výhody by se dalo považovat také to, že infračervený port 

nevyužívá principu rádiového přenosu, čehož se dá využít v citlivých oblastech náchylných na 

rušení signálu jako například v nemocnicích či letadlech. A také samotná výroba není nijak 

nákladná [4]. 

3.2 ZigBee 

Jedná se o bezdrátovou technologii, která byla vyrobena přednostně pro průmyslovou oblast. 

Na trh se dostala koncem roku 2004 a byla zkonstruována společenstvím ZigBee Alliance, do 

nějž spadají firmy jako například Honeywell, Mitsubishi Electric, Motorola, Philips, Samsung   

a mnoho dalších.  

Tato technologie využívá ke své komunikaci rádiových vln a pracuje ve třech 

nelicencovaných rádiových pásmech (viz tabulka 3.2). 

Tabulka 3.2: Parametry ZigBee 

Frekvenční pásmo [MHz] Přenosová rychlost [kbit/s] Kanály Území 

2400 250 16 Celý svět 

915 40 10 Amerika 

868 20 1 Evropa 

Nejdůležitějšími parametry bezdrátových technologií jsou rozhodně dosah a spotřeba 

energie. ZigBee má výborné vlastnosti a v uzavřených prostorách dosahuje pokrytí okolo 75 

metrů. V otevřeném prostoru pak umožňuje dosáhnout pokrytí až 400 metrů, což je pro 

průmyslové využití neocenitelné. Co se týče energetické spotřeby, tak ta je u ZigBee minimální 

a pohybuje se okolo 0,1 mW. V praxi to odpovídá provozu na jednu tužkovou baterii po dobu 

jednoho roku. 

Jak již bylo zmíněno, ZigBee je určené pro průmyslovou oblast. Využívá se převážně pro 

automatizaci budov a pro senzorové sítě, což se dá použít i při zabezpečení soukromých 

objektů, například rodinného domu. V domácnosti se s touto technologií můžeme setkat 

například u ovladatelných termostatů. Díky jeho malým rozměrům a spotřebě energie nachází 

využití i v mobilních technologiích a je velkým konkurentem technologie Bluetooth [5]. 
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3.3 Bezdrátové USB (WUSB) 

Jedná se o bezdrátovou technologii, která se dostala na trh v roce 2007 a byla navržena 

proto, aby nahradila klasické kabelové USB. K tomu, aby celá komunikace mohla nastat, je 

technologie vybavena dvěma adaptéry, které zprostředkovávají samotný přenos a jsou 

označovány zkratkami HWA (Host Wire Adapter) a DWA (Device Wire Adapter). HWA se 

zapojuje externě do USB portu v počítači a funguje jako hostitel. Samotnému DWA adaptéru se 

někdy také říká „WUSB hub“ a zapojují se do něj koncová zařízení, například tiskárny, 

modemy, externí disky a jiná zařízení. Je možné propojit s hostitelem až 127 zařízení. 

Bezdrátové USB pracuje v ultra-širokém frekvenčním pásmu 3,1 GHz – 10,6 GHz. V celém 

rozsahu používá OFDM modulaci, díky které dosahuje vysoké rychlosti v malém okruhu. 

K dispozici má čtrnáct kanálů, které jsou rozděleny do pěti skupin. Mezi jednotlivými kanály je 

odstup 528 MHz (viz obrázek 3.1). 

Obr. 3.1: Frekvenční rozsah WUSB 

 

Jeho přenosové vlastnosti jsou stejné jako u klasického USB, avšak přenosová rychlost 

závisí na vzdálenosti zařízení. Do 3 metrů dosahuje přenosové rychlosti až 480 Mbit/s. Při větší 

vzdálenosti, maximálně však do 10 metrů, dosahuje rychlosti až 110 Mbit/s. O zabezpečení se 

stará šifrovací algoritmus AES-128 a autentizace je možná pomocí sdíleného klíče. 

Na trhu je veliké množství výrobků, které jsou vybaveny USB konektorem. Bezdrátové USB 

se liší pouze fyzickým přenosem dat. Ovladače zůstaly stejné a systém nepozná, jestli se data 

přenáší přes kabelové nebo bezdrátové USB. Další plus je v přenosové rychlosti, díky které je 

možné zpracovávat i bezdrátový přenos obrazu. Pomocí tzv. bezdrátového displej adaptéru lze 

propojit počítač s projektorem či s digitální televizí. Rozhodně se jedná o velkého konkurenta 

Bluetooth v oblasti výpočetní techniky [6]. 
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4 Bluetooth 

V době, kdy se rapidně rozrostl mobilní trh, přicházely každým rokem desítky nových 

mobilních zařízení a celá tato technologie se rozvíjela velmi kupředu. V té době byly pouze dvě 

možnosti, jak předávat mezi počítačem a mobilním zařízením data. Jednalo se o přenos pomocí 

datového kabelu a přes infračervený port. Obě tyto možnosti však měly své nedostatky.  

Například pomocí kabelu se z mobilního zařízení daly rychle přenášet informace do počítače 

a naopak. Většinou se jednalo o telefonní kontakty, obrázky, hry a později se daly 

synchronizovat data z kalendáře. Problém byl však v samotném kabelu. Každý výrobce měl jiný 

typ konektoru pro svá mobilní zařízení. Někdy se i nový model stejného výrobce lišil typem 

konektoru, oproti předešlému modelu. Bylo nepraktické nosit s sebou neustále kabel, pro 

výměnu potřebných dat. Navíc při nešetrném nebo častém zacházení se konektory 

opotřebovávaly a dráty se mohly lámat. Přenos dat byl tímto způsobem nepraktický. 

Dalším řešením bylo použití infračerveného portu. Ten však nebyl plně rozšířen a měly jej 

jen některé, většinou ty nejdražší, modely. Velkou nevýhodou této technologie bylo to, že obě 

zařízení, ať už mobilní přístroj nebo počítač, musely být na sebe přímo nasměrovány v poměrně 

malé vzdálenosti (do dvaceti centimetrů). 

Vize budoucí datové komunikace byla následující. Mělo se jednat o technologii, která by 

nahradila kabelové propojení mezi dvěma mobilními telefony, či mobilem a jiným zařízením. 

Rozměrově musela být natolik malá, aby se do mobilního telefonu vešla. Navíc měla mít co 

nejmenší spotřebu energie a měla spadat do WPAN oblasti. Podle tohoto návrhu se v roce 1994 

začalo bavit ve firmě Ericsson o vzniku nové technologie, která o pár let později dostala jméno 

Bluetooth [7]. 

4.1 Historie 

1998  

• Založena skupina Bluetooth Special Interest Group (BSIG) pěti firmami - IBM, 

Toshiba, Intel, Ericsson a Nokia. 

• Jejím cílem bylo vytvořit univerzální standard pro WPAN oblast a oficiálně 

pojmenovali navrženou technologii jako Bluetooth. 
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1999 

• Představena první veze 1.0. 

• Ocenění na veletrhu COMDEX za „Nejlepší představenou technologií“. 

2000 

• Představen prototyp myši a notebooku na veletrhu CeBIT 2000. 

• Představen prototyp USB „donglu“ na veletrhu COMDEX. 

• Výrobky s Bluetooth technologií: mobilní telefon, PC karta, „headset“. 

2001 

• Výrobky s Bluetooth technologií: tiskárna, notebook, „hands-free“ zařízení do auta. 

2002 

• IEEE specifikovalo standard 802.15.1 v souladu s Bluetooth technologií. 

• Výrobky s Bluetooth technologií: klávesnice s myší, GPS přijímač, digitální kamera. 

2003 

• Představena verze 1.2, která byla od základu přepracována, a přesně se definovala 

architektura této technologie. Bluetooth byla vybavena adaptivní metodou FHSS 

a vylepšila se kvalita hovoru v rámci synchronního spojení. 

