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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a způsoby detekce zařízení využívajících 

technologii Bluetooth nebo Wi-Fi, s budoucím možností využití pro monitorování 

pohybu lidí. Detekce probíhá pouze v pásmo 2.4 GHz. Je provedeno seznámení s 

technologií Wi-Fi a Bluetooth a problematikou jejich detekce. Byla provedena detekce 

zařízení za využití softwaru Kismet a platformy Raspberry Pi. 

 

 

 

Klíčová slova 

2.4 GHz pásmo, Bluetooth, Wi-Fi, detekce zařízení, objevitelný mód, neobjevitelný 

mód, Kismet, monitorovací mód, bezdrátové sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with possibilities and ways of detection of devices using 

Bluetooth or Wi-Fi technology, with the possibility of future use for monitoring of human 

movement. Detection is only in the 2.4 GHz band. It introduces Wi-Fi and Bluetooth 

technology and their detection. Device detection was performed using Kismet software 

and Raspberry Pi platform. 
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1. ÚVOD 

Od začátku tisíciletí došlo k nárůstu využití bezdrátových sítí. Jejich největší rozvoj 

však nastal v uplynulých několika letech. Je to důsledek narůstající poptávky po 

nositelných zařízeních, mobilitě, flexibilitě a snadné propojitelnosti rozličných 

elektronických zařízení bez nutnosti propojení metalickým či optickým kabelem, což je 

také hlavním důvodem jejich využití. Bezdrátová komunikace se stala nedílnou součástí 

života většiny obyvatel vyspělých zemí.  Tato tendence bude s téměř stoprocentní jistotou 

pokračovat i v budoucnu, například bude spojena s rozvojem „Internetu věcí“(IoT), kde 

se bezdrátová komunikace využije k propojení bezdrátových zařízení se zbytkem 

systému. 

 Nejrozšířenějšími technologiemi bezdrátové komunikace jsou Wi-Fi a Bluetooth. 

Obě tyto technologie jsou založené na standartu IEEE 802. Jejich masovému rozšíření 

napomohlo též využití nelicencovaného pásma 2.4GHz (ISM pásmo) a 5GHz. Bluetooth 

se využívá především pro komunikaci na kratší vzdálenosti mezi dvěma zařízeními. Na 

rozdíl od Wi-Fi, která se využívá ke komunikaci na delší vzdálenosti a komunikaci mezi 

větším množstvím účastníků. 

Bezdrátová komunikace ovšem představuje bezpečnostní riziko. Jelikož využívá jako 

přenosové médium vzduch, mohou „ostatní“ komunikaci odposlouchávat, protože 

nedokážeme usměrnit šíření signálu tak, aby se na ni nemohli připojit jiní. Proto se 

v současné době jeví jako obzvláště důležitá otázka bezpečnosti bezdrátové komunikace. 

 V dnešní době jsou moduly umožňující Wi-Fi nebo Bluetooth komunikaci cenově 

dostupné a vyskytují se v řadě věcí každodenního použití od telefonů přes „SMART“ 

elektroniku až po senzory požáru nebo domovní zvonky. Tato zařízení nosí většina z nás 

neustále při sobě po celý den. Pokud bychom tedy byli schopni detekovat přítomnost 

zařízení využívajícího některý ze způsobů bezdrátové komunikace, byli bychom současně 

schopni detekovat pohyb nebo výskyt těchto zařízení. Tato data by mohla být využita pro 

monitorování pohybu jak strojů, které taktéž mohou podporovat bezdrátový druh 

komunikace, tak lidí, protože „moderní“ člověk má u sebe vždy svůj mobilní telefon či 

jiné zařízení se zapnutou Wi-Fi nebo Bluetooth. S dostatečnou sítí stanic bychom mohli 

v určité malé oblasti suplovat funkci mobilních operátorů, kteří poskytují údaje o 

aktivních telefonních číslech jako odhad počtu lidí v dané oblasti, například záchranným 

složkám. Nebo poměrně přesně mapovat pohyb a počty lidí, například v nákupních 

centrech. 
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2. 2.4 GHZ PÁSMO 

V dnešní době je toto pásmo velmi intenzivně využíváno a stalo se tak jedním 

z nejpopulárnějších pásem pro koncové uživatele. Pásmo se rozkládá v rozmezí 2400-

2483,5 MHz. V České republice se skládá ze třinácti kanálů, jejichž středy jsou od sebe 

vzdálené 5 MHz. Vzhledem k tomu, že protokol vyžaduje oddělení kanálů v rozmezí 

16,25-22 MHz, přilehlé kanály se překrývají a dochází tak ke vzájemnému rušení. Tento 

jev se eliminuje vynecháním několika kanálů mezi kanály, které využíváme.  Pásmo 2.4 

GHz spadá do tzv. ISM (industrial, scientific and medical) pásma.[1][2] 

ISM je celosvětově vyhrazená skupina nelicencovaných radiofrekvenčních pásem. 

Původně bylo pásmo vyhrazeno pro využití vysokofrekvenční energie v průmyslu, vědě 

a medicíně pro účely jiné než telekomunikační (například radiofrekvenční ohřev). Kvůli 

vysoké energii potřebovala tato zařízení vlastní pásmo, aby nezpůsobovala 

elektromagnetické rušení.  Kvůli malému rozšíření a dobrému stínění těchto zařízení se 

ISM pásmo začalo používat pro komunikaci s nízkým výkonem.  Toto pásmo 

neposkytuje záruku ochrany proti rušení, to znamená, že si nelze nárokovat ochranu před 

rušením od ostatních služeb.[3][4][5] 

 Pásmo 2.4 GHz je využíváno telefony, auto-alarmy, mikrovlnnými troubami, ale 

provozují se na něm také technologie Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee. V tomto pásmu je státem 

regulovaný maximální výkon vysílačů. Podmínky pro užívání 2.4GHz pásma jsou 

uvedeny v Zákoně o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. a jejich dodržování 

kontroluje a nedodržování postihuje státní kontrola elektronických komunikací.[3][4][5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Obr. 2-1: Schéma znázorňující překryv kanálů v 2.4 GHz pásmu [1] 



14 

 

3. WI-FI 

Jedná se o technologii zprostředkovávající propojení v rámci lokální bezdrátové sítě. 

Je definována standardem IEEE 802.11 a jeho doplňky. Označují se tak i přímo některé 

ze standardů rodiny IEEE 802.11. Jak již bylo zmíněno, Wi-Fi využívá pro svoji činnost 

bezlicenční pásmo ISM. V současné době se nejvíce používá na 2.4 GHz pásmu, které 

využívá většina dnešních zařízení, přestože Wi-Fi je definována i pro jiná pásma, jako 

například pásmo 5 GHz nebo 60GHz. [7][8][9] 

 

3.1  Certifikace Wi-Fi 

Organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sama netestuje 

zařízení, zda splňují její standardy. Za tímto účelem vznikla v roce 1999 nezisková 

organizace WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), dnes již přejmenovaná na 

Wi-Fi Alliance, která vlastní ochrannou známku Wi-Fi. Sdružení má za úkol prosazovat 

normy, testovat interoperabilitu a zpětnou kompatibilitu Wi-Fi zařízení a tím podporovat 

rozvoj místních bezdrátových sítí. Členství v tomto sdružení umožňuje výrobcům 

označovat své výrobky, které prošly procesem certifikace, logem Wi-Fi.  Jde zde mimo 

jiné také o ochranu samotného spotřebitele. 

 Proces certifikace zahrnuje řadů testů, které mají zajistit interoperabilitu. Testuje 

se například kompatibilita, proto je zařízení testováno na propojitelnost a spolupráci 

s ostatními certifikovanými zařízeními různých typů a od různých výrobců. Testuje se 

také, zda zařízení vyhovuje konkrétním specifikacím standardu IEEE 802.11, to zahrnuje 

i testování bezpečnostních opatření. Dalším z kritérií pro udělení certifikátu je, zda 

zařízení splňuje výkonová kritéria. 

 Certifikace produktů by měla být určitou zárukou, že certifikovaná zařízení dokáží 

pracovat v sítích s ostatními certifikovanými produkty, že podporují běžné aplikace, i ty, 

co jsou ve vývoji.[7][8][9] 

 
Obr. 3-1: Logo Wi-Fi certifikátu [37] 
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3.2 Vybrané modulační technologie Wi-Fi 

3.2.1 OFDM 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing je jedna z technik širokopásmové 

modulace. Pracuje v rozprostřeném spektru, kde se signál vysílá na více vzájemně 

ortogonálních frekvencích, které se označují jako subnosné. Ortogonalita znamená, že 

komunikace na žádném z kanálů neovlivňuje ostatní kanály, v tomto případě se maximum 

každé nosné frekvence překrývá s minimem frekvence sousední. OFDM pracuje tak, že 

rozděluje velký datový tok do vícero pomalejších, modulovaných, úzkopásmových toků. 

Výsledný signál se pak skládá z množství modulovaných toků na blízkých nosných 

kmitočtech a signál je pak méně citlivý na útlum jednotlivých frekvencí. Přestože jsou 

signály blízko sebe, nemusí OFDM využívat oddělení pomocí ochranných pásem. 

Technika je velmi odolná proti interferenci a zkreslení vzniklých vícecestným šířením 

signálu. Technologie OFDM je využito v některých doplňcích standardu IEEE 

802.11.[10][11] 

3.2.2 DSSS 

Direct Sequence Spread Spectrum neboli technika přímého rozprostřeného spektra je 

jednou z přenosových technik pro rozšíření spektra v případě bezdrátového přenosu. 

Jednotlivé bity, informace určené k přenosu, jsou kódovány na početnější sekvenci bitů. 

