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Abstrakt 

Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým 

lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, 

případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či vypnutém stavu, dokonce i bez 

jakéhokoliv napájení. Toto umožňuje použitá moderní technologie bezdrátové 

komunikace na krátké vzdálenosti – NFC. V případě potřeby je možné z prostředí 

aplikace provést také nahrání nového firmwaru, k jehož přenosu je využita 

bezdrátová technologie Bluetooth. Obě tyto technologie jsou popsány v teoretické 

části této práce. Následuje popis nezbytných částí lokátoru a samotné aplikace pro 

mobilní systém Android realizované v jazyce Java. 
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Abstract 

The aim of this thesis is the design and realization of mobile application cooperating 

with wireless locator. Its purpose is providing information about the device and its 

current configuration or changing that configuration in on or off state, even without 

any power supply. This is possible by thanks to the usage of modern short distance 

wireless technology – NFC. In case of need, it’s possible to perform firmware 

updates over the Bluetooth 5.0 technology. Both technologies are described in 

theoretical part of this thesis, followed by necessary parts of locator and realization 

of that application written in Java language for the Android operation system. 
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1. ÚVOD 

Díky rychlému rozvoji v oblasti mobilních zařízení v posledním desetiletí, kdy se díky 

rapidnímu nárůstu výkonu, mnohdy výhodnějším dotykovému ovládání, a především 

velké mobilitě, začínají dnes tablety a telefony přebírat úkoly dříve výhradně určené pro 

osobní počítače. K mobilním zařízením je nabízeno nepřeberné množství připojitelného 

příslušenství a rovněž je lze propojit s dříve nepředstavitelnými zařízeními, ať už jde o 

spotřební elektroniku, domácí elektrospotřebiče, automobily nebo celé „chytré“ 

domácnosti. Tento vývoj byl podpořen rozvojem bezdrátových komunikačních 

technologií. 

 Výběr vhodné technologie pro vzájemnou komunikaci je ovlivněn různými 

požadavky, nejčastěji je to dosah, přenosová rychlost, ale také energetická náročnost a 

jednoduché použití. Poslední dva zmiňované parametry skvěle splňuje technologie NFC 

– Near Field Communication. Tato technologie slouží pro komunikace dvou zařízení na 

velmi krátkou vzdálenost (jednotky centimetrů). Toto omezení je vykoupeno snadným 

použitím a možností přenášet nejen informace ale do jisté míry sloužit také k napájení 

jednoho ze zařízení. Tato vlastnost je klíčová pro realizaci této práce. Další použitá 

technologie je Bluetooth, a to ve verzi 5.0 spadající do kategorie LE – Low energy, tedy 

s nízkou spotřebou. Díky energetické úspornosti těchto technologií byl výrobce lokátoru 

schopen použít je i v zařízení poháněném pouze jednou lithiovou baterií typu CR2450. 

V praxi se často tyto bezdrátové komunikační technologie používají společně a 

navzájem se doplňují. 
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 Drtivá většina dnešních mobilních zařízení je vybavena systémem Bluetooth.  

Technologie NFC je dnes běžná, nikoliv však samozřejmá. Její popularita však rychle 

stoupá a brzy se tak téměř určitě stane základní výbavou. Díky této výbavě se stal 

mobilní telefon/tablet vhodnou platformou pro realizaci této práce. Operační systém 

Google Android byl zvolen nejen kvůli dominantnímu postavení na trhu ale hlavně 

kvůli omezení konkurenčního Apple iOS, který neumožňuje plnou kontrolu nad NFC 

modulem. 

 

2. OPERAČNÍ SYSTÉM GOOGLE ANDROID 

Operační systém Google Android byl uveden v roce 2008 a dnes je nejrozšířenějším 

mobilním operačním systémem. Od počátku byl navržen pro zařízení s dotykovým 

ovládáním, dnes již existují také verze pro televizory (Android TV), automobily 

(Android Car) a chytré hodinky (Wear OS). Základ systému je šířen pod open source 

licencí, většinou je však dodáván s licencovanými službami jako je Google play 

services. Současná verze je Android 9.0 (Pie). 