• Schválen lékařský systém organizací FDA, který má na správu léčiva a potraviny. 

• Výrobky s Bluetooth technologií: MP3 přehrávač. 

2004 

• Představena verze 2.0 EDR (Enhanced Data Rate), která zvýšila svou přenosovou 

rychlost na 2 Mbit/s). 

• Výrobky s Bluetooth technologií: stereo sluchátka. 

2005 

• Bluetooth SIG rozšířena na 4000 společností. 

2006 

• Bluetooth SIG oznamuje spojení s aliancí WiMedia, která zprostředkovává oblast 

ultra širokého pásma (UWB). Úmyslem bylo vyrobit verzi, která by v UWB pásmu 

pracovala. 
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• Bluetooth technologie byla nainstalována do více než miliardy zařízení. 

• Výrobky s Bluetooth technologií: sluneční brýle, hodinky, digitální obrázkový rámeček. 

2007 

• Představena verze 2.1 EDR, která umí rychleji párovat zařízení. 

• Výrobky s Bluetooth technologií: radiobudík, televize. 

2008  

• Vydaná verze 3.0, včetně automatické aktualizace, a další zlepšení při párování 

zařízení. 

• Za 10 let na trhu se může tato technologie pochlubit více než dvěma miliardami 

výrobků. 

• Bluetooth SIG je rozšířena na 10 000 společností. 

2009 

• Představena verze 3.0 HS (High Speed), označována jako vysokorychlostní verze. 

• Bluetooth  SIG oznamuje, že pro příští verzi Bluetooth (4.0) bude charakteristickým 

znakem nízká spotřeba energie. 

2010 

• Bluetooth SIG rozšířena na 13 000 společností. 

• Představena verze 4.0 s charakteristickým znakem nízké spotřeby energie [8]. 

4.2 Princip technologie 

Jedná se o bezdrátovou technologii, která pro svou komunikaci s jinými zařízeními využívá 

rádiového signálu. Ten se může šířit i přes překážky, jakými jsou například zdi. 

Pracuje v nelicencovaném pásmu ISM, které je v rozmezí od 2,4 GHz do 2,4835 GHz. 

Pásmo je rozděleno na 79 frekvenčních kanálů, mezi nimiž je odstup 1 MHz. Zároveň zde 

dochází k neustálým frekvenčním skokům FHSS (Fequency Hopping Spread Spectrum). Za 

jednu sekundu proběhne až 1600 skoků, z čehož vyplývá, že každou 625. mikrosekundu se 

změní vysílaná frekvence. Tyto frekvence jsou nahodile generovány, čímž se částečně 

zabezpečí přenos pro případné odposlouchávání a hlavně se zajistí, aby nedocházelo ke kolizím, 

či k případným rušením mezi jednotlivými zařízeními. Přenos signálu obstarává GFSK 



10 
 

modulace, která převádí pravoúhlý signál na spojitý a díky tomu se omezí potřebná šířka pásma 

pro přenos [8]. 

4.3 Druhy komunikace 

Synchronní spojová komunikace SCO  

Jedná se o druh komunikace, který je určen pro hlasové přenosy. Při hlasovém přenosu je 

datová ztráta zanedbatelná, oproti zpožděným informacím. Proto se neprovádí žádná kontrola 

veškerých přenášených dat. Ztracená data během přenosu se znovu neposílají, protože by to 

znamenalo zpoždění dalších hlasových informací. Ovšem musí se nějakým způsobem zamezit 

množství chyb, které vznikají v nepříznivých podmínkách. K detekování a opravování chyb 

slouží metoda FEC. 

Asynchronní nespojová komunikace ACL 

Tento druh komunikace je určen pro datový přenos. Oproti synchronní komunikaci klade 

důraz na doručení veškerých dat a zpoždění tím pádem zanedbává. Komunikace probíhá mezi 

dvěma zařízeními a data, která byla během přenosu poškozena nebo se vůbec nepřenesla, jsou 

znova zaslána [9]. 

4.4 Výkon a dosah 

Technologie Bluetooth má dosah v rozmezí od 10 do 100 metrů, zaleží na tom, v jaké 

výkonové třídě se nachází. Přehled jednotlivých tříd s odpovídajícím výkonem a dosahem je 

uveden v tabulce 4.1. Obecně není řečeno, že Třída 1 s dosahem 100 metrů je nejlepší. U této 

třídy je temnou stránkou její nárok na spotřebu. Proto musí vývojáři při svém návrhu brát 

v potaz vzdálenost, kterou zařízení pro své účely využije, a optimální spotřebu energie. 

Bezdrátová sluchátka ve Třídě 1 by se dala tudíž jen těžko využít. 

V případě, kdy dvě zařízení mají rozdílný dosah například 10 a 100 metrů, pak je jejich 

komunikační vzdálenost závislá na zařízení s nižším dosahem. V tomto případě je garantovaný 

maximální dosah 10 metrů.  

Další podstatnou věcí je to, že dosah uvedený v tabulce 4.1, je jen definovaným standardem. 

Proto se v praxi může lišit. V otevřeném prostoru mohou zařízení dosahovat větších vzdálenosti 

a naopak v uzavřeném prostoru je důležitým faktorem materiál, ze kterého je daná překážka. 

Přes některé kovové konstrukce se signál nemusí vůbec přenést [7]. 
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Tabulka 4.1: Výkonové třídy Bluetooth 

Třída Výkon [mW] Dosah [m] 

Třída 1 10 100 

Třída 2 2,5 10-50 

Třída 3 1 10 

4.5 Architektura 

Celou architekturu Bluetooth můžeme vidět na obrázku 4.1. Jedná se o vrstvený model, jenž 

je složen z protokolů. Každý z nich definuje své specifické funkce. Aby byla uživatelská práce 

s Bluetooth co nejjednodušší, jsou definovány i tzv. profily. Nedělají nic jiného než to, že určí, 

které protokoly se v konkrétním případě použijí. Každé Bluetooth zařízení díky profilům ví, 

jakým způsobem budou přenášet konkrétní data. Jednotlivé profily jsou popsány v podkapitole 

4.7 [9]. 

Obr. 4.1: Architektura Bluetooth 
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4.5.1 Protokol Bluetooth Radio 

Jedná se o nejnižší vrstvu, která charakterizuje přijímací a vysílací části Bluetooth zařízení. 

Dále specifikuje již zmíněné frekvenční pásmo, rozložení kanálů, modulační charakteristiku 

GFSK a výkonové třídy. 

4.5.2 Protokol Baseband 

Jedná se o základní fyzickou vrstvu, která se stará o navázání spojení s dalšími Bluetooth 

zařízeními. Řídí samotnou komunikaci a synchronizaci pomocí frekvenčních skoků. 

Komunikace a synchronizace je popsána v podkapitole 4.3.  

4.5.3 Protokol LMP (Link Manager Protocol) 

Protokol LMP, neboli protokol správy spojení. To znamená, že vytváří, kontroluje 

a ukončuje spojení. Dále pak obstarává zabezpečení přenosu formou autentizace, řízení 

párování, správy klíčů a šifrování (viz kapitola 4.9). Zajišťuje i management „pikosítě“ 

a konfiguraci spojení (viz kapitola 4.8). Kontroluje spojení a vybírá vhodné typy paketů pro 

řízení vysílacího výkonu. 

4.5.4 HCI rozhraní (Host Controller Interface) 

Jedná se o příkazové rozhraní mezi aplikační vrstvou a jádrem Bluetooth. Toto rozhraní 

spojuje dvě zařízení, která si přes něj vzájemně posílá různé typy zpráv a odpovědí 

asynchronním způsobem. 