Datový signál je tedy násoben pseudonáhodným kódem zvaným „spreading“ nebo „chip 

code data stream“. Výsledný signál má vyšší datovou rychlost než samotná data. Signál 

může být dále upravován pro přenos, například modulací. Samotný přenášený signál 

vypadá podobně jako širokopásmový šum, ale po přijetí a zpracování se správnými 

dekódovacími kódy z něj dokážeme získat přenášená data. Po přijetí je signál nejdříve 

demodulován z nosné frekvence. Poté je vynásoben kódem, který byl použit k jeho 

kódování, abychom získali původní data. Tímto způsobem se obnoví pouze data, která 

byla generována stejným kódem, a data, která byla generována jinými kódy jsou 

ignorována. Výhodami, které přináší DSSS, jsou odolnost proti rušení a zabezpečení proti 

odposlechu, protože k dekódování informace je zapotřebí stejný kód, který byl použit 

k jejich zakódování, bez něj vznikne po dekódování pouze shluk bitů. Díky kódování 

jednoho bitu do vícero bitů a použití určitého kódu můžeme za jistých podmínek opravit 

chybu, která nastala při přenosu. DSSS technika se používá v některých technikách 

vícenásobného přístupu k médiu a je obsažena v některých doplňcích standartu Wi-

Fi.[12][13] 
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3.2.3 MIMO 

Multiple Input Multiple Output, neboli více vstupů více výstupů, je multi-anténí 

bezdrátová technologie využívající vícero vysílačů a přijímačů ke zvýšení přenosové 

rychlosti přenosem více dat najednou. Jejím cílem je také minimalizovat chybovost 

přenosu, zvýšit efektivitu využití pásma, nárůst dosahu a zachování stejného 

energetického výdeje při zachování stejné šířky pásma. MIMO využívá přirozené 

vlastnosti rádiových vln zvané multipath, kdy dochází k odrazu signálu nesoucího 

informaci od stěn, stropů a jiných překážek v prostoru. Tento odražený signál pak 

dosáhne přijímací antény několikrát pod různým úhlem a s různým zpožděním. Toho se 

dá docílit i například navzájem různým rozložením antén. Přijímači je tedy poskytnut 

stejný signál vícekrát, ve více formách a sníží se tak pravděpodobnost, že budou všechny 

signály ovlivněny rušením. Dříve tento vícecestný jev způsoboval rušení sám o sobě, 

které bylo způsobeno interferencí, a tím docházelo ke zpomalení. Ale při užití několika 

inteligentních vysílačů a přijímačů, počítajících s prostorovou 

dimenzionalitou/diverzitou, pak dochází k nárůstu výkonu a dosahu. Technologie je 

využita v některých doplňcích standartu IEEE 802.11.[14][15][16] 

3.3 Standard IEEE 802 

Je to rodina standardů zabývající se lokálními sítěmi a metropolitními sítěmi, a to i 

bezdrátovými. Služby a protokoly normy IEEE 802 se vztahují ke spojové a fyzické 

vrstvě referenčního síťového modelu ISO. IEEE 802 rozděluje spojovou vrstvu na dvě 

podvrstvy - na podvrstvu řízení logického spojení (logical link control - LLC) a podvrstvu 

řízení přístupu k médiu (Medium Access Control - MAC). Standardy vyvíjí a udržuje 

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers). Je to mezinárodní normalizační 

organizace sdružující velké množství technických odborníků. Jejím cílem je technický 

pokrok v oblasti elektronického inženýrství, telekomunikací a příbuzných disciplín. 

Jednotlivé standardy se pak zaměřují na některou specifickou oblast.[17][18][19][20] 

3.3.1 Standard IEEE 802.11 

Je to standard pro bezdrátové sítě. Vznikl v roce 1997 a využívá ke své činnosti 

nelicencované 2.4GHz pásmo.  Maximální propustnost definoval na 2 Mbit/s. Později se 

ukázalo, že rychlost se stala nedostačující, stejně jako zabezpečení přenosu. Proto vznikla 

k původnímu standardu řada doplňků a i v současné době vznikají další.[17][18][19][20] 

IEEE 802.11a 

Tento standard na rozdíl od IEEE 802.11 je definován pro pásmo 5 GHz. Má výrazně 

vyšší přenosovou rychlost 54 Mbit/s. Používá ortogonální mutliplex s kmitočtovým 

dělěním (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplex). Jeho výhodou je využití 
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méně vytíženého pásma, což mu umožňuje využít více kanálů bez vzájemného rušení. 

Umožňuje využití osmi vzájemně nezávislých, nepřekrývajících se kanálů. Má povolený 

větší vyzařovací výkon, z čehož plyne využitelnost na delší vzdálenosti a je stabilnější. 

[17][18][19][20] 

IEEE 802.11b 

Zabývá se definicí bezdrátového komunikačního standardu známého jako Wi-Fi. 

Navyšuje přenosovou rychlost v pásmu 2.4 GHz oproti původnímu standardu až na 11 

Mbit/s. Také specifikuje dynamické měnění rychlosti v závislosti na momentálním rušení 

prostředí.  Po dosažení maximální rychlosti používá na fyzické vrstvě metodu 

rozprostřeného spektra DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) s klíčováním 

CCK(Complementary Code Keying), mapující čtyři bity na symbol, čímž dosahuje 

vyšších rychlostí.[17][18][19][20] 

IEEE 802.11g 

Je to WiFi standard, který rozšiřuje standard IEEE 802.11b, z čehož vyplývá, že je 

specifikován pro 2.4 GHz pásmo. Díky využití OFDM na fyzické vrstvě umožňuje 

dosažení vyšší rychlosti, a to až nominální rychlosti 54 Mbit/s. Kvůli zpětné kompatibilitě 

se navíc používá i DSSS. Došlo ke snížení vysílacího výkonu na 65mW.[17][18][19][20] 

IEEE 802.11n 

WiFi standard, jehož cílem je upravit parametry fyzické vrstvy a podvrstvu spojové 

vrstvy  - MAC(Media Access Control) tak, aby dosáhl zvýšení propustnosti přes 

100 Mbit/s. Může být použit jak v pásmu 2.4 GHz, tak v pásmu 5 GHz. Mezi změny 

parametrů zvyšující rychlost patří použití více antén, změny MAC protokolů nebo změny 

kódovacích schémat. Umožňuje užívání 4 kanálů o šířce 40 MHz. Největší zvýšení 

rychlosti je dosaženo díky použití MIMO (multiple input multiple output) technologie. 

Ta využívá vícero vysílacích i příjímacích antén. Standard má též za úkol zvýšit dosah 

při zachování co největší rychlosti a zvýšit odolnost proti rušení.[17][18][19][20] 

IEEE 802.11ac 

Standard poskytuje vysokou propustnost dat v bezdrátových sítích ve frekvenčním 

pásmu 5 GHz. Má teoretickou propustnost alespoň 1 Gbit/s mezi více stanicemi a 

propustnost jedné linky alespoň 500 Mbit/s. Standard rozšiřuje pásmo kanálu na 80-160 

MHz, zavedl nový typ modulace s vysokou hustotou, možnost využití vícero MIMO 

prostorových kanálů a byly zřízeny mechanismy pro zpětnou 

kompatibilitu.[17][18][19][20] 
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3.4 MAC adresa 

Je to jedinečný identifikátor každého síťového zařízení na světě. Síťová karta dostane 

svou jedinečnou MAC adresu již při výrobě, z toho důvodu se nazývá také fyzická adresa. 

V současnosti ji však jde dodatečně změnit. MAC adresa slouží pro komunikaci na 

spojové vrstvě, kde se využívá v podvrstvě přístupu k médiu. Adresa je tvořena ze 48 bitů 

a nejčastěji je zapisována jako šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených 

dvojtečkami, například 07:0a:94:9d:51:12. Skládá se ze dvou částí. První polovina adresy 

je přidělena v závislosti na výrobci síťové karty a je pro všechny karty od stejného 

výrobce stejná. Druhá polovina adresy je poté přidělována výrobcem. Pro získání MAC 

adresy, při znalosti IP adresy zařízení, slouží v TCP/IP sítích protokol ARP.[35][36] 
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4. BLUETOOTH 

Bluetooth je označení standardu bezdrátové komunikace, vytvořeného v roce 1994.  

Původně to měla být bezdrátová náhrada sériového portu standardu RS 232. Bluetooth 

spadá do oblasti bezdrátových osobních počítačových sítí WPAN (Wireless Personal 

Area Network). 

 Bluetooth byl pojmenován podle poangličtělého přízviska dánského krále Haralda 

I., kterému se říkalo „modrozub“(anglicky - bluetooth).  Název má odkazovat na analogii 

mezi Haraldovými diplomatickými schopnostmi, kterými přiměl dánské kmeny 

k jednání, a snaze Bluetooth odstranit nekompatibilitu mezi různými druhy zařízení. 

Podobně jako název, vzniklo logo Bluetooth spojením vikingských run vyjadřující 

Haraldovy iniciály. 

  Ke klíčovým vlastnostem Bluetooth patří miniaturní velikost modulu, nízká 

pořizovací cena spolu s využitím nelicencovaného pásma, nízká energetická náročnost, 

robustní spojení, spojení na krátkou vzdálenost (klasicky do 10 metrů).[21][22][23] 

 
Obr. 4-1: Logo Bluetooth[22] 

4.1 Verze Bluetooth 

O standard Bluetooth se stará normalizační organizace Bluetooth SIG(Special 

Interest Group). Dohlíží na vývoj standardů, licencování Bluetooth technologií a nad 

ochrannou známkou výrobců. SIG byla založena roku 1998 firmami Ericsson, Intel, 

Nokia, Toshiba, IBM. 