2.1  Architektura 

Systém Android stojí na Linuxovém kernelu, na který navazují runtime knihovny, 

knihovny, a aplikační frameworky viz obrázek 2.1. Aplikace mohou být psány v mnoha 

jazycích, nejčastější je však původní Java, a nový oficiální jazyk Kotlin. Do verze 5.0 

sloužil pro běh aplikací virtuální stroj Dalvik, nyní je používán modernější Dart.[15] 

2.2 Verze systému Android 

 

Tabulka 2.1 - stručný přehled verzí OS Android [23] 

Verze Rok 

vydání 

Komentář 

Android 1.0 2008 První verze, podporovala Wifi i Bluetooth 

Android 1.5 2009 Podpora A2DP – Bluetooth Audio 

Android 2.0 2009 Podpora Bluetooth 2.1 

Android 2.2 2010 Podpora Bluetooth dokovacích stanic 

Android 2.3 2011 Podpora NFC 

Android 3.0 2011 Podpora vícejádrových procesorů 
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Android 4.0 2011 Funkce Beam přenášející drobné soubory 

pomocí NFC 

Android 4.1 2012 Beam je schopný přenášet také větší 

soubory 

Android 4.4 2013 Podpora emulace karet pomocí NFC 

Android 5.0 2014 Přechod z Dalvik na Art  

Android 6.0 2015 Podpora USB-C 

Android 7.0 2016 Podpora více oken současně 

Android 8.0 2017 Podpora více monitorů 

Android 9.0 2018 Podpora odemknutí telefonu pomocí NFC 

 

 

 
Obrázek 2.1 - Architektura OS Android [15] 
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2.3 Android API 

Systémová rozhrání API (Application Programming Interface) jsou důležitým prvkem 

pro tvorbu aplikací. API poskytuje funkce (metody) které tvoří abstrakci and nižšími 

vrstvami operačního systému. Pomocí dostupných metod z API tak programátor může 

využívat předpřipravenou funkcionalitu a nemusí přitom brát ohled na použitý typ 

hardware.  API jsou součástí SDK (Software development kit) jehož verze závisí na 

verzi operačního systému. Při vývoji konkrétní aplikace se pak většinou deklaruje 

nejnižší verze SDK, která obsahuje všechny potřebné metody, a na které je tedy 

výsledná aplikace spustitelná. 

 Protože se však systém rychle vyvíjí, nejsou pouze přidávány nové funkce, ale 

také odebíraný a nahrazovány funkce zastaralé. Díky tomu může být použití starších 

knihoven obtížné.  

2.4 Použitá API 

Při realizaci této práce byly kromě obecných API pro tvorbu grafických rozhrání a práci 

s I/O zařízeními využity hlavně API pro Bluetooth a NFC. Tyto technologie a jejich 

podpora v systému Android bude podrobněji rozebrány v následujících kapitolách. 

 

2.5 Intent 

Intent je jeden ze základních objektů v systému Android. Jeho úkolem je předávání 

zpráv mezi jednotlivými částmi aplikace, například mezi aktivitami (activity) nebo 

službami (service). Jedná se v podstatě o jednoduchý kontejner. [24] 

 

2.5.1  Explicitní intent 

Při vytváření explicitního intentu přímo definujeme, jakou třídu mají spustit. Jejich role 

tak spočívá hlavně v zapouzdření dat. 

2.5.2 Implicitní intent 

Implicitní intent umožňuje vytvoření akce, u které nevíme, jaké aktivita si tuto událost 

převezme. Tohoto se často využívá pro obecné akce, například pokud chceme otevřít 
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webovou adresu v prohlížeči, vytvoříme intent obsahující URI webové stránky a dále 

más nezajímá, který webový prohlížeč tuto akci převezme. Pokud by ovšem systém 

nanášel žádnou aplikaci reagující na tento intent, vrátí výjimku o nenalezení vhodné 

aplikace. 

2.5.3 Intent filtry 

Pomocí Intent filtrů si aktivita vybírá typy intentu, na které je schopná reagovat. Činí 

tak dle jeho typu obsahu. 
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3. TECHNOLOGIE NFC 

3.1 Vlastnosti technologie NFC 

Near Field Communication (NFC) je rádiová peer to peer (přímá komunikace dvou 

zařízení bez prostředníka) technologie operující na základní frekvenci 13.56 MHz. Její 

pracovní dosah je v řádu jednotek centimetrů, což snižuje energetickou náročnost a také 

ztěžuje odposlech, což zvyšuje celkovou bezpečnost komunikace. [1] Značná výhoda je 

schopnost přenášet kromě informací také energii, a to ve specifických případech až do 

výkonu 1W. [1] Jeden z účastníků komunikace tedy může byt pasivní, bez jakéhokoliv 

vlastního zdroje napájení, a operovat pouze z energie dodané z druhého zařízení, viz 

obrázek 3.1. Na tomto principu nejčastěji pracují takzvané NFC Tagy – prostá pasivní 

zařízení určené pro uložení malého množství informací (řádově kilobajty).  