4.5.5 Protokol L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) 

Jedná se o protokol řízení a přizpůsobení logických spojení, který je určen pouze pro kanály 

typu ACL. Umožňuje vytvořit spojově orientované spojení tzv. „bod-bod“ anebo vytvořit 

nespojově orientované spojení „pikosíť“ (viz kapitola 4.8). Při navazování spojení se může 

v této vrstvě objevit informace o kvalitě služeb (QoS). Protokol pak zmapuje všechny možné 

prostředky a zajistí, aby se tyto informace přenesly dle dohodnutých parametrů. 

Vyšším vrstvám zajišťuje vzájemnou spolupráci protokolů RFCOMM, TCS, SDP. 

Umožňuje také rozdělit a spojit pakety, které přesáhly povolenou délku. V základní vrstvě mají 

pakety omezenou délku na několik stovek bajtů. Tato vrstva přenese pakety o délce až 64 kB. 
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4.5.6 Protokol RFCOMM (Radio Frequency Communications Port) 

Tento protokol napodobuje sériové rozhraní RS 232. Byl definován specifikací ETSI TS 

07.10 a přenos dat probíhá přes sériový port. Je propojený s nižší vrstvou L2CAP a vyšším 

vrstvám slouží jako nosný protokol. Dokáže nasimulovat až 60 spojení mezi dvěma zařízeními. 

Jeho hlavním úkolem tedy je vytvořit komunikační cestu pro spuštěné aplikace mezi těmito 

zařízeními. 

4.5.7 Protokol TCS (Telephony Control Specification) 

Protokol je definován pro řízení telefonie, sestavení přenosové linky a pro hlasový přenos. 

Dokáže vytvořit terminál, který má stejné funkce jako klasický telefon a umožňuje přistupovat 

do sítí PSTN nebo GSM.  

Protokol je s řídící jednotkou symetrický, nerozlišuje stranu uživatele od strany sítě, ale 

rozlišuje příchozí a odchozí stranu podle toho, která zahájila hovor. Spojení může být vytvořeno 

mezi dvěma konkrétními jednotkami, v tomto případě je signalizace přenášena spojově 

orientovanými pakety vrstvy L2CAP. Nebo také může být vytvořeno mezi jednou a více 

jednotkami, ke kterým má být spojení směřováno. V tomto případě je pro změnu signalizace 

přenášena nespojově orientovanými pakety vrstvy L2CAP. Příkladem navázání spojení s více 

jednotkami může být jedna stanice a několik bezdrátových telefonů, které při příchozím hovoru 

začnou vyzvánět.  

Protokol TCS má tyto funkce: 

CC (Call Control) – řízení volání: má za úkol navázat nebo zrušit hlasové a datové 

spojení. 

• GM (Group Management) – správa skupiny: usnadňuje obsluhu většího počtu 

zařízení. 

• CL (Connection Less TCS) – nespojová TCS: obstarává výměnu signalizačních 

informací, které nesouvisí s probíhajícím spojením. 

Schéma a funkce TCS protokolu je zobrazeno na následujícím obrázku 4.2. 
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Obr. 4.2: Funkce TCS protokolu 

 

 

4.5.8 Protokol SDP (Service Disovery Protocol) 

Protokol pro zajišťování služeb definuje, jakým způsobem má jednotka vyhledávat ostatní 

jednotky a služby, které jsou pro něj dostupné. Dále má na starost charakterizovat a ukončovat 

tyto služby. 

U tohoto protokolu se rozlišují dva druhy Bluetooth jednotky. Buď se jedná o jednotku SDP 

Server anebo o jednotku SDP Klient. SDP Server odhaluje ostatním jednotkám své služby, které 

jim může poskytnout. SDP Klient naopak zjišťuje, jaké služby může využít. Na serveru je 

uložen seznam jednotlivých záznamů, který odpovídá dané službě. Klient musí nejprve navázat 

se serverem spojení, aby mohl začít zjišťovat, jaké služby nabízí. Prohledávat může celou jeho 

databázi nebo jen záznamy, které odpovídají charakteristice dané služby (viz obrázek 4.3) [10]. 

Obr. 4.3: Práce mezi SDP Serverem a SDP Klientem 
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4.6 Převzaté protokoly 

Převzaté protokoly jsou definovány podle norem, které byly stanoveny jinými organizacemi 

a začlenily se k hlavním protokolům používaných v Bluetooth. 

• Protokol Audio 

Tento protokol definuje hlasové služby mezi dvěma a více zařízeními Bluetooth. 

Realizace spojení a vytvoření přenosové linky je mezi těmito zařízeními zajišťována sama, 

nezávisle na vyšších vrstvách.  

• Protokol AT - Commands 

Bluetooth podporuje servisní příkazy AT, které se využívají hlavně při konfiguraci a 

řízení telefonních modemů. Jedná se o textové příkazy, které jsou přesně definovány podle 

určité syntaxe. 

• Protokol PPP (Point-to-Point Protocol) 

Tento protokol využívá vrstvu RFCOMM pro zajištění spojení mezi zařízeními. Využívá 

se například ve vrstvě TCP/IP, kde jsou IP pakety přenášeny přes sériové rozhraní RS 232. 

• Protokol UDP / TCP / IP 

Tento protokol poskytuje zařízením Bluetooth připojit se k internetovým službám.  

• Protokol WAP (Wireless Application Protocol) 

Protokol WAP byl navržen hlavně pro mobilní zařízení a umožňuje přistupovat 

k internetovým službám, které nabízí uživateli. 

• Protokol OBEX (OBject EXchange) 

Pomocí tohoto protokolu se provádí výměna dat a řídících informací. Aplikační využití 

tohoto protokolu je například při výměně vizitek a při synchronizaci kalendáře [7]. 

4.7 Profily 

Definovaných profilů je v dnešní době kolem dvaceti a přibývají další profily. Základních 

profilů je však třináct. 
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• Profil GAP (Generic Access Profile) 

Jedná se o základní a nejdůležitější profil, který musí mít každé Bluetooth zařízení. Jeho 

úkolem je vyhledávání, připojování a zabezpečení Bluetooth zařízení.  

• Profil SDAP (Service Discovery Application Profile) 

Tento profil popisuje funkce a postupy při vyhledávání a získávání dostupných služeb 

v Bluetooth zařízení, se kterými chceme navázat spojení. 

• Profil CTP (Cordless Telephony Profile) 

Definuje protokoly a postupy, které se používají v modulu zvaném „3-in-1 phone“. 

Tento modul umožňuje mobilním telefonům přistupovat ke službám pevné sítě, které 

poskytuje základová stanice. K této stanici se mohou připojit mobilní telefony a vytvořit tím 

malou kancelářskou telefonní síť. 

• Profil ICP (Intercom Profile) 

Jedná se o doplněk předchozího profilu CTP a definuje požadavky na zařízení Bluetooth, 

které jsou nezbytné pro podporu funkce „3-in-1 phone“ v rámci domácího telefonu. Domácí 

telefon slouží ke komunikaci v bytě, ať už mezi patry s jinou linkou, nebo s komunikačním 

zařízením, které je namontováno u vstupních dveří. 

• Profil SPP (Service Port Profile) 

Profil sériového portu definuje protokoly a postupy, které zajistí vytvoření virtuálního 

přenosu dat přes sériový port RS 232. Tímto profilem dokáže Bluetooth nahradit přenos 

sériovým kabelem. 

• Headset Profile (HSP) 

Profil, který umožňuje propojit mobilní telefon, komunikátor či počítač s bezdrátovými 

sluchátky a mikrofonem. 

• Profil DUN (Dial-Up Network Profile) 

Tento profil umožňuje propojit počítač, notebook, kapesní počítač nebo mobil 

s modemem a navázat tak spojení s internetem nebo s jinou síti. 
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• Profil Fax 

Jedná se o podobný profil jako DUN, avšak slouží k bezdrátovému posílání a přijímání 

faxů. 