Jako v ostatních oblastech tak i u Bluetooth dochází k vývoji standardu, opravování 

chyb a rozšiřování o nové funkce. Od roku 1998 vyvinula organizace SIG již několik 

verzí Bluetooth.[21][22][23] 

Bluetooth v1.0a a v1.0b 
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Uveden v roce 1999. Obě verze obsahovaly povinnou hardwarovou adresu Bluetooth 

zařízení (BD_ADDR). Trpěly ovšem řadou chyb, a proto nebyly příliš komerčně využity. 

Vyskytovaly se i problémy v komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. [21][22][23] 

Bluetooth v1.1 

Byl chválen v roce 2002 jako standard IEEE 802.15.1. Jeho smyslem bylo především 

opravit chyby předchozí verze. Dále přináší implementaci sítě piconet, identifikátor síly 

signálu a podporu pro nešifrované kanály. [21][22][23] 

Bluetooth v1.2 

Standart je zpětně kompatibilní s předchozí verzí 1.1. Nabízela zvýšenou přenosovou 

rychlost až 721 kbit/s. Verze zavedla technologii přeskakování frekvencí(AHF), a tím 

zvýšila odolnost Bluetooth přenosu proti rádiovému rušení.[21][22][23] 

Bluetooth v2.0 +EDR 

Verze 2.0 byla přijata v roce 2005 a je plně kompatibilní s předchozími verzemi. 

Poprvé zavádí technologii EDR(Enhanced Data Rate), čímž dosáhla zvýšení přenosové 

rychlosti na 2,2 Mbit/s. Může docílit nižší spotřeby energie. [21][22][23] 

Bluetooth v2.1 +EDR  

Schválena roku 2007. Hlavní novinkou je bezpečné jednoduché párování (SSP), které 

usnadňuje párování a zvyšuje bezpečnost přenosu. Umožnuje také rozšířenou dotazovací 

odpověď (EIR), která poskytuje více informací o okolních zařízeních při vyhledávání a 

usnadňuje tak jejich třídění před připojením. Tím snižuje spotřebu v režimu nízké energie. 

Zavádí také podporu technologie NFC. [21][22][23] 

Bluetooth v3.0 +HS 

Přijat v roce 2009. Používá technologii Ultra Wide Band, díky které se má navýšit 

přenosová rychlost až na 24Mbit/s. Této rychlosti samotné Bluetooth není schopné, proto 

je jí dosaženo pouze v případě potřeby přenosu velkého množství dat. Tehdy je zapnut 

rozšiřující režim AMP (Alternate MAC/PHY), kdy pak přenos probíhá přes Wi-Fi. Při 

přenosu malého objemu dat je využit základní režim s rychlostí 2,1 Mbit/s, ten je použit 

také pro vyhledávání zařízení, navázání spojení a konfiguraci. Vysokorychlostní přenos 

podporují pouze verze s přídavkem HS. [21][22][23] 

Bluetooth v4.0 

Hlavním úkolem verze je nízkoenergetická náročnost, klíčová pro malá zařízení 

nepotřebující velké přenosy, čímž se prodlouží jejich životnost na jedno nabití baterie. 
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Přináší také podporu 128 bitového šifrování. Dokáže udržet zařízení spárované i při 

delším výpadku spojení. [21][22][23] 

4.2 Adresa Bluetooth 

Každé zařízení Bluetooth má svoji jedinečnou adresu, která globálně identifikuje 

každé jedno zařízení. Adresa se skládá z 48 bitů (6 bajtů) a je obvykle označována jako 

MAC adresa. Běžně se zapisuje jako šestice hexadecimálních čísel oddělených 

dvojtečkou, například FC:58:FA:D8:55:CB. Adresa je naprogramována přímo v zařízení 

Bluetooth. První tři bajty adresy jsou bajty, které určují výrobce Bluetooth chipsetu. 

Každý výrobce má přidělenu svoji vlastní adresu. Zbylé tři bajty jsou voleny náhodně pro 

identifikaci různých modelů.[22] 

4.3 Proces navázání spojení 

Je to proces o vícero krocích, který má za úkol vytvořit spojení mezi dvěmi 

zařízeními. Existují 3 základní části[22][24][25]: 

1. Požadavek (Inquiry) – za předpokladu, že o sobě daná zařízení nic neví a jsou 

navzájem viditelná, musí jedno ze zařízení poslat požadavek a pokusit se tak 

objevit druhé zařízení. Zařízení vyšle požadavek a jakékoliv zařízení, které 

požadavek přijme, odpoví a pošle své údaje. 

2. Připojování (Paging) – v tomto kroku dojde k vytvoření spojení mezi zařízeními. 

Procedura používá adresu blízkého zařízení Bluetooth, která mohla být zjištěna 

na základě požadavku. Připojování se účastní dvě zařízení. První, které hledá 

spojení vysíláním paging paketu, a druhé, které používá page scan, kterým 

skenuje bezdrátový provoz. Na paging paket odpoví pouze zařízení se správnou 

adresou uvedenou v paketu. Kanál používaný pro připojení závisí na 

parametrech připojovaného zařízení. Připojující se zařízení se pokouší přiblížit 

se hodinovému signálu připojovaného zařízení odhadem jeho offsetu a přidáním 

offsetu k vlastnímu. Tato aproximace poté určuje časování page scanu 

připojovaného zařízení. Sekvence přeskakování frekvencí je při připojování 

určena adresou připojovaného zařízení. Jak požadavek na připojení tak i 

odpověď používají stejných 32 z 79 dostupných frekvenčních kanálů.  

3. Spojení (Connection) -   po dokončení připojování se zařízení nacházejí ve 

stavu Spojení. Tehdy mohou aktivně komunikovat nebo být v módu úspory 

energie. Ve stavu Spojení existuje několik módů chování zařízení: 

a. Aktivní mód – aktivně přijímá nebo odesílá data 

b. Sniff mód – úsporný mód s kontrolou spojení ve větších intervalech 

c. Hold mód – mód, kdy se zařízení na určitou dobu uspí a po uplynutí této 

doby je opět probuzeno. Příkaz pro uvedení do tohoto módu dostává 

zařízení od mastra. 
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d. Park mód – po přijetí příkazu od mastra se zařízení stává neaktivním do 

té doby, než mu přijde od mastra příkaz pro probuzení. 

4.3.1 Informace poskytované hledaným zařízením 

Všechna Bluetooth zařízení, která se nacházejí v režimu viditelnosti, zasílají jako 

odpověď na žádost o zaslání informací tyto informace[22]: 

• Název zařízení 

• Třídu zařízení 

• Seznam služeb 

• Technické informace, jako jsou například: výrobce, použitá specifikace 

Bluetooth 

4.4 Discoverable a Non-Discoverable mód 

Zařízení Bluetooth se navzájem objevují a propojují za pomocí procedur 

inquiry(požadavek) a paging (připojování). Postup dotazování zahajuje dotazující se 

zařízení. Pokud se Bluetooth zařízení nachází v detekovatelném (discoverable) módu, 

pošle odpověď na dotazovací paket, čímž dává najevo svoji přítomnost tomu zařízení, 

které vzneslo požadavek. Nachází-li se ovšem Bluetooth zařízení 

v nedetekovatelném(nondiscoverable) módu, neodpovídá na dotaz a zůstává tak pro 

dotazující se zařízení neviditelné. Tento nezjistitelný mód je jednou z klíčových vlastností 

v rámci zabezpečení Bluetooth zařízení proti sledování a i celkově jedním z důležitých 

prvků bezpečnosti. 

4.4.1 Detekce zařízení v Non-Discoverable módu 

Metody detekce neobjevitelných Bluetooth zařízení jsou označovány jako metody 

brutální síly, a to zvláště z toho důvodu, že je u nich využito systematického prohledávání 

okolí. Základní myšlenka spočívá v tom pokusit se přímo kontaktovat zařízení paging 

paketem s jeho adresou, kterou neznáme a nemáme ji jak zjistit, a proto ji musíme 

odhadnout, nebo ji tipnout. Samotné hledání brutální silou na základě specifikací 

Bluetooth je snadné, ale velmi časově náročné.[26] 

 Jedna z věcí, která by mohla snížit čas potřebný k detekci neobjevitelných 

zařízení, je redukce adresového prostoru. Pak by nám zbývalo méně adres k prověření. 

Adresní prostor můžeme zmenšit za předpokladu, že bychom znali výrobce zařízení, které 

chceme detekovat. To by nám omezilo vyhledávání na 224 adres. V rámci jednoho 

experimentu[26] bylo naskenováno 2000 adres za 174 minut. Z toho se dá odhadnout, že 

odhalení jednoho zařízení za využití jednoho scaneru by trvalo 1,4 roku. Při použití 25 

skenovacích zařízení by byla doba zkrácena na 20.3 dne. Tohoto času by se ovšem dalo 

dosáhnout pouze v případě, že by všechna skenovací zařízení skenovala paralelně a 



23 

 

nesměla by současně vysílat na stejných frekvencích, což by vedlo ke kolizím. S touto 

hypotézou přišel pan Haataja[26]. 

 Další a účinnější metodu redukce adresového prostoru lze najít v dokumentu [26], 

ta však přesahuje rozsah mé práce. 

 Další metoda, jak odhalit nondiscoverable zařízení, spočívá v tom, že pokud toto 

zařízení provozuje nějakou aktivitu, mohli bychom odchytávat bezdrátový provoz na 

všech frekvencích a ze znalosti formátu paketů, které jsme odchytili, zjistit přítomnost 

zařízení o jisté adrese. Poté již můžeme další informace o zařízení získávat klasickou 

cestou. Tato metoda by samozřejmě fungovala i na zařízení v discoverable módu. 

 

4.5 Frequency Hopping Spread Specter 

 Je jednou z metod rozprostření spektra, a to pomocí přeskakování frekvencí. Metoda 

rozprostřeného spektra se používá k eliminaci vlivu úzkopásmového rušení. Znesnadňuje 

také zachytávání a odposlech komunikace, která se může jevit jako zvětšený šum pozadí.  