3.2 NFC zařízení (NFC Forum Device) 

Typickou strukturu NFC Forum zařízení (dále již jen NFC zařízení) popisuje níže 

obrázek 2.2. Fyzické rozhraní je realizováno anténou a NFC kontrolérem, což je 

topologie shodná také s pasivními zařízeními (NFC Tagy), ty však většinou již nemají 

implementovány vyšší vrstvy realizující komunikaci s nadřazenými prvky (API). V této 

práci jde o operační systém Android a jeho NFC API. 

 

 

 

Obrázek 3.1 - Komunikace mezi aktivním a pasivním zařízením [1] 
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3.2.1 Režimy NFC zařízení 

3.2.1.1 Zapisovač / čtečka 

NFC zařízení čte nebo zapisuje informace z NFC Tagu, který většinou zároveň napájí. 

Nejčastější využití je získávání informací o zařízení, rychlé předání údajů pro připojení 

pomocí jiné technologie (Bluetooth, WiFi...) nebo získání webové adresy k otevření. [1] 

3.2.1.2 Emulace karty 

NFC zařízení emuluje chování určité autentifikační karty. Emulace může být řízena 

přímo NFC kontrolérem, vyšší aplikací přes API nebo speciálním bezpečnostním 

čipem. Nejčastější využití je pro autentifikaci, a nově také pro platební transakce 

využívané službami Android Pay a Apple Pay, kdy mobilní telefon vybavený NFC 

technologií emuluje běžnou platební kartu. [1] 

3.2.1.3 Peer to Peer režim 

Dvě NFC zařízení komunikují mezi sebou. Tato varianta se u mobilních telefonů 

využívá pro vzájemnou výměnu informací nebo souborů (Android Beam).  

Obrázek 3.2 - Schéma NFC Forum device [1] 
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3.2.1.4 Režim bezdrátového nabíjení 

NFC zařízení slouží k napájení/nabíjení jiného zařízení. Dle oficiální specifikace [1] 

může být přenášený výkon až 1W, v praxi se však využívají výkony v řádu mW. 

 

3.2.2 NFC Forum tagy 

NFC Forum tag je paměťové zařízení, které může nést data libovolného vlastního 

formátu, nebo takzvané NDEF zprávy. Většinou se jedná o prostá pasivní zařízení jako 

karty nebo čipové přívěsky. Pokud má být s Tagem nakládáno jako s NDEF Tagem, je 

nutné jej do této podoby naformátovat. To znamená nastavit patřičnou konfigurační 

oblast paměti. Konkrétní implementace je závislá na typu Tagu. 

3.2.2.1 Typy NFC Tagů 

NFC Forum definovalo pět typů NFC tagů [2]. Liší se komunikačními protokoly, a 

jejich kompatibilita je omezená.  

• Type 1 Tag – Podporuje jednorázovou ochranu dat nastavením tagu do režimu 

jen pro čtení.   [3] 

• Type 2 Tag – Podporuje opakovaně nastavitelnou ochranu dat do režimu jen pro 

čtení. Lze ji tedy také deaktivovat [3] 

• Type 3 Tag – Podporuje ochrany jako Type 2 Tag, navíc přináší větší množství 

paměti a rychlejší přenos [3] 

• Type 4 Tag – Podporuje komplexní zabezpečení [3] 

• Type 5 Tag – Zpětně kompatibilní s normou ISO/IEC 15693 používanou pro 

bezkontaktní karty [3]  

Kromě těchto typů výrobci dále rozšiřují možnosti některých typů tagů a definují vlastní 

standardy např. NXP NTAG vycházející z Type 2 Tagu nebo NXP Mifare založený na 

Type 4 Tagu. Tyto tagy jsou zpětně kompatibilní se standardem, ze kterého vycházejí, 

možnost využití plné funkcionality všemi zařízeními však není zaručena. 
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3.2.3 NDEF 