• Profil LAP (LAN Access Profile) 

Tento profil má dva úkoly. Za prvé umožňuje Bluetooth zařízení přistupovat k síťovým 

službám pomocí PPP protokolu. Za druhé umožňuje pomocí PPP protokolu vytvořit síť 

mezi dvěma Bluetooth zařízeními. 

• Profil GOEP (Generic Object Profile) 

Definuje procedury a protokoly, které jsou nezbytné pro výměnu objektů. Díky tomuto 

profilu si mohou Bluetooth zařízení mezi sebou předávat a synchronizovat data. 

• Profil OPP (Object Push Profile) 

Jedná se o rozšíření profilu GOEP a pomocí tohoto profilu si mohou Bluetooth zařízení 

posílat malé datové soubory, jako jsou například elektronické vizitky. Pro tento druh 

přenosu není nutné párovat zařízení. 

• Profil FTP (File Transfer Profile) 

Další profil, který rozšiřuje profil GOEP. Tento profil zajišťuje přenos, manipulaci 

a prohlížení souborů s jiným Bluetooth zařízením. 

• Profil SYNC (Synchronization Profile) 

Poslední základní profil, jehož základem je GOEP profil. Umožňuje synchronizaci dat 

stejného typu mezi dvěma zařízeními. Jedná se například o synchronizaci dat v kalendáři, 

adresáři, diáři, mezi počítačem, mobilním telefonem, kapesním počítačem atd. [11]. 

4.8 Topologie sítě a režimy 

Bluetooth umožňuje vytvářet sítě, aby byly jednotky schopné mezi sebou komunikovat 

a vyměňovat si data. Z topologického hlediska je možné vytvořit tři různé typy sítí (viz obrázek 

4.4). Důležitými pojmy jsou zde označení pro řídící jednotku „master“ a podřízenou jednotku 

„slave“. Kdyby v síti nebyla nastavena žádná jednotka na typ „master“, nedošlo by k žádnému 

spojení, protože „master“ se stará o celý chod komunikace mezi jednotkami. Jednotka typu 

„slave“ jen vysílá své požadavky. 
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Nejjednodušším druhem sítě je zapojení tzv. „bod-bod“ (Point-to-Point). Jedná se o 

propojení dvou jednotek, kdy jedna je nastavena jako „master“ a druhá jako „slave“. 

Lze propojit i více zařízení mezi sebou a vytvořit tzv. „pikosíť“ (Point-to-Multipoint). Opět 

je zde nutné nastavit jedno zařízení jako „master“. Tento druh sítě dokáže sloučit maximálně 

sedm aktivních „slave“ zařízení, přičemž další pasivní „slave“ jednotky mohou být připraveny 

v tzv. „parkovacím režimu“, který je zmíněn v kapitole 4.8.1. 

Posledním možným zapojením je tzv. „scatternet“. Jedná se o spojení až deseti „pikosítí“. Ve 

„scatternetu“ se tedy nachází více „masterů“. Proto je důležité vědět, že jednotky se mohou 

libovolně přepínat a měnit svůj stav z „mastera“ na „slave“. Pokud tedy pracuje jednotka v první 

vytvořené „pikosíti“ jako „master“, tak v druhé „pikosíti“ je pravděpodobné, že bude pracovat 

jako „slave“. Na již zmíněném obrázku 4.4 to lze lépe pochopit [9]. 

Obr. 4.4: Topologie Bluetooth
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4.8.1 Adresace jednotek 

Každá jednotka má svou unikátní 48bitovou adresu, která je označována jako BD_ADDR. 

Rozděluje se na dvě části. První část se nazývá významová, která je tvořena 24bitovou dolní 

části adresy LAP, a 8bitovou horní části adresy UAP. Celá významová část se používá při 

zabezpečení a šifrování. Druhá část BD_ADDR se nazývá nevýznamová část NAP a je tvořena 

16bity.  

Další adresací je adresa aktivního členu AM_ADDR. Jedná se o 3bitovou adresu a přiděluje 

se aktivním podřízeným jednotkám. Podřízených jednotek, které řídící jednotka „master“ 

adresuje, může být tedy maximálně sedm. 

Posledním typem adresace je adresa zaparkovaného členu PM_ADDR. Jedná se o 8bitovou 

adresu, jež je určena pro jednotky, které se dostaly z aktivního režimu do zaparkovaného 

režimu. Jednotka se tedy stane pasivní a s řídicí jednotkou nemůže komunikovat. Musela by se 

dostat zpátky do aktivního režimu [10]. 

4.8.2 Režimy Bluetooth jednotky 

Pokud je Bluetoth jednotka připojena k jiné, může využít těchto režimů: 

• Aktivní (Active mode) 

Připojená podřízená jednotka „slave“ k hlavní řídící jednotce „master“ obsadí určený kanál. 

Na něm pak v jednotlivých časových úsecích naslouchá, zda s ní nechce „master“ 

komunikovat. Pokud se tak nestane, podřízená jednotka „slave“ nenaslouchá až do příštího 

časového úseku.   

• Sniff (Sniff mode) 

V tomto režimu jednotka „slave“ naslouchá jen v určitých časových štěrbinách podle aktivity 

hlavní jednotky „master“. Tímto jednotka „slave“ snižuje svou spotřebu energie. 

• Přidržení (Hold mode) 

Jedná se o režim, kdy „slave“ a „master“ si mohou mezi sebou přidržet spojení a využít tento 

stav pro prozkoumání okolních sítí. Před samotným přidržením si obě jednotky mezi sebou 

stanoví dobu, jak dlouho v tomto režimu budou. Po uplynutí této doby se jednotka „slave“ 

dostává do aktivního režimu. Synchronizuje se fyzický kanál a čeká na příkazy od hlavní 

jednotky „master“. 
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• Parkování (Park mode) 

V tomto režimu dosahuje podřízená jednotka „slave“ nejnižší spotřeby energie a nejmenší 

aktivity vůči hlavní řídící jednotce „master“. Zaparkované jednotce se před vstupem do 

tohoto režimu přidělí dvě 8bitové adresy. Jedná se o parkovací adresu PM_ADDR, kterou 

přidělí „master“, a adresu žádosti pro přístup AR_ADDR, díky které si „slave“ zažádá o 

návrat k řídící jednotce „master“ [10]. 

4.9 Zabezpečení 

O zabezpečení se stará již samotná skoková metoda FHSS, která je využívaná fyzickou 

vrstvou. Rychlé přeskoky mezi jednotlivými kmitočty ztěžují odposlech. 

Podstatnější část zabezpečení obstarává linková vrstva při navazování spojení a párování 

zařízení. Bluetooth zařízení umožňuje pracovat ve třech bezpečnostních režimech. Jedná se 

o režimy: 

• Bez zabezpečení – tento režim dovoluje jakémukoli zařízení navázat spojení bez 

vyžádání bezpečnostních pokynů. Při použití tohoto režimu by měl uživatel zvážit, 

v jakém prostředí a s jakým zařízením pracuje. 

• Bezpečnost na úrovni služeb – vyžaduje autorizaci druhého zařízení. Až poté mu 

nabídne přístup ke službám. 

• Bezpečnost na úrovni spoje – zahájí se bezpečnostní postupy před spojením 

s druhým zařízením. Dojde k autentizaci, kdy obě zařízení prokážou svou totožnost, a k 

následnému šifrování. 

4.9.1 Postup při zabezpečování 

Při vytvoření spojení, neboli spárování zařízení, je třeba nejprve zadat PIN kód. Ten je 

dlouhý 8 až 128 bitů a je zadáván ručně anebo nastaven v paměti zařízení. Po ověření PIN kódu 

v obou zařízeních se vygeneruje inicializační klíč. Inicializační klíč je dán unikátní adresou 

(BD_ADDR) zařízení, které zahajuje spojení, PIN kódem a náhodně generovaným číslem, které 

vytváří zařízení, na nějž se připojujeme. 