U technologie Bluetooth se pro rozprostření spektra používá frekvenční skákání (FHSS), 

díky kterému dostaneme z úzkopásmového signálu signál širokopásmový. 

 Princip FHSS spočívá v tom, že v jednotlivých časových okamžicích se mění 

nosná frekvence podle předem známé pseudonáhodné posloupnosti. Zpráva je tedy 

vysílána za pomoci mnoha nosných kmitočtů. Vzniklé spektrum je širší než úzkopásmové 

spektrum potřebné pro přenos samotné informace za pomoci pouze jedné nosné 

frekvence. Přijímač i vysílač obsahují stejný generátor pseudonáhodných čísel a 

pseudonáhodnou posloupnost v přijímači je nutno synchronizovat s posloupností ve 

vysílači tak, aby generovaly stejná čísla určující nosný kmitočet ve stejný čas. 

 U Bluetooth je definováno 79 kanálů nacházejících se v 2.4GHz pásmu. Každý 

z kanálů má šířku pásma 1 MHz. Nosné frekvence se rychle mění, k přeskoku dochází 

1600krát za sekundu a rušení na určité frekvenci pak ovlivňuje signál pouze po tento 

krátký interval. U Bluetooth se může využívat také adaptivní frekvenční skákání (AFH), 

které zabraňuje vysílání na přetížených frekvencích. AFH by tedy mělo obsahovat 

mechanismus detekce zatížených a nezatížených frekvencí, aby se pak mohlo dojít 

k nejlepší konfiguraci nosných frekvencí. [32][33][34] 
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Obr. 4-2: Schématické znázornění principu FHSS [32] 

4.5.1 Rozdělení kanálů 

Jak již víme, Bluetooth pracuje v bezlicenčním ISM pásmu v oblasti 2.4GHz. Pro 

nosné frekvence v zemích, které mají 2.4Ghz pásmo definované mezi 

2400 - 2483.5 GHz, platí vztah [25]: 

𝑓 = 2402 + 𝑘      [𝑀𝐻𝑧], 𝑘𝑑𝑒 𝑘 = 0, … ,78.   (1) 

Frekvenční pásmo je tedy tímto způsobem rozděleno na 79 rádiových kanálů o šířce 

1 MHz. V rámci dodržení norem mimo pásmo jsou zavedena tzv. ochranná pásma. Dolní 

ochranné pásmo má šířku 2 MHz a horní má 3,5 MHz. 

 V některých zemích, jako jsou například Francie a Španělsko, kvůli místní 

legislativě, která přiděluje jiné kmitočty pro Bluetooth v 2.4 GHz pásmu v rozmezí 

2446,5 - 2483,5 MHz. Tehdy pro nosné kmitočty platí vztah [25]: 

   𝑓 = 2454 + 𝑘      [𝑀𝐻𝑧], 𝑘𝑑𝑒 𝑘 = 0, … ,22.  (2) 

Šířka kanálu je stále 1 MHz. Obě ochranná pásma mají stejnou šířku 7,5 MHz.  
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5. ZIGBEE 

Je to otevřený standard postavený na standardu IEEE 802.15.4, který definuje 

chování horních vrstev komunikačního modelu především pro aplikace zajišťující 

ovládání a obsluhu senzorů. Jelikož je to otevřený standard, je schopen pracovat 

se zařízeními různých výrobců. Je navržen, aby byl co nejrobustnější kvůli tomu, aby 

spolehlivě pracoval i v nepříznivém rádiovém prostředí s vysokým zatížením a zajišťoval 

tak bezpečnost a spolehlivost. 

 Standard Zigbee tvoří a spravuje organizace Zigbee Alliance, jejímž plánem je ze 

Zigbee udělat bezdrátový komunikační standard vhodný pro účely průmyslové 

automatizace. V poslední době se začíná Zigbee rozšiřovat i v oblasti IoT. 

 Jedním z hlavních účelů Zigbee je zajistit dlouhou životnost zařízení, která ho 

využívají na jedno nabití baterie, a to až několik let. Hlavní aplikace Zigbee je zaměřena 

na řídící a monitorovací aplikace, kde nejsou vyžadovány velké datové toky a vyskytují 

se zde vzdálené bateriově napájené periferie, u nichž je požadavkem nízká spotřeba. 

Výhodou Zigbee je i jeho nízká cena.  

 Funguje na bezlicenčních pásmech s frekvencemi 2.4GHz, 915 MHz a 868MHz, 

záleží na státu a jeho legislativě. V pásmu 2.4 GHz funguje celosvětově. V závislosti na 

frekvenčním pásmu dosahuje rychlostí 20,40 a 250 kb/s. Techniky modulací se také liší 

dle pásma použití, všechny však používají techniku rozprostřeného spektra 

DSSS.[27][29][30] 

 
Obr. 5-1: Logo Zigbee[38] 

5.1 Topologie Zigbee 

Systém Zigbee se skládá ze tří typů zařízení: Zigbee koordinátor, směrovač a koncové 

zařízení. V každé síti se musí nacházet alespoň jeden koordinátor, který tvoří základ sítě 

a připojuje ostatní sítě. Je zodpovědný za zpracování a ukládání informací z datových 

operací. Směrovače jsou obdobou směrovačů v klasických bezdrátových sítích, 

zprostředkovávají tedy spojení mezi jednotlivými zařízeními. Počet směrovačů, 

koordinátorů a koncových zařízení závisí na typu sítě. Nejčastěji používanými 

topologiemi jsou hvězda, síť (mesh), strom.[28][30] 
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5.2 Provozní režimy 

Zigbee pracuje ve dvou režimech. První režim spočívá v tom, že koordinátoři i 

směrovače nepřetržitě monitorují stav příchozích dat, což vede k vyšší spotřebě energie. 

Směrovače ani koordinátoři tedy nepřechází do spánkového módu, protože kdykoliv se 

může jakýkoli účastník komunikace probudit a začít komunikovat. Celková energie 

zařízení mimo koordinátory a směrovače je nízká, protože setrvávají většinu času 

v neaktivním stavu. 

 V druhém režimu neprobíhá nepřetržitá komunikace a přenos dat od koncových 

zařízení, proto mohou směrovače a koordinátoři vstupovat do spánkového módu. 

Koordinátor se pravidelně probouzí a posílá rámce (beacon) do směrovačů a tím 

oznamuje svoji přítomnost a probouzí směrovače. Tehdy dochází k výměně informací. 

Uzly mohou mezi příchody rámců spát, čímž šetří baterii.[28][30]  
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6. DETEKCE 

Cílem této bakalářské práce je za pomocí počítačů Raspberry Pi s nainstalovaným 

specifickým softwarem, které budou rozmístěny na vybraných stanovištích, monitorovat 

a detekovat   přítomnost zařízení s aktivní technologií Bluetooth nebo Wi-Fi. Při této 

činnosti jsem vycházel z teoretických poznatků zmíněných v předcházejících oddílech. 

 Pro rozmístění detekčních stanovišť jsem vybral   areál Vysokého učení 

technického v Brně, konkrétně budovu Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií na adrese Technická 12, 616 00 Brno, kanceláře a laboratoře Ústavu 

automatizační a měřící techniky ve druhém nadzemním podlaží. 

6.1 Hardwarové prostředky detekce 

Cílem avizovaného závěru bylo vytvořit síť monitorovacích stanovišť. Každé 

stanoviště sestává ze zařízení Raspberry Pi 3 B+, zapojeného do místní sítě přes 

ethernetový port a s externím USB wireless LAN adaptérem pro monitorování WiFi 

komunikace. 

6.1.1 Raspberry Pi 3 B+ 

Jedná se o nejnovější řadu a předposlední model jednodeskového počítače od nadace 

Raspberry pi, sídlící ve Velké Británii. Počítače Raspberry pi jsou vyvíjeny za účelem 

dostupnosti jednoduchého počítače pro výuku na školách, ve vzdělávacích kurzech či pro 

využití v rozvojových zemích. Stal se z nich však také nástroj počítačových nadšenců po 

celém světě, kteří na této platformě vytváří své projekty od robotů po domácí 

multimediální stanice. Jednou z hlavních deviz počítače Raspberry Pi 3B+ je poměr jeho 

výkonu a ceny, současně další jeho nespornou výhodou je jeho velikost, rozměrově 

odpovídá velikosti platební karty. [41] 

Specifikace RPI 3 B+ [41] 

1) SOC: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC 

2) CPU: 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU 

3) GPU: Broadcom VideoCore IV 3D 

4) RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 

5) WIRELESS: Dual-band 802.11b/g/n/ac wireless LAN (2.4GHz and 

5GHz ) a Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) 

6) Ethernet: Gigabit Ethernet over USB 2.0 (max 300 Mbps). Power-over-

Ethernet support (with separate PoE HAT). Improved PXE network and 

USB mass-storage booting. 

7) Thermal management: Ano 

8) Audio: Ano, 3.5mm analogue audio-video jack 
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9) USB: 2.0: 4 ports 

10) Other ports: Full-size HDMI, Camera Serial Interface (CSI), Display 

Serial Interface (DSI) 

11) GPIO: 40-pin 

12) Power: 5V/2.5A DC power input 

13) Operating system support: Linux and Unix 

6.1.2 Monitoring mode 

Monitorovací mód je jeden z módů, ve kterém mohou bezdrátové karty pracovat. 

Umožňuje monitorování veškerého provozu na bezdrátové síti bez toho, aniž by bylo 

zařízení nějakým způsobem do sítě připojeno. 