NDEF definuje formát obsahu paměti tagu, definuje také strukturu zpráv předávaných 

mezi zařízeními, nebo uložených v paměti. Do NFC tagů lze ukládat data v libovolném 

formátu, NDEF standart však zaručuje kompatibilitu napříč aplikacemi. Např. pokud 

uložíme NDEF zprávu obsahující webovou adresu, měla byt být vždy interpretována 

jako odkaz, a tak s ní být také naloženo. NDEF zpráva se skládá z jednotlivých NDEF 

záznamů skládajících se z hlavičky určující typ záznamu a z vlastního obsahu. Strukturu 

popisuje obrázek 2.3. Definováno je sedm základních typů obsahu [4]: 

• 0 Empty – prázdná zpráva 

• 1 Well-Known – zpráva obsahuje některý z podtypů definovaných v NFC 

Forum Record Type Definitions – například Text nebo Smart poster (smart 

poster může být použit třeba k uložení telefonního čísla) 

• 2 MIME media-type  

• 3 Absolute URI – identifikátor zdroje [4] 

• 4 External – hodnota definována uživatelem 

• 5 Unknown – neznámy 

• 6 Unchanged – k vyplnění a zakončení záznamů 

• 7 Reserved – rezervováno NFC Forum pro budoucí využití 

 

Obrázek 3.3 - Struktura NDEF zprávy [4] 
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3.3 NFC API v systému Android 

Operační systém Android podporuje čtení a zápis pomocí NFC API od Android SDK 

verze 10, tedy od verze  Android 2.3.3 Gingerbread. Pro realizaci je využito rozhrání 

android.nfc.tech a android.nfc.  

3.3.1 Podporované typy tagů 

Android NFC API podporuje tagy typu 1,2,3,4. [7] Kompatibilita rozšířených funkcí 

implementovaných výrobci nad rámec NFC Forum standardu není zaručena. 

3.3.2 Zpracování tagu 

Zpracování NFC Tagu pomocí Android NFC API velmi dobře vysvětluje obrázek 2.4

 

Obrázek 3.4 - Vyhodnocení NFC Tagu prováděné Android NFC Api [8] 

Podle formátu tagu je vytvořen intent. Podle typu Intentu je vybrána aplikace přiřazená 

k tomuto typu události. NDEF formát tak zde zajišťuje vyhodnocení a zpracovaní běžně 

známých typů obsahu, např. URL odkaz nebo prostý text. 

3.3.3 Podpora rozšířených funkcí 

Pro využití všech funkcí implementovaných výrobce tagu nad rámec NFC Forum 

standardu jsou nejčastěji využívány knihovny poskytnuté výrobcem. Pro realizaci této 

práce je využita knihovna TapLinx od firmy NXP, ta umožňuje plné využití možností 

NXP NTAG tagu rozšiřujícího vlastnosti standardního Type 2 Tag. 
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4. BLUETOOTH 

Bluetooth je bezdrátová patřící do skupiny PAN – Personal Area Network. Bluetooth 

operuje na frekvenci od 2.4 do 2.485 Ghz. Její dosah jsou řádově metry až desítky 

metrů, rychlost v řádu kb až jednotek Mb a podporuje současné spojení několika 

zařízení, která jsou identifikována unikátní 48bitovou adresou. [9]  

4.1 Využití 

Díky podpoře různých síťových technologií (point-to-point, mesh, broadcast) a módy 

vysílání (BR/EDR, LE) je jeho využití opravdu široké. Od obecné komunikace dvou a 

více zařízení, přes přenos zvuku pomocí speciálních kodeků AAC a APT-X až po 

určovaní polohy zařízení. 

 Díky rostoucímu dosahu, nízké spotřebě a faktu, že operuje ve volně dostupném 

radiovém pásmu, roste popularita této technologie mezi zařízeními řadícími se do IoT 

(Internet of Things), což je zapojení běžně používaných zařízení do internetu, často 

spojených do tzv. chytrých domácností. [10]  

4.2 Párování 

Kvůli zajištění bezpečnosti přenosu informací je většinou nutné komunikující zařízení 

nejprve spárovat. Během tohoto procesu si zařízení předají bezpečnostní klíče, které 

zůstávají platné pro další připojení, a není tedy nutné párovat zařízení znovu. [9] Pro 

párování je běžně používáno několik různých metod od párovacího PINu pevně 

uloženého v zařízení, přes zadaní PINu uživatelem na jedné, či obou stranách až po 

použití NFC jako doplňku k rychlému spárování. V tomto případě si rychlým dotykem 

zařízení přečte údaje nutné k párování, odpadá tak proces  výběru zařízení a ručního 

párování. 