Pomocí inicializačního klíče se vytvoří klíč spoje, který je základem pro autentizaci 

a šifrování. Klíč spoje pak sdílí dvojice stanic. Rozlišuje se, zda se jedná o: 
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• Klíč zařízení – je generován při instalaci k druhému zařízení a aplikace poté určí, který 

klíč zařízení bude brán jako klíč spoje. 

• Kombinační klíč – obě zařízení se dohodnou na vygenerování společného klíče, který 

bude určen jen pro ně. 

• Trvalý klíč – tento klíč je pevně uložen v paměti zařízení. 

• Dočasný klíč – využívá se vždy pro jednu relaci v mnohabodové komunikaci. Klíč 

spoje je hlavním klíčem pro všechna sdílená zařízení. 

Po vytvoření a předání spojových klíčů přichází na řadu autentizace. Při autentizaci dochází 

mezi zařízeními k ověřování jednotlivých klíčů. Na závěr je vytvořen šifrovací klíč, který je 

odvozen od klíče spoje, unikátní adresy (BD_ADDR) zařízení, náhodně generovaného čísla  

a hlavního taktu. Tímto vznikne zabezpečený přenos mezi zařízeními (viz obrázek 4.5). 

Obr. 4.5: Generování klíčů při zabezpečeném přenosu 
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4.9.2 Bezpečnostní rizika 

Je důležité mít obavu ze ztráty osobních dat, proto by se mělo dbát na jejich bezpečnost  

a automaticky dodržovat určité postupy. Pokud je zařízení vybavené heslem před spuštěním, 

mělo by se jej využívat z důvodu možné ztráty. Důležitým postupem je i změna defaultně 

nastaveného PIN kódu na PIN, který má jistou nepravidelnost a není příliš krátký. A také by 

měl být brán ohled na to, kdo všechno může mít přístup k PIN kódu. Při vzájemné autentizaci je 

vhodné používat kombinační klíč, místo klíče zařízení, a mít zapnutý režim šifrování. A hlavně 

by se neměly sdílet důvěryhodná osobní data [12].  

4.10 Oblasti aplikačního využití 

Bluetooth technologie je díky své univerzálnosti rozšířená v mnoha oblastech. V prvé řadě se 

využívá v mobilní a výpočetní technice, kde si vybudovala své zázemí. Je využívaná například 

mobilními telefony, bezdrátovými klávesnicemi, tiskárnami a umožňuje vytvořit i jednoduchou 

kancelářskou síť. 

Další rozšířenou oblastí je spotřební elektronika. Zde Bluetooth nahrazuje kabely například 

v reproduktorech, sluchátkách, v herních konzolových ovládačích, či digitálních kamerách. 

Bluetooth se používá také v automobilech, kde je třeba mít auto plně pod kontrolou 

i v případě telefonování. K tomu slouží zařízení „hands-free“. 

V domácnostech se Bluetooth používá v podobě dálkových ovládačů nebo v různých 

měřících přístrojích, které dokážou kontrolovat a ukazovat stav energie či teploty. 

Poslední zajímavou oblastí je sport a lékařství, které jsou úzce spjaty. Bluetooth se zde 

používá v monitorovacích přístrojích, které snímají stav našeho těla a pomocí mobilního 

telefonu s internetem nebo počítače jsou informace o aktuálním stavu sportovce nebo pacienta 

dále zpracovávány. Tyto přístroje umí kontrolovat například srdeční činnost, tlak při aktivitě 

nebo při onemocnění [8]. 
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5 Sériové rozhraní RS 232 

Jedná se o sériové komunikační rozhraní, které je určeno pro přenos dat mezi dvěma 

zařízeními. Nejčastěji se jedná o spojení dvou počítačů. Propojení obstarávají tři typy konektorů 

(viz obrázek 5.1).  

Obr. 5.1: Konektory pro rozhraní RS 232 

 

Standard RS 232 doporučuje maximální délku vodiče 15 metrů při přenosové rychlosti 

19200 Bd. Zde je používaná jednotka Bd (baud), namísto jednotky bit. Je to dáno tím, že 

jednotka baud vyjadřuje počet změn signálu za sekundu a do jedné signální změny lze 

zakódovat více než jeden bit. Délka vedení může být delší než zmíněných 15 metrů, ale tím se 

sníží přenosová rychlost (viz tabulka 5.1). 

Tabulka 5.1: Přenosová rychlost RS 232 v závislosti na délce vedení 

Přenosová rychlost [Bd] Délka vedení [m] 

19200 15 

9600 150 

4800 300 

2400 900 

RS 232 využívá asynchronní komunikace. Obě zařízení znají předem stanovenou přenášenou 

rychlost, ale je potřeba, aby přijímač začal ve správný čas přijímat data z vysílací strany. Přenos 

se proto musí synchronizovat. V případě RS 232 obstarává synchronizaci tzv. „Start bit“, za 

kterým již následují posílaná data. Po datových bitech následuje paritní bit, který zabezpečuje 

přenos. Za paritním bitem je umístěn tzv. „Stop bit“, který ukončí rámec a zajistí určitou 

prodlevu pro přijímač, aby mohl zpracovat celý „bajt“ (viz obrázek 5.2) [13].  

Obr. 5.2: Přenos dat pomocí rozhraní RS 232 
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5.1 Serial Port Adapter  

Jedná se o Bluetooth zařízení, která mezi sebou komunikují bezdrátově přes sériové rozhraní 

RS 232. Umožňuje jim to Bluetooth profil SPP, který pomocí protokolu RFCOMM vytváří 

virtuální sériové spojení. Proto tyto adaptéry slouží jako náhrada klasického sériového kabelu. 

Dále pak podporují profily DUN a LAP. Adaptéry pracují v Bluetooth verzi 2.0 a jsou 

k dispozici ve všech výkonových třídách. Takže jejich dosah může být i 100 m. Rozměrově 

(šířka/délka) disponují parametry 23 mm/36 mm a jsou přimontovány na modul, který má 

vyveden RS 232 konektor (viz obrázek 5.3). 

Obr. 5.3: Bluetooth sériový adaptér (vlevo modul [15], vpravo adaptér [16]) 

 

Sériový adaptér umí pracovat ve třech odlišných režimech: 

1. Transparentní režim 

Adaptér posílá data z hostujícího systému přes sériové rozhraní druhému adaptéru. Adaptér 

je vybaven LED diodou, která indikuje různé barvy podle toho, v jakém stavu se nachází. 

V tomto režimu zelená barva značí, že neexistuje žádné spojení. Fialová barva znamená, že 

probíhá pokus o připojení a modrá barva signalizuje, že zařízení je připojené.  

2. AT režim 

Tento režim umožní hostujícímu systému nakonfigurovat a řídit adaptéry pomocí AT 

příkazů. Opět se rozlišují stavy pomocí indikujících barev. Oranžová barva oznamuje, že 

neexistuje žádné spojení. Fialová barva značí, že zařízení se pokouší připojit a modrá barva 

znamená, že zařízení je připojené. 
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3. ECI paket režim 

Adaptér je konfigurován a řízen použitím ECI protokolu, který poskytuje přístup k Bluetooth 

profilům GAP, SPP, DUN a LAP. Barevná indikace je v tomto režimu stejná, jako v AT režimu. 

Technické údaje jsou převzaty z uživatelského manuálu [13].  

5.2 Náhrada RS 232 pomocí Bluetooth sériových adaptérů 

Sériové adaptéry jsou vhodné pro nahrazení klasického sériového kabelu. Výhoda je hlavně 

v dosahu, který může být až 100 m. Ale také se využívají hlavně ve špatně přístupných 

prostorách, kterými mohou být např. šachty, střechy, úzké místnosti apod. Jistou nevýhodou je 

fakt, že tyto adaptéry musí být napájené z elektrické sítě.  