6.1.3 WiFi a Bluetooth čipy 

Pro detekci WiFi a Bluetooth zařízení je potřeba použít hardware v podobě chipů a 

antén, díky kterým bychom mohli využívat tyto zmiňované technologie. Raspberry Pi 3 

B+ ná integrované chipy pro obě tyto technologie v podobě kombinovaného chipu 

Cypress CYW43455, který umožňuje souběžné užívání Bluetooth I WiFi technologie. 

Naše prováděná detekce zařízení využívajících technologii WiFi spočívá 

v zachytávání paketů z provozu v 2.4GHz pásmu a jejich následného zpracování, vedoucí 

Obr. 6-1: Rozmístění hlavních součástí RPI 3 na jeho desce [42] 
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k extrakci potřebných dat týkajících se aktivních zařízení v dosahu zvoleného stanoviště. 

Abych docílil požadovaného výsledku, je potřeba disponovat chipem umožňujícím 

přepnout WiFi rozhraní do monitorovacího módu. Tuto možnost bohužel integrovaný 

chip v RPI hardwarově neumožnuje (viz Obr. 6-3 a Obr. 6-4), a proto jsem byl nucen 

využít jiné alternativy a pro požadovaný účel použít externí Wireless LAN USB2.0 

Adapter. V tomto případě se jedná o RT5370 Wireless Adapter, který je levnou a plně 

dostačující alternativou splňující požadavek na monitorujícího módu. 

Co se týká Bluetooth je integrovaný kombinovaný chip pro účel tohoto zjišťování 

postačující. Raspberry Pi 3 mělo možnost připájet externí anténu, u verze B+ nejsem 

s touto možností obeznámen a pro potřeby této práce plně postačuje integrovaná anténa. 

 

Obr. 6-3: Přiřazení fyzických vrstev k wlan rozhraním 

Obr. 6-2: Podporované módy intením 

kombinovaným čipem CYW43455 
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6.2 Softwarové prostředky detekce 

K uskutečnění měření je za potřebí softwaru, který by monitoroval provoz v 2.4GHz 

pásmu a analyzoval takto získaná data, z kterých bychom mohly vyvodit patřičné závěry 

o přítomnosti elektronických zařízeních využívajících služeb WiFi a Bluetooth. Abych se 

seznámil s problematikou detekce zařízení využívajících WiFi a Bluetooth. V rámci 

seznámení s problematikou detekce jsem v rámci mé semestrální práce použil software 

Aircrack-ng, pro detekci WiFi zařízení. Pro samotné konečné řešení této práce jsem zvolil 

jinou alternativu v podobě softwaru Kismet, který dle mého názoru lépe splňoval mé 

požadavky a plní funkci detektoru, jak pro WiFi, tak pro Bluetooth zařízení. 

 

6.2.1 Aircrack-ng 

Aircrack-ng je komplexní software pro práci se sítí WiFi. Primárně se jedná o 

software zabývající se různými aspekty zabezpečení WiFi. Jako jsou testování 

kompatibility, útoky na síť, prolomení bezpečnostních protokolů, ale také zahrnuje 

monitorování sítě, kdy zachytává a zpracovává data z probíhající komunikace. K tomuto 

účelu slouží nástroj Airodump-ng. Aircrack-ng je primárně určen pro Linux, ale může 

pracovat i na jiných platformách. 

6.2.2 Kismet – základní informace 

Kismet je detektor bezdrátových sítí a zařízení. Jedná se o open source nástroj. Jeho 

princip spočívá v pasivním zachycování paketů na bezdrátových sítích. Poskytuje také 

další funkce jako detekce narušení apod. Pracuje jak s Wi-Fi, tak s Bluetooth rozhraním. 

Má podporu na operačních systémech Linux, OSX a některé funkce mají podporu i na 

Windows 10. Na operačním systému Linux Kismet podporuje práci s většinou Wi-Fi a 

Bluetooth karet a hardwarových zařízeních. Pro svoji práci potřebuje bezdrátový modul 

podporující monitorovací mód.[31] 

 Kismet se skládá ze tří částí: drone, server, client. Drone sbírá pakety a posílá je 

serveru ke zpracování. Ten přijme pakety buď sám, nebo je dostane od dronu, ty zpracuje 

a získá z nich informace o bezdrátové síti a jejich účastnících, které dále zpracovává. 

Client může komunikovat se serverem a zobrazovat data, která server získal. Client může 

fungovat i na operačním systému Windows 10.[31] 

 Výše uvedené rozdělení Kismetu na jednotlivé části odpovídá schématu zadání 

mé bakalářské práce, a to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro realizaci 

monitorovací sítě za použití Kismetu. 
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6.3 Realizace softwarové části 

Výběr softwaru byl omezen pouze potřebou zprovoznit ho na Raspberry pi 3 B+, měl 

jsem tedy velký prostor pro výběr, přičemž ne všechny vybrané komponenty se ukázaly 

za použitelné nebo správné. 

6.3.1 OS – Linux 

Přestože na Raspberry Pi 3 B+ existují i jiné operační systémy pracující na 

procesorech ARM, byl Linux logickou volbou i vzhledem k tomu, že má velmi dobrou 

podporu, velkou škálu open-source softwaru a značné množství návodů od komunity. 

Na začátku jsem měl v úmyslu použít linuxovou distribuci Kali odvozenou od 

Debianu. Jedná se o distribuci určenou pro digitální forenzní analýzu a penetrační testy. 

Linuxovou distribuci Kali se mi podařilo nahrát a zprovoznit na Raspberry Pi 3 B+, avšak 

když mělo dojít na zprovoznění softwaru Kismet, nastal vážný problém již při instalaci z 

automatically-built úložiště pro Kismet, které existuje i pro Kali distribuci. Při instalaci 

konstantně docházelo k chybám, které jsem nedokázal identifikovat či dohledat a vyřešit. 

Stejná situace nastala při snaze zkompilovat Kismet z clonu gitového úložiště. 

Proto jsem se po několika nezdařených pokusech rozhodl o změnu linuxové 

distribuce. Celý postup jsem tedy opakoval s distribucí Raspbian, která také vychází 

z Debianu, ale byla jistější volbou, protože je vyvíjena nadací Raspberry Pi Foundation 

přímo pro její osobní počítače Raspberry Pi a je tedy nejlépe podporována a vysoce 

optimalizována pro ARM procesory užívané v Raspberry Pi. Na Raspbianu se již tak 

vážné problémy při instalaci Kismetu neobjevily. 

Problém nastal v okamžiku, když jsem měl zprovozněné a nainstalované první 

Raspberry Pi a snažil jsem se ho zkopírovat na další microSD paměťové karty. Při 

vytváření bitové kopie disku (v tomto případě paměťové karty) za pomoci aplikace 

Win32 Disk Manager dojde i přes volbu možnosti „Read Only Allocated Partitions“ 

k vytvoření 15 GB kopie z 16 GB paměťové karty. Avšak jakmile jsem naformátoval 

cílovou microSD kartu klasickými prostředky, které poskytuje operační systém 

Windows, došlo k tomu, že jsem nakonec ve výsledku dostal dostupných méně než 15 GB 

paměti karty, byť jsem použil 16 GB microSD kartu. Při zápisu bitové kopie tedy může, 

ale také nemusí, dojít k chybě, protože Win32 Disk Manager je schopen s varováním 

zapisovat větší bitové kopie, než je dostupné cílové paměťové místo. Z obavy, aby 

nedošlo k výskytu pozdějších chyb nebo disfunkcionalit operačního systému, jsem i 

vzhledem k nedostatku mnou vlastněných paměťových karet, nakoupil karty nové o 

velikosti 16 GB, které jsou formátovány z výroby a poskytují nám k dispozici více jak 

15 GB, a také jsem použil microSD karty s větším paměťovým místem. Na nové nebo 

větší paměťové karty jsem naklonoval bitovou kopii Raspbianu s nainstalovanými všemi 

potřebnými komponenty a softwarem pro detekci. 

 



32 

 

 

6.3.2 Kismet jako detektor 

6.3.2.1 Instalace 

Pro instalaci programu Kismet na linuxovou distribuci Raspbian jsme zvolil tento 

postup:  

- instalace z automatically-built úložišť, která existují pro některé z linuxových distribucí, 

jako právě například pro Raspbian. Tato úložiště obsahují nejnovější vydanou verzi 

programu. Existují dvě verze Kismetu: klasická a debug, která slouží k testování a ladění 

programu. Potřebám mého měření postačuje klasická verze. 

Při instalaci se uživateli zobrazí dialogové okno a instalační proces se ho zeptá, zda 

chce provést takzvanou suid-root instalační metodu, která umožnuje spouštět Kismet bez 

toho, aniž by byl uživatel root. Jedná se o silně doporučované bezpečnostní opatření. Toto 

bezpečnostní opatření bylo zavedeno, protože ovládání síťových rozhraní a většiny 

systému vyžaduje oprávnění správce (root), přičemž Kismet je komplexní program, který 

může zpracovávat i data nebezpečná pro vlastní systém. 

Kismet tento problém řeší oddělením procesů síťového rozhraní a zachytávání 

paketů. Programy pro zachytávání paketů jsou jednodušší a neprovádí (nebo minimálně) 

zpracování obsahu zachycených paketů. 

Přistoupil jsem na bezpečnostní doporučení a nainstaloval jsem Kismet jako suid-

root. Takováto instalace vytvoří novou skupinu kismet, a nainstaluje nástroje pro 

zachytávání paketů vyžadující správcovský přístup jako suid-root, tak aby byli spustitelné 

pouze uživateli v kismet skupině. Poté jsem přidal můj uživatelský účet, v tomto případě 

pi, do skupiny kismet a Kismet byl připraven k použití. Aktuálně používám verzi 

2019-04-R1. 