4.3 Verze Bluetooth 

Primární oblastí vylepšovanou do verze Bluetooth 3.0 včetně je rychlost přenosu. Ta 

vystoupala z původních 0.7 Mb ve verzi 1.2 až na 24 Mb ve verzi 3.0 [11]. Následně 

došlo ke změně priorit a Bluetooth 4.0 LE (Low Energy) nemělo být přímý následník 

verze 3.0 ale spíše úplně nová verze. Primárním požadavkem při vývoji již nebyla 
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maximální rychlost, ale co nejnižší spotřeba, umožňující co nejdelší výdrž zařízení 

poháněnými bateriemi. [11] Následující verze 5.0 LE pokračuje v tomto trendu. 

Rychlost se sice zvýšila, stále se však ani neblíží rychlostem verze 3.0 (Viz tabulka 3.1), 

zato vzrostl dosah až na čtyřnásobek oproti verzi 4.2 [12] 

Tabulka 4.1 - Srovnání verzí Bluetooth 

Verze Maxilmální rychlost [Mb] Maximální dosah [m] Zdroj 

1.2  0,721  100 [11] 

3.0  24  100 [11] 

4.0 LE  1 100 [13] 

5.0 LE  2 400 [13] 

 

4.4 Android Bluetooth API 

Operační systém Android obsahoval Bluetooth API již od svého počátku. V SDK 

verze 18 uvedeném spolu s Androidem verze 4.3 (Jelly Bean) byla přidána podpora 

Low Energy technologie. API poskytuje následující funkce: [14] 

• Vyhledávání ostatních Bluetooth zařízení 

• Párování a správa spárovaných zařízení 

• Umožnění viditelnosti pro ostatní zařízení 

• Přenos dat mezi zařízeními 

• Správa více současných připojení 

• Podpora specifických zařízení – fitness náramky, zvuková zařízení, … 

Aplikace realizovaná v rámci této práce používá rozhrání android.bluetooth a 

android.bluetooth.le. Lokátor využívá Bluetooth ve verzi 5.0, je tedy nutná podpora 

Bluetooth LE. Nejstarší verze splňující tuto podmínku je SDK 18, tedy Android 4.3. 
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5. LOKÁTOR 

Lokátor od firmy Sewio používá bezdrátovou technologii UWB (Ultra Wide Band) dle 

standard IEEE 802.15.4-2011[16]. Způsob určovaní polohy však není pro tuto práci 

důležitý. Níže budou popsány důležité části, umožňující změnu konfigurace a nahrání 

nového firmware. Lokátor je vyráběn v několika variantách napájení – od externího 

napájení přes dobíjecí li-pol baterii až po primární lithiové CR2450 baterie. Výrobce 

běžně pro tyto lokátory používá výraz tag, ten je proto také použit v samotné aplikaci. 

V této práci však pro odlišení od NFC Forum tagu zůstanu u názvu lokátor. 

 

Obrázek 5.1 Lokátor od firmy Sewio [18] 

5.1 NFC v lokátoru 

NFC je zde použito pro rychlou a snadnou změnu nastavení. Díky schopnosti NFC 

přenášet kromě dat také napájení, lze měnit konfiguraci i v lokátoru který je vypnutý, 

případně úplně odpojen od napájení. Změna konfigurace se v tomto případě projeví po 

zapnutí, pokud bylo nastavení změněno u spuštěného tagu, dojde k aplikování změn 

během pěti vteřin. Úspěšná změna konfigurace je signalizována jedním bliknutím, 

neúspěšná třemi. 



27 

 

5.1.1 NXP NT3H2111 

V lokátoru je použit integrovaý obvod NT3H2111 z řady NTAG I2C plus od firmy 

NXP, který v sobě kombinuje NFC kontrolér, EEPROM paměť a I2C řadič. [19] Díky 

tomu je ideální pro použití v embedded zařízeních, kde umožňuje snadné doplnění 

technologie NFC pro starší mikrokontrolery. 

 

Obrázek 5.2 – schéma NXP NTAG I2C [19] 

Klíčové parametry tohoto integrovaného obvodu jsou: 

• Vychází z topologie NFC Forum Type 2 Tag 

• I2C slave rozhrání 

• 1KB EEPROM paměť 

• Schopnost napájet z NFC nejen sebe ale i další zařízení, např. mikrokontroler  

• Možnost signalizace