Na obrázku 5.4 je vidět obecné schéma zapojení a rozdíl při použití sériového kabelu a 

sériových adaptérů. 

Obr. 5.4: Sériový kabel vs. sériový adaptér 
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6 Konfigurace zařízení a realizace bezdrátového 

přenosu dat 

Tato kapitola je zaměřena na praktickou část, ve které jsem měl dle zadání za úkol, 

nakonfigurovat bezdrátová Bluetooth zařízení a pomocí nich přenést data. K dispozici jsem měl 

Bluetooth sériové adaptéry, které byly navrženy jako náhrada sériového rozhraní RS 232. 

Spadají do třetí výkonové třídy a dle technických parametrů mají dosah 10 metrů. Pomocí nich 

jsem zjišťoval funkční konfiguraci pro jednotlivá zařízení (osciloskop, teplotní čidlo a telefonní 

ústředna). Dále jsem měřil a ověřoval, jaký mají maximální skutečný dosah v závislosti na 

různých typech překážek. Na závěr jsem pomocí teplotního čidla a daných adaptérů vytvořil 

jako názornou ukázku využití při měření venkovní teploty v průběhu dne. 

6.1 Konfigurace Bluetooth sériových adaptérů 

Proto, aby vůbec mohla být přenášena data pomocí sériových adaptérů, musí být oba nejprve 

nakonfigurovány. V přiloženém CD, jenž je součástí adaptérů, se nachází konfigurační 

průvodce, kterého je zapotřebí nainstalovat do počítače, a pomocí něj nastavit oba adaptéry. 

Nyní se musí propojit sériovým kabelem první adaptér s počítačem a samotný adaptér se připojí 

do elektrické sítě. Po pár vteřinách se na adaptéru indikuje zelené světlo, které se pravidelně 

mění s fialovým. 

V tuto chvíli uživatel spustí nainstalovaného průvodce (viz obrázek 6.1) a vybere možnost, 

jakým způsobem bude zařízení konfigurovat. Zde jsem vybral první možnost, konfiguraci přes 

sériový port, a následně vybral port COM1, ve kterém je adaptér zapojen. K dalšímu kroku se 

přejde pomocí tlačítka „Next“. 
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Obr. 6.1: Konfigurační průvodce 

 

Adaptér indikuje oranžové světlo - uživatel se dostane do hlavní konfigurační nabídky (viz 

obrázek 6.2). Postupuje se chronologicky. Jednotlivé kroky nyní označím, protože při 

konfiguraci druhého adaptéru se některé z nich opakují. 

Obr. 6.2: Hlavní nabídka konfiguračního průvodce 

 

 



28 
 

Krok 1 - nastavení sériového portu 

Je nutné zvolit si přenosovou rychlost, počet přenášených bitů, paritu, hodnotu stopovacích 

bitů a vyrovnávací kontrolu (viz obrázek 6.3). Defaultní přenosová rychlost je nastavena na 

57600 Bd. Potřebné je zvolit takovou přenosovou rychlost, které odpovídá koncové zařízení. 

Obr. 6.3: Nastavení sériového portu - adapter1 

 

Krok 2 - Bluetooth nastavení 

Zde se pojmenovává zařízení, aby bylo při vyhledávání a párování jasné, o které zařízení se 

jedná. Dále si uživatel vybere, zda chce pracovat v zabezpečeném módu, či nikoliv. Pokud 

pracuje v zabezpečeném módu, musí si nastavit bezpečnostní heslo „PIN“. Poté lze vybrat ze tří 

režimů:  

1. Non-connectable – v tomto režimu se s adaptérem nespojí žádné cizí zařízení, ani 

nebude možné vyhledat náš adaptér. 

2. Connectable – je povoleno připojit jiné zařízení k adaptéru, ale pro cizí zařízení 

nebude možné najít adaptér při vyhledávání. 

3. Connectable and discoverable – tento režim umožňuje připojit jiná zařízení  

a neskrývá svou totožnost při vyhledávání. 

Dalším krokem je nastavení automatického vypnutí adaptéru, kdy nedochází k přenosu dat. 

Nakonec je možné povolit konfiguraci adaptéru pomocí Bluetooth. Přehled druhého kroku viz 

obrázek 6.4. 
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Obr. 6.4: Bluetooth nastavení - adapter1 

 

Krok 3 - připojení 

Vybereme druh sítě, kterou chceme vytvořit. Pokud přenášíme data mezi více zařízeními, 

zvolíme vytvoření „pikosítě“ (Point-to-Multipoint). V případě, kdy máme k dispozici pouze dva 

adaptéry, vytvoříme typ sítě „bod-bod“ (Point-to-Point). Dále nastavíme adaptér, aby pracoval 

jako řídící jednotka „master“ (Server), a z možných profilů SPP, DUN, LAP, zvolíme profil 

SPP (Seriál Port Profile). V následujícím kroku zamezíme, aby se adaptér choval jako „slave“ 

(Client), protože bereme v potaz, že tento adaptér bude jedinečný „master“ a nebudeme ho chtít 

připojit k jinému „masterovi“. Přehled třetího kroku viz obrázek 6.5. 
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Obr. 6.5: Připojení - adapter1 

 

Krok 4 - spárování 

Je důležité nastavit, aby „master“ povoloval spojení (accept pairing). Lze zde nalézt také 

přehled již spárovaných zařízení a v tomto kroku se dají jednotlivé spárování smazat (viz 

obrázek 6.6). 

Obr. 6.6: Spárování – adapter1 
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Krok 5 - oblíbená zařízení 

Adaptéry umožňují uložit si do své paměti až 10 zařízení. V tomto kroku je možné vyhledat 

dostupná zařízení a přidat si je do paměti k ostatním nakonfigurovaným zařízením. 

První adaptér je tedy nakonfigurován tak, aby se choval jako hlavní řídící jednotka (master). 

Nyní je možné zkontrolovat veškerá nastavení po kliknutí na tlačítko „Configuration Summary“ 

v hlavní nabídce. Pokud je vše tak, jak požaduje uživatel, odpojí se adaptér od počítače a 

ponechá se připojený v elektrické síti. Do stejného portu počítače se pak připojí druhý adaptér a 

postupuje se stejným způsobem. 

Krok 1 - nastavení sériového portu 

Stejné nastavení jako u prvního adaptéru (viz obrázek 6.3). 

Krok 2 - Bluetooth nastavení 

Nastavení zůstávají stejná (viz obrázek 6.4), kromě pojmenování adaptérů.  

Krok 3 - připojení 

Vytvoříme si daný typ sítě, avšak zamezíme, aby se tento adaptér choval jako „master“ 

(Server). Proto v další možnosti nastavíme adaptér jako „slave“ (Client) a vybereme také profil 

SPP (Seriál Port Profile). V následující nabídce si zvolíme, jakým způsobem připojíme 

k „masterovi“. 

Je nutné vybrat alespoň jednu z následujících možností: 

1. Vyhledat server zařízení – vyhledá dostupná zařízení, ke kterým se dá připojit. 

2. Upřesnit server zařízení – připojíme se k vybranému zařízení pomocí zadání jeho 

Bluetooth adresy. 

3. Oblíbená zařízení – vybereme z uložených zařízení, ke kterému se chceme připojit. 

4. Vybrat server zařízení příchozím spojením – vybrané zařízení se automaticky 

nastaví jako server zařízení pokaždé, když se k němu tento adaptér připojí. 

Je možné nechat zaškrtnuté všechny možnosti. V následující nabídce je na výběr, ve kterém 

případě bude „slave“ s „masterem“ ve spojení. Zde je na výběr: 

1. Spojit, když se posílají data 

2. Být stále připojený 

3. Spojit, když je zachycen externí signál 
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Po vybrání z těchto možností je spojení hotové (viz obrázek 6.7). 