Pokud je předem známo, že některá zařízení budou sloužit pouze jako stanice sbírající 

informace a posílající je dále ke zpracování, a rozhodnou se použít nepředkompilované 

zdroje, pak lze kompilovat pouze tyto zachytávající nástroje a není třeba instalovat celý 

Kismet se všemi jeho součástmi. Tuto možnost jsem ovšem nevyužil.  

6.3.2.2 Drone, Server, Client 

Zamýšlený systém měl být tvořen sítí monitorovacích stanovišť za pomocí částí 

Kismetu kismet_drone, kismet_server, kismet_client. Na několika Raspberry Pi, mělo být 

nastaven kismet_drone, který by posílal zachycené pakety, ke zpracování vybranému 

Raspberry Pi, kde by fungoval kismet_server. Popřípadě mohlo být použit kismet_client 

k přístupu z jiného zařízení. 

Tento systém však již není uskutečnitelný. Po několika týdnech, kdy jsem opravoval 

každou chybu, kterou tyto komponenty hlásily, jsem je nedokázal ani s využitím všech 

zdrojů zprovoznit. Řešení hlášených chyb nebylo možné dohledat na žádné internetové 
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stránce ani fóru. Kontaktoval jsem člena týmu podílejícího se na vývoji Kismetu přes 

komunikační platformu Discord. Ukázalo se, že i když jsou tyto komponenty systému 

Kismet stále součástí oficiálních Kismet pakages, jedná se o starší již neudržovaný kód a 

je velká pravděpodobnost nefunkčnosti s novými drivery. Člen vývojářského týmu 

Kismet mě odkázal na jinou alternalivu, která tyto komponenty nahradila. 

6.3.2.3 Remote Packet Capture – drones 

V nových verzích Kismetu se začala řešit situace ohledně vzdáleného zachytávání 

paketů odlišně než ve verzích předešlých. V nových verzích se nachází nástroje pro 

chytání paketů jako samostatně spustitelné programy, kismet_cap_linux_wifi pro WiFi a 

kismet_cap_linux_bluetooth pro Bluetooth. Tyto nástroje jde samostatně spustit na 

vzdáleném zařízení a nastavit je, aby posílaly zachycená data k analýze na zařízení, na 

kterém je spuštěný Kismet. Ten například v případě WiFi obdrží celé zachycené pakety 

a jejich obsah, aby zjistil informace o zařízeních, které tyto pakety odesílaly i o těch jež 

měli tyto pakety přijmout. Kismet je navržen tak, aby každý zdroj dat mohl fungovat i 

jako vzdálený (například WiFi na vzdáleném zařízení). Vzdálené zachytávání dat funguje 

i napříč platformami. Vzdálený zdroj navazuje TCP spojení, po kterém posílá nasbírané 

informace. Vzdálené zachytávání informací je povoleno pouze ve spojení s chráněným 

LAN spojením. 

V tomto případě jsem použil oba zachytávací programy. V případě 

kismet_cap_linux_bluetooth je označení „zachytávání“ lehce zavádějící. Tento program 

na rozdíl od programu kismet_cap_linux_wifi ve skutečnosti žádné pakety přenášené přes 

Bluetooth nezachycuje, na čistě softwarovém řešení zachytávání Bluetooth paketů se sice 

pracuje, ještě ale neproběhla implementace. Informace o Bluetooth zařízení se získávají 

na základě zasílání požadavku (inqury). Dokáže však pracovat, jak s klasickým 

Bluetooth, tak i s BLE. 

Aplikace se spouští přes plnou cestu např:/usr/local/bin/kismet_cap_linux_bluetooth. 

Jejich funkce je řízena za pomocí několika vstupních parametrů. Námi používané 

parametry jsou: 
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Tabulka 6-1: Nastavení vzdáleného zachycování 

--connect=[host]:[port] 

Určuje cílovou adresu a port zařízení, 

kam má program zasílat nasbírané 

informace 

--source=[source definition] 

Definuje zdroj informací, v našem 

případě systémové jméno WiFi nebo 

Bluetooth rozhraní. Zdroji je možné 

v rámci definice nadefinovat určité 

vlastnosti, jako např: jméno, typ, na 

jakých frekvencích, nebo kanálech má 

pracovat … 

--fixed-gps [lat,lon,alt] 

Vzhledem k tomu, že nedisponujeme 

GPS lokalizátorem, lze nastavit 

programům fixní GPS souřadnice 

--gps-name [name] 

Pokud jsou používány GPS 

souřadnice je vhodné přiřadit k nim název 

zařízení 

6.3.2.4 Označení zdrojů pro sběr informací 

Jak bylo zmíněno v kapitole 6.1.3 WiFi a Bluetooth , má každé naše Raspberry Pi 

k dispozici i kombinovaný chip pro WiFi i Bluetooth a jeden USB WiFi adaptér. V rámci 

softwaru Kismet je nutné, jak už na „serveru“, tak na jednotlivých „dronech“ nastavit 

zdroje, ze kterých bude Kismet získávat informace. 

 Máme tedy dvě wlan a jedno Bluetooth rozhraní, a těm jsou automaticky systémem 

přiřazována jména. U wlan rozhraní jsou to wlan0 a wlan1, u Bluetooth je to hci0. Jelikož 

Bluetooth rozhraní je pouze jedno, systém mu přiřadí pokaždé stejné jméno. Wlan 

rozhraní jsou dvě, a přestože máme velkou pravděpodobnost, že náš adaptér dostane 

jméno wlan1, může se stát, že dostane přidělené i jméno wlan0. Při testování se mi to 

stalo pouze jednou nebo dvakrát, ale z preventivních důvodů jsem se tomuto problému 

rozhodl předejít přidělením statických jmen přidělených na základě MAC adresy USB 

adaptérů, tak aby se jmenovala wifi_externí. Má to ovšem také svoji nevýhodu, jednotlivé 

adaptéry se poté vážou na jedno konkrétní Raspberry Pi a nejsou záměnné z toho důvodu, 

že na ostatních by opět dostali jméno přidělené od systému a nastavení kismetu by s tímto 

jménem nepracovalo. Nastavení statického jména vyžaduje vytvoření souboru 

/etc/udev/rules.d/72-static-name.rules, který je nutno modifikovat viz Obr. 6-4. 

 

Obr. 6-4: nastvení statického jména wlan rozhraní 



35 

 

 

6.3.2.5 Aktivace dronů při startu systému 

Pro zjednodušení práce s monitorovací sítí je lepší, pokud stačí drony pouze zapojit 

do napájení a do sítě a oni se se serverovým zařízením (dále server) spojí již při startu 

systému, aniž by musel uživatel nějak zasahovat. 

Než se začne řešit samotné spouštění zachytávacích programů, je dobré, ne však 

nezbytné, zabezpečit spojení mezi dronem a serverem. Rozhodl jsem se toho docílit 

jednoduchým způsobem - před spuštěním programů vytvořím SSH tunel mezi dronem a 

serverem, čímž docílím šifrovaného spojení pro přenos zachycených dat. 

Vytvoření SSH tunelu již při startu systému ovšem vyžaduje přístup bez nutnosti 

autentifikace pomocí hesla zadávaného do konzole uživatelem. Nejjednodušším 

způsobem je na dronu vygenerovat SSH klíč. Při generování klíče je nutné nechat 

prázdnou volbu „Enter passphrase:“, vzhledem k tomu, že by to znamenalo pouze záměnu 

nutnosti zadat heslo k účtu na serveru za nutnost zadat heslo ke klíči. Po té vygenerovaný 

SSH Public Key zkopírujeme na serverové zařízení, a to buď ručně nebo za pomocí 

aplikace ssh-copy-id. Nyní by mělo jít vytvořit SSH tunel bez nutnosti zadávat heslo, 

pokud tomu tak není, je s největší pravděpodobností nějaké chybné nastavení 

v konfiguračním souboru SSH. 

 Pro navázání spojení používám program autossh, který dokáže monitorovat a 

v případě potřeby restartovat SSH spojení. Jeho spuštění při startu systému jsem řešil 

vytvořením nové služby autossh-tunnel.service, která je obsluhována systemd, který 

zajistí její spuštění po aktivaci síťových rozhraní. Tato služba se poté opakovaně snaží 

navázat spojení se serverem do té doby, než se jí to podaří. Pokud dojde k přerušení 

spojení, služba se ho bude pokoušet znovu obnovit. 

Poté, co je zabezpečeno spojení, je vhodné napsat velmi jednoduchý skript, který 

pouze spouští oba zachytávací programy s parametry odpovídajícími SSH spojení a 

místnímu zdroji informací, popřípadě fixními GPS souřadnicemi. Příklad: 

/usr/bin/kismet_cap_linux_wifi --connect localhost:3501  

--fixed-gps 49.2061544,16.6801011,315 --gps-name drone2  

--source=wlan_externi:name=drone2_WiFi & 

Jakmile jsem napsal skript, který spouští potřebné programy, bylo nutné zabezpečit 

jeho automatický start po spuštění systému. Pokusil jsem se problém vyřešit pomocí 

vytvoření nové systémové služby jako u SSH tunelu, ale tehdy se dron nedokázal spojit 

s Kismetem běžícím na serveru. Proto jsem zvolil jinou alternativu a použil jsem Cron. 

Cron je nástroj pro plánování spouštění příkazů v určitou denní dobu, popřípadě 

periodicky. Může plnit i funkci spouštění skriptu po startu systému. Stačí jen pomocí 

příkazu crontab -e otevřít seznam plánovaných úloh a připsat na poslední řádek: 
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@reboot bash [plnou cestu ke skriptu] a to zaručí spuštění skriptu po startu systému. 

Takto nastavené drony jsou již připraveny k odesílání zachycených dat ke zpracování. 

6.3.2.6 Nastavení serverového zařízení - server 

Kismet má velkou škálu nastavitelných atributů, které se nachází v několika 

konfiguračních souborech. Pokud je použit postup instalace z předkompilovaných zdrojů, 

všechny tyto soubory se pak nachází ve složce kismet v adresáři /etc/.  Konfigurační 

soubory obsahují u většiny nastavení i krátký popis, co dané nastavení ovlivňuje. 

Pro naše účely je stěžejní konfigurační soubor kismet.conf, nastavení ostatních 

konfiguračních souborů je pro tuto práci nerelevantní, lze se o něm dočíst v dokumentaci 

k programu Kismet. Nejdůležitějším nastavením je nastavení zdrojů, v tomto případě se 

jedná o wlan rozhraní wlan_externi a Bluetooth rozhraní hci0. Nastavováním zdrojů již 

v konfiguračním souboru odpadá nutnost předávat je pomocí parametrů. U wlan rozhraní 

se nemusíme starat o jeho přepínání do monitoring módu z manage módu, tuto činnost si 

obstarává sám Kismet. Po vypnutí Kismet nevrací rozhraní do manage módu, to si musí 

obstarat uživatel. Za definici zdrojů mohou být zařazena jejich další dodatečná nastavení. 

V případě Bluetooth rozhraní jsou tyto možnosti značně omezené a sestávají pouze 

z možnosti přejmenovat Bluetooth zdroj, popřípadě nastavit jedinečný identifikátor 

UUID. Cos e týká wlan rozhraní je nastavení poměrně rozsáhlé a lze jednotlivá nastavení 

učinit jak pro všechna wlan rozhraní, tak pro jednotlivá rozhraní zvlášť. Uvedu zde 

několik nejpodstatnějších nastavení viz tabulka. Všechna nastavení jsou uvedena 

v programové dokumentaci. 

 

 

Tabulka 6-2: Nastavení souboru kismet.conf 

source=[interface]:[option, option, option] 
Definice zdroje 

v konfiguračním souboru 

channel_hop=true | false 

Nastavení povolující 

přepínání z jednoho WiFi 

kanálu na druhý 

channel_hop_speed=channels/sec|channels/min Rychlost přepínání kanálů 

split_source_hopping=true | false 

Nastavení umožňující 

kooperaci vícero zdrojů bez 

toho, aby skenovali současně 

stejný kanál 

randomized_hopping=true | false 

Nastavení umožňující 

náhodné přecházení z jednoho 

kanálu na druhý 
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channel=channel definition 

Nastavení kanálu, na 

kterém má zdroj fungovat – 

nastavení se týká situace, kdy 

přepínání kanálů není povoleno 

channels="channel,channel,channel" 

Nastavení vybraných 

kanálů, na kterých má zdroj 

fungovat 

 

Poté co byly úspěšně nastaveny zdroje na serveru, je nutné povolit připojení ostatních 

Raspberry PI. Kvůli bezpečnosti je základní nastavení takové, že Kismet přijímá data 

pouze sám od sebe na localhost IP adrese 127.0.0.1. Musíme tedy nastavit 

v konfiguračním souboru kismet.conf remote_capture_listen=0.0.0.0, čímž se povolí 

naslouchání na všech síťových rozhraních pro případné spojení. Jako poslední je potřeba 

nastavit port, na kterém bude k naslouchání docházet. V našem případě 

remote_capture_port= 3501. Ač to není nezbytně nutné pro činnost Kismetu, doporučuji 

také nastavení virtuálních GPS souřadnic. Vzhledem k absenci GPS modulu, pomocí 

kterého bychom určovali zeměpisnou polohu, existuje možnost zadat virtuální GPS 

souřadnice. Souřadnice nastavíme pozměněním konfiguračního souboru kismet.conf 

následujícím způsobem (použité souřadnice jsou použity čistě jako příklad): 

gps=virtual:lat=147.4,lon=40.54,alt=325.45(lat-zeměpisná šířka, lon-zeměpisná dálka, 

alt-nadmořská výška,). Jakmile jsme dokončili tyto nastavení, je Kismet připraven 

k použití. 

6.4 Data získaná detekcí 

Data získaná detekcí jsou využita dvěma způsoby. Zaprvé jsou ukládaná do databází, 

aby byla k dispozici k pozdějšímu zpracování. Kismet také umožnuje ukládání celých 

hlaviček zachycených paketů ve formátu .pcapng, který má dobrou podporu například 

v programu Wireshark, ve kterém se dají analyzovat. V databázích jsou uloženy 

informace jako MAC adresa detekovaného zařízení, čas jeho první a poslední detekce, 

minimální, maximální a průměrné GPS souřadnice přiřazené vzhledem ke skutečnosti, že 

jsme nastavili fixní virtuální GPS souřadnice jednotlivým detekčním stanicím. Dále je 

uložena například položka phyname, která vyjadřuje název fyzické vrstvy, což je 

identifikátor pro rozlišení mezi Bluetooth (phyname - Bluetooth) a WiFi (phyname – 

IEEE802.11) zařízeními. Ukázka výpisu z jedné databáze je v Příloze1 - Ukázka obsahu 

databáze. 

Druhým způsobem využití dat je jeho vizuální prezentace. Základním zobrazením 

informací o detekci zařízení je výpis programu v příkazové řádce viz Obr. 6-5. 
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Obr. 6-5: příklad výpisu programu do konzole 

 

 

K dispozici máme i sofistikovanější způsoby prezentace dat. V rámci programu 

Kismet funguje webový server, který slouží jako uživatelské webové rozhraní a 

k prezentaci dat. Webový server umožňuje také úpravu některých nastavení Kismetu za 

běhu programu, jako například skenované kanály na jednotlivých zdrojích, popřípadě 

vypínání nebo zapínání jednotlivých zdrojů viz Obr. 6-6. Nastavení webového serveru 

probíhá skrze jeho konfigurační soubor kismet_httpd.conf. Webserver v tuto chvíli 

funguje na adrese http://localhost:2501/. 

Obr. 6-6: Ovládání zdrojů přes webové rozhraní 
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Základní podoba webového rozhraní je ukázána v Příloze 2 - Webové rozhraní 

Kismet . Většinu prostoru okna prohlížeče zabírá seznam detekovaných zařízení spolu 

s jejich atributy, dle kterých se dají zařízení řadit. Nad seznamem se zařízeními se nachází 

pole pro zadání klíčových informací pro vyhledávání v seznamu. Zbytek okna zaujímá 

výpis zpráv (podobný jako probíhá do konzole), upozorňující na detekci nového zařízení, 

chyby, odpojení zdroje a podobně. 

Jednotlivé záznamy zařízení v seznamu jsou podbarveny barvou udávající typ 

zařízení viz Obr. 6-7 a Příloha 3. Jednotlivá nastavení barev si může uživatel upravovat 

dle vlastních preferencí. V mém případě zelená znamená zařízení využívající technologii 

WiFi a odstíny modré zařízení využívající Bluetooth. Informace o zařízeních uvedených 

v seznamu, jsou obdobná jako v databázích. Název zařízení záleží na tom, zda ho zařízení 

poskytuje, nebo zda ne. Pouhým zachytáváním paketů a analýzou jejich hlaviček nelze 

určit jejich jméno, proto je u většiny zařízení místo jejich jména uvedena jejich MAC 

adresa. Další položkou u jednotlivých zařízení je Type. Jak název napovídá, jedná se o 

typ zařízení. Je to důležitý atribut pro rozlišení klasických klientských Wi-Fi zařízení od 

přípojných bodů. Parametr Phy má stejný význam jako parametr phyname u databází. 

Dále se u každého zařízení nachází číselné vyjádření síly signálu Signal, číslo kanálu, na 

kterém bylo zařízení naposledy detekováno (parametr Channel), a čas poslední detekce. 

Poslední parametr, na který bych chtěl poukázat, je Packets. V tomto parametru je 

zobrazováno množství nedávno zachycených paketů za pomoci sloupců. 

 

Podrobnější informace lze získat kliknutím na jednotlivé zařízení ze seznamu. Při 

kliknutí na položku v seznamu se objeví nové okno s podrobnějšími informacemi o 

zařízení. V záložce „Device Info“ se nachází, jak dříve popsané, tak v seznamu 

neuvedené informace viz Obr. 6-8: Podrobnější informace o detekovaném zařízení. 

Pokud se nachází část MAC adresy výrobce daného čipu v databázi Wiresharku, ze které 

informace o výrobcích čerpám, je zde uveden výrobce. Novým parametrem je také čas 

Obr. 6-7: Barevné rozlišení zařízení 
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první detekce. Nejpodstatnějším parametrem jsou GPS souřadnice přiřazené podle zdroje 

a stanice, která ho detekovala a jejíž identifikátor se nachází v záložce „Seen By“. Ostatní 

záložky uvádí doplňující informace, které se dají při detekci zjistit. 

 

Mimo samotný seznam detekovaných zařízení umožňuje Kismet zobrazovat 

informace o vytíženosti jednotlivých Wi-Fi kanálů v reálném čase, ale taktéž jak se zátěž 

vyvíjela v čase viz Obr. 6-9 a Obr. 6-10. 

 Obr. 6-9: Počet aktivních zařízení v jednotlivých frekvenčních pásmech 

Obr. 6-8: Podrobnější informace o detekovaném zařízení 
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Možnost grafické prezentace dat umožňuje také software pro vizualizaci databází 

vyvíjený na Ústavu automatizační a měřící techniky Fakulty elektrotechniky a 

komunikačních technologií VUT v Brně. 