Obr. 6.7: Spojení – adapter2 

 

 

Krok 4 - spárování 

Je důležité nastavit, aby „slave“ posílal požadavek o spojení. Opět je zde přehled posledních 

spárovaných zařízení, ke kterým se dá připojit. Po úspěšném spárování se objeví informační 

zpráva o tom, že spárování dopadlo úspěšně (viz obrázek 6.8). 
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Obr. 6.8: Spárování - adapter2 

 

Krok 5 - oblíbená zařízení 

Opět je zde možnost vybrat z již uložených nakonfigurovaných zařízení, aby nemusela být 

znovu prováděna celá tato procedura. 

Druhé zařízení je také nakonfigurované. Zavřeme průvodce a na obou adaptérech je vidět, že 

se zelený indikátor změnil na modrý. Oba adaptéry jsou tedy spárované a  je možné přistoupit 

k realizaci zapojení.    

6.2 Konfigurace pro jednotlivá zařízení 

V této části jsem zjišťoval, v jakých přenosových rychlostech dokážou jednotlivá zařízení 

komunikovat s počítačem. Respektive jsem nastavoval správnou konfiguraci pro daná zařízení, 

aby mohla komunikovat s počítačem pomocí použitých Bluetooth sériových adaptérů. Jednalo 

se o teplotní čidlo, osciloskop a telefonní ústřednu. U každého zařízení je stručný popis, ověřené 

nastavení a aplikační využití. Testované přenosové rychlosti byly 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600 a 115200 Bd.  

6.2.1 Teplotní čidlo 

Umožňuje měřit teplotu a přenášet ji do počítače pomocí sériového portu. Přesnost čidla je 

±0,5°C při teplotách -10°C až +85°C. Celý teplotní rozsah měřených teplot je v rozmezí od        

-55°C do +125°C s rozlišením 0,1°C.  
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Zjištěná funkční konfigurace pro použití sériových adaptérů je zapsána v tabulce 6.1. Přenos 

funguje následujícím způsobem. Čidlo je připojené k sériovému portu RS232. Jakmile je na 

portu nastaven kontrolní signál, čidlo změří teplotu a pošle ji do PC v ASCII formátu jako 

textový řetězec. Každý odměr je signalizován červenou kontrolkou na konektoru čidla. Použité 

teplotní čidlo je vidět na obrázku 6.9.  

Tabulka 6.1: Konfigurace teplotního čidla 

Přenosová rychlost [Bd] Počet bitů Parita Stop bit Kontrola vyrovnání 

9600 8 - 1 - 

 

Obr. 6.9: Teplotní čidlo [17] 

 

Využití vidím například při zkoumání průměrné denní teploty, nebo také při kontrolování 

teploty v různých prostorách. Ať už v průmyslové oblasti, kde teploty mohou dosahovat 

vysokých hodnot, či v potravinářských skladech, kde by měly mít teploty naopak malou 

hodnotu. Musíme však počítat s dosahem. Pokud by místnosti nebyly blízko sebe, dají se pořídit 

adaptéry, které spadají do vyšší výkonové třídy. Tím se dosah z deseti metrů může zvýšit až na 

sto metrů, což je pro průmyslovou oblast dostačující. 

6.2.2 Osciloskop TDS 2002 

Jedná se o digitální osciloskop s barevným displejem, který slouží pro měření různých typů 

signálů (viz obrázek 6.10). Pracuje v kmitočtovém pásmu 70 MHz a jeho vzorkovací rychlost 

dosahuje 1 GS/s. Je vybaven sériovým portem RS232, ale také USB rozhraním.  

Osciloskop komunikuje s počítačem přes sériové adaptéry dle zjištěných parametrů, které 

jsou zapsány v tabulce 6.2. Pomocí přiloženého programu jsem poté mohl zobrazit v počítači 

aktuální hodnotu signálu. 
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Tabulka 6.2: Konfigurace osciloskopu 

Přenosová rychlost [Bd] Počet bitů Parita Stop bit Kontrola vyrovnání 

9600 8 - 1 - 

 

Obr. 6.10: Osciloskop TDS 2002 [18] 

 

Využít sériových adaptéru s připojeným osciloskopem je vhodné, když potřebujeme získat 

průběžné změny hodnot signálu v daném momentu a zapsat je do počítače, který může být 

umístěn například v jiné místnosti. 

6.2.3 Telefonní ústředna Ateus Omega 

Tato telefonní ústředna je určena pro malé firmy, nebo také pro malé a střední kanceláře. 

Využívá jak běžné telefonní linky, tak GSM brány všech operátorů (viz obrázek 6.11). 

Ústředna používá sériové rozhraní RS 232 pro komunikaci s hlavním počítačem, pomocí 

kterého ji nastavujeme. Pomocí sériových adaptérů a příslušného programu jsem navázal 

komunikaci s ústřednou, dle uvedených parametrů v tabulce 6.3, a přetáhnul jsem data do 

hlavního počítače. 

Tabulka 6.3: Konfigurace telefonní ústředny 

Přenosová rychlost [Bd] Počet bitů Parita Stop bit Kontrola vyrovnání 

57600 8 - 1 - 

 

Obr. 6.11: Telefonní ústředna Ateus Omega [19] 
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Využití sériových adapterů vidím podobně jako v případě osciloskopu, kdy máme hlavní 

počítač umístěn v jiné místnosti, než je ústředna. Pomocí těchto adaptérů pak můžeme přenést 

konfigurační data z ústředny, nebo opačným směrem do ústředny. 

Na závěr jsem při tomto nastavování vyzkoušel, zda je možné využít více sériových adaptérů 

k propojení více koncových zařízení s hlavním počítačem. Propojil jsem teplotní čidlo s prvním 

adaptérem, který byl nastaven jako „slave“. K druhému adaptéru, který byl nastaven také jako 

„slave“ jsem připojil osciloskop a k hlavnímu počítači jsem připojil třetí adaptér, který byl 

nastaven jako „master“. Takto vytvořená komunikace je možná, ale obě zařízení (čidlo i 

osciloskop) nemohou současně přenášet data do hlavního počítače. Musí se proto vyčkat, než se 

dokončí přenos dat z prvního zařízení, pak je možné komunikovat s druhým. 

6.3 Měření dosahu  

Při měření dosahu Bluetooth sériových adaptérů jsem pracoval v otevřeném prostoru, kdy 

mezi jednotlivými adaptéry nebyla žádná nevyžádaná překážka (strom, sloup, auto apod.). 

Zjišťoval jsem maximální dosah dvou adaptérů, kdy budou schopny vyhledat a navázat spojení 

mezi sebou. Prováděl jsem dva typy měření. Nejprve jsem oba adaptéry umístil tak, aby byly ve 

stejné výšce 50 cm (viz obrázek 6.12).  

Obr. 6.12: Měření dosahu ve stejné výšce 

 

Při druhém typu měření jsem zkoumal, do jaké míry bude jejich maximální dosah ovlivněn, 

pokud jeden z adaptérů bude umístěn u země a druhý adaptér zůstane ve zvolené výšce 50 cm 

(viz obrázek 6.13). Tyto dva typy měření jsem použil při zjišťování maximálního dosahu bez 

překážky a s překážkou.  
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Obr. 6.13: Měření dosahu u země 

 

Při použití překážky jsem volil následující materiál: dřevo, cihlu, nerez a jako poslední 

překážku jsem zvolil i lidské tělo. Adaptér typu „master“ byl obklopen danou překážkou tak, 

aby bylo zajištěno šíření signálu přes zvolenou překážku. V případě použití člověka, který tvořil 

překážku, vypadalo měření tak, že se postavil před adaptér typu „master“. V ostatních případech 

byl „master“ vždy uzavřen v daném materiálu. Prováděl jsem vždy pět měření, abych na závěr 

vytvořil průměrný maximální dosah.    