 

6.5 Problémy detekce 

Bluetooth 

K detekci zařízení využívající Bluetooth využívá Kismet princip pracující na základě 

zasílání požadavku (inquring). Tímto způsobem nelze detekovat zařízení nacházející se 

v non-discocerable módu. Ta se ovšem nacházejí v discoverable módu pouze za určitých 

podmínek. Discoverable mód je u většiny chytrých zařízení aktivní pouze v okamžiku, 

kdy má uživatel otevřenou aplikaci nastavení, v sekci Bluetooth (není-li v zařízení 

nastaveno jinak). Režim viditelnosti je deaktivován i při vypnutém displeji. Tento fakt 

závažně komplikuje detekci těchto zařízení. Podobný princip mají například i Bluetooth 

reproduktory, které jsou ve viditelném režimu pouze tehdy, pokud je do něj uvede uživatel 

stisknutím či podržením určitého tlačítka, což je uvede do režimu párování. Pouze tehdy 

odpovídají na přijaté požadavky. 

Další komplikací je fakt, že BLE zařízení může, ale nemusí vysílat tzv. advertising 

pakety na kanálech 37, 38, 39, které aktivně upozorňují na presenci zařízení. Perioda 

vysílání zpráv je nastavená v rozmezí 20 ms až 10,24 s. Tento problém ovšem řeší Kismet 

sám o sobě, protože dokáže detekovat klasické Bluetooth, tak i BLE. 

Přes značnou snahu, jsem nenašel jiný čistě softwarový způsob, jak detekovat 

zařízení využívající Bluetooth, než za pomoci zasílání požadavku. Jediný způsob, jak 

zachytávat pakety Bluetooth komunikace, představuje projekt Ubertooth. Jedná se o open 

source projekt zaměřený na vývoj platformy pro experimenty na poli Bluetooth 

technologie. K tomu, aby bylo možno zachytávat Bluetooth komunikaci, je třeba 

Obr. 6-10: Zatížení jednotlivých Wi-Fi kanálů za poslední minutu 
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speciální hardware, který vytvořili v rámci projektu Ubertooth. Jmenuje se Ubertooth 

One a jedná se o USB adaptér. Kismet se snaží začlenit Ubertooth jako plugin. 

 

WiFi 

Hlavním nedostatkem zachytávání paketů je potřeba aktivní komunikace mezi 

zařízením a přístupovým bodem. Bezdrátová komunikace přes Wi-Fi, neprobíhá u 

nositelných zařízení kontinuálně. Například při vypnutém displeji často dochází 

k vypnutí bezdrátové komunikace, pokud není některým z procesů využívána, tím 

dochází k šetření energie. Většina těchto zařízení je tedy s vypnutým displejem 

nedetekovatelná. 

Další komplikací, kterou nedokážeme ovlivnit, je funkce MAC spoofing, kterou 

mohou mít mobilní telefony implementovanou. Ta zabraňuje sledování pomocí změny 

MAC adresy (adresa je naším hlavním identifikátorem), při zahájení komunikace, nebo 

po definovaném čase. Zařízení je tedy detekovatelné po dobu, která se dá stěží přesně 

definovat, a poté se jeví jako jiné zařízení 
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7. SOUVISLOST S GDPR 

7.1 Co je to GDPR 

GDPR, celým názvem General Data Protection Regulation, je obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů. Oficiální  název předpisu je  Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení“. Nařízení 

vstoupilo v platnost  ve všech členských zemích dne 25.5.2018. Jedná se o novou 

legislativu upravující a  zvyšující právní ochranu osobních údajů, která je platná na celém 

území EU. Chrání práva občanů EU proti neoprávněnému nakládání s jejich daty a s jejich 

osobními údaji, Posiluje práva lidí na získání informací o tom jakým způsobem, kde, za 

jakým účelem atd.  jsou zpracovávány jejich osobní údaje, přičemž usnadňuje domáhání 

se stanovených pravidel, včetně nápravy stavu. Nařízení obsahuje komplexní pravidla pro 

zvláštní kategorie osobních údajů a pro zpracovávání osobních údajů. Klade větší nároky 

na správce dat, například na volbu vhodného nástroje na ochranu údajů.[39] 

7.2 Spadá monitoring 2.4GHz pásma pod GDPR? 

Jako první krok bylo nutno zjistit, zda některé informace, které sbíráme, jsou podle 

GDPR považovány za osobní údaje, na něž se toto nařízení vztahuje. Dle Článku 4 

Obecných ustanovení, kde jsou jako „osobní údaj“ označeny taktéž síťový identifikátor a 

lokační údaje, jsem usoudil, že by mnou shromažďované MAC adresy a Bluetooth adresy 

zařízení, mohly být považovány za osobní údaj. Stejně tak jejich přibližná GPS pozice 

odvozená od lokace stanoviště, ze kterých byla tato zařízení detekována. Za pomoci 

těchto dvou údajů by bylo možné nepřímo identifikovat fyzickou osobu. 

Také naše nakládání s nasbíranými daty by se dalo podle definice v Článku 4 

Obecných ustanovení v 2. odstavci označit jako „zpracování“. Data nejen 

shromažďujeme a zaznamenáváme, ale následně je do nich také nahlíženo. 

Mohli bychom tedy říci, že by monitorování zařízení pracujících v 2.4GHz pásmu 

mohlo spadat do problematiky GDPR. GDPR ovšem bere na zřetel potřebu zpracování 

osobní údajů pro vědecké účely, avšak tuto činnost bych jako vědeckou neklasifikoval, a 

statistické účely, což by mohl být případ této bakalářské práce a poskytuje jim právní 

úlevy. Dále vzhledem k 26 odstavci důvodů pro zavedení GDPR lze polemizovat jestli 

jde o osobní informace identifikovatelné fyzické osoby, s odkazem na časovou náročnost, 

kterou by si identifikace vyžádala. 

Pokud by ovšem byly námi shromažďované informace označeny za osobní údaje 

identifikovatelné fyzické osoby, musel by správce: 
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 „fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 

jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a 

prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky 

tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto 

právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 

určení“[40] 

podniknout patřičné kroky k zajištění údajů v souladu s legislativou, například 

pseudonymizací dat. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že nedisponuji  potřebným proškolením či 

vzděláním v oblasti práva, abych dokázal jednoznačně stanovit, zda se GDPR dotýká i 

dat shromážděných v rámci této bakalářské, ale považoval jsem za velmi důležité 

poukázat na možné legislativní povinnosti spojené s provozem monitorovací sítě, o které 

tato práce pojednává, popřípadě sítě obdobného typu. 
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8. ZÁVĚR 

Z teoretického rozboru problému detekce Bluetooth a wifi zařízení, jsem došel 

k závěru, že na základě uvedených skutečnosti lze dovodit, že s dostatečnými znalostmi 

a za pomoci specializovaného softwaru jsme schopni detekovat přítomnost aktivních 

zařízení využívajících Bluetooth nebo Wi-Fi technologii. Jako nejúčinnější způsob se jeví 

zachytávat komunikaci v rámci 2.4 GHz pásma a tyto zachycené pakety poté dešifrovat 

a zjistit z jejich hlaviček adresy a jiné údaje o zařízeních. Jakmile zjistíme adresu blízkého 

aktivního zařízení, získáváme pak nové možnosti, jak o něm získat další informace. 

Bohužel metoda zachytávání bezdrátové komunikace není bezchybná. Nedokáže 

detekovat zařízení, která negenerují žádnou formu bezdrátové komunikace, i když mají 

zapnuté námi hledané technologie. Tato zařízení mohou aktivně naslouchat, ale my se o 

jejich přítomnosti nedovíme. Zmíněná metoda má však i své výhody. Za předpokladu, že 

Bluetooth zařízení v non-discoverable módu bude vysílat, potom můžeme jeho 

přítomnost detekovat bez využití metod „brutální síly“. 

Na základě shromážděných informací jsem zrealizoval síť měřících stanic 

v prostorách VUT. Síť sestává z několika zařízení Raspberry Pi 3 model B+, na kterých 

se nachází program Kismet obstarávající samotnou detekci zařízení. Přestože se jedná o 

kvalitní software, nedokáže detekovat Bluetooth zařízení jinak než zasíláním paketů 

s Požadavky (inquring). Proto se nám zde otevírá možnost zlepšení detekce v podobě 

začlenění open source projektu Ubertooth do měřícího řetězce, který je schopen 

odchytávat samu Bluetooth komunikaci. Dále používáme pouze jeden wlan adaptér na 

každé stanici, čímž dochází k tomu, že nedokážeme snímat všechny frekvence současně 

a může nám tudíž nějaká komunikace uniknout bez detekce. To by se dalo zlepšit 

použitím vícero adaptérů, které by pokryly více pásem ve stejnou dobu. 

Data získaná detekcí ukládám do databází pro pozdější zpracování a pomocí 

webového rozhraní je zobrazuji. Získaná data je nutno vyhodnotit s přihlédnutím k tomu, 

že nejsme schopni zaručit detekci každého zařízení, ani přesně určit jeho polohu, protože 

nelze s jistotou určit, zda je zaznamenané zařízení za několika zdmi na stejném patře, 

nebo se nachází na jiném patře, například těsně nad detekční stanicí. Podobný případ by 

nastal, kdybychom se pokusili jen pomocí této detekce odhadovat pohyb lidí, není možné 

zjistit, zda má u sebe jeden člověk dvě zařízení, nebo jsou to dva lidé procházející ve 

stejnou dobu stejným místem. S přihlédnutím k těmto faktům, jsou data spíše určena pro 

dlouhodobou statistickou činnost, popřípadě by se moje metoda musela zkombinovat 

s jinými metodami, abychom dosáhli přesnějších výsledků. 

V rámci této práce jsem se rozhodl také upozornit na legislativní povinnosti a úkony, 

které by mohly být svázány s legislativou GDPR, pokud by byly tyto metody využívány 

jinak než pro osobní účely. 
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Problematika detekce bezdrátových zařízení je tedy ne zcela probádaným územím, 

ale má potenciál, například ve spojení s jinými metodami, dosáhnout očekávaných 

výsledků. 
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