Tabulky naměřených hodnot a grafy: 

Tabulka 6.4: Maximální dosah adaptérů při měření ve stejné výšce 

  Hustota [kg/m3] Navázání spojení ve stejné výšce [m] 

Vzduch 1,275  19 18,6 18,8 18,8 18,6 

Dřevo 560 - 720 12,9 11,4 12,4 11,8 12 

Cihla 1 800 - 2 400 7 7,2 6,8 6,8 7,2 

Nerez 7700 - 8000 4,4 4,2 4,2 4,6 4,6 

Lidské tělo 945 - 1 025 5 5,2 5,2 5,1 5,2 

 
 

Obr. 6.14: Maximální dosah adaptérů při měření ve stejné výšce 
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Tabulka 6.5: Maximální dosah adaptérů při měření u země 

 

Hustota [kg/m3] Navázaní spojení u země [m] 

Vzduch 1,275 9 12,1 12,3 11,8 12,4 12,8 

Dřevo 560 - 720 7,5 7,2 7,5 7 7,7 

Cihla 1 800 - 2 400 5,8 6,1 6,5 6,1 5,5 

Nerez 7700 - 8000 3,6 3,6 3,7 3,3 3,3 

Lidské tělo 945 - 1 025 5,5 5,6 5,6 5,5 5,1 

 

Obr. 6.15: Maximální dosah adaptérů při měření u země 

 

Na závěr jsem naměřené hodnoty zprůměroval a vytvořil jsem přibližný maximální dosah 

sériových adaptérů. 

Tabulka 6.6: Průměrný maximální dosah adaptérů 

 
Materiál 

  

Hustota [kg/m3] 

  

Navázání spojení ve stejné výšce 

průměrný dosah [m] 

Navázaní spojení u země  

průměrný dosah [m] 

Vzduch 1,275 9 18,76 12,28 

Dřevo 560 - 720 12,1 7,38 

Cihla 1 800 - 2 400 6,8 6 

Nerez 7700 - 8000 4,4 3,5 

Lidské tělo 945 - 1 025 5,14 5,45 
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Obr. 6.16.: Průměrný maximální dosah adaptérů 

 

 

Závěr měření: 

Tyto adaptéry pracují ve třetí výkonové třídě a dosah 10 metrů v otevřeném prostoru je od 

výrobce garantovaný. Prakticky však tyto adaptéry dosahují skoro až dvojnásobné vzdálenosti 

bez použití překážky, jak bylo dokázáno měřením. Pokud však adaptéry nejsou umístěny ve 

stejné výšce, jejich dosah klesá výrazněji v překážkách s nižší hustotou. U překážek s vyšší 

hustotou jsou rozdíly při umístění adaptéru ve stejné a různé výšce okolo jednoho metru. Při 

měření, kdy překážku tvořil člověk, je tomu naopak, protože na rozdíl od ostatních případů 

nebyl adaptér zcela zakrytý. 
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6.4 Měření venkovní teploty s teplotním čidlem 

Adaptér typu „master“ necháme připojený sériovým kabelem k počítači. K adaptéru typu 

„slave“ připojíme teplotní čidlo a umístíme jej do místnosti nebo do prostoru, kde budeme 

provádět měření (viz obrázek 6.17).   

Obr. 6.17: Schéma zapojení 

 

V mém případě jsem „mastra“ umístil do koupelny a následně zapojil do zásuvky. K němu 

jsem připojil teplotní čidlo a vyvedl jej ven přes otevřené okno. Mezi koupelnou a pokojem, kde 

byl umístěný počítač, je vzdálenost necelých osm metrů. Tyto místnosti jsou od sebe odděleny 

dvěma zdmi s dveřmi, avšak po dobu měření byly dveře otevřené, takže signál nepohlcovala 

žádná překážka. Mé pracoviště bylo tedy připravené a zbývalo, jen realizovat samotný přenos. 

Na přiloženém CD s teplotním čidlem, nalezneme program, který umí s čidlem komunikovat 

přes počítač. Nainstalujeme a spustíme jej. Práce s ním je jednoduchá. Program zobrazuje 

aktuální teplotu a v nastavených intervalech ji ukládá do textového souboru ve zvoleném 

adresáři.  

Nastavíme port, přes který komunikujeme, dále zvolíme interval vzorkování, interval pro 

ukládání teploty a nakonec adresář, do kterého budeme teplotu ukládat. V mém případě jsem 

zvolil port COM1, teplota byla ukládaná co hodinu a vzorkovaná po minutě (viz obrázek 6.18). 

Naměřené teploty jsou zapsány v tabulce 6.7. 
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Obr. 6.18: Uživatelské rozhraní programu pro měření teplot a jeho nastavení  

 

Naměřené hodnoty: 

Tabulka 6.7: Naměřené teploty 

Čas Teplota 

6:30:00 8.7 °C 

7:30:00 10.0 °C 

8:30:00 10.9 °C 

9:30:00 11.8 °C 

10:30:00 13.4 °C 

11:30:00 14.6 °C 

12:30:00 15.8 °C 

13:30:00 16.8 °C 

14:30:00 18.1 °C 

15:30:00 19.0 °C 

16:30:00 19.6 °C 

17:30:00 18.9 °C 

18:30:00 18.7 °C 

19:30:00 17.3 °C 

20:30:00 15.7 °C 

21:30:00 14.1 °C 

22:30:00 11.4 °C 

Závěr měření: 

Tímto jsem realizoval přenos dat pomocí Bluetooth sériových adaptérů a teplotního čidla. Při 

tomto měření musíme brát v úvahu, že teplotní čidlo má přesnost ± 0,5°C, avšak pro měření 

venkovní teploty je tento rozptyl dostačující. Jiné nároky by byly kladeny v případě měření 

teploty v průmyslových či potravinářských oblastech.  
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7 Závěr 

S bezdrátovými technologiemi se v dnešní době setkáváme dennodenně. Zpříjemňují nám 

domácí i pracovní prostředí a samotným zařízením usnadňují vzájemnou komunikaci.  

V této práci jsem se zaměřil na konkrétní bezdrátovou technologii Bluetooth. Ve srovnání 

s jinými bezdrátovými technologiemi, které spadají do oblasti osobních sítí, je nutné zmínit, že 

organizaci Bluetooth SIG se podařilo vytvořit univerzální bezdrátovou technologii, která je na 

trhu přes deset let a stále má co nabídnout. Pravdou je, že využívá spoustu protokolů a definic 

pro navázání komunikace se zařízením různého typu, přičemž celé toto pochopení může být 

složité, avšak díky vnitřní složitosti se s touto technologií pracuje naopak jednoduše. Při tvorbě 

této práce mě překvapilo, v jakých různých oblastech se Bluetooth používá, zejména mne 

zaujala lékařská oblast.  

V praktické části jsem měl za úkol nakonfigurovat Bluetooth sériové adaptéry a realizovat 

s nimi přenos dat. Využil jsem zapůjčených adaptérů a vyzkoušel jsem, jak je správně 

nakonfigurovat, aby dokázaly komunikovat s různými koncovými zařízeními. Dále jsem zjistil, 

že jejich dosah je skoro až dvojnásobně vyšší, než uvádí výrobce. A na závěr jsem jako 

praktickou ukázku vymyslel měření venkovní teploty během celého dne. K tomu bylo zapotřebí 

nastavit adaptéry, propojit všechna zařízení a na konci dne vyhodnotit uložené hodnoty. 

S Bluetooth sériovými adaptéry se pracovalo jednoduše a spolehlivě. Vytknul bych určitě to, že 

musí být napájeny z elektrické sítě, a proto nejsou „zcela mobilní“, jak jsem si na začátku 

představoval. Každopádně svou funkci náhrady sériového kabelu zastávají dobře. S použitím 

výkonnějších adaptérů by se zvětšil dosah a aplikační využití by bylo rozmanitější. 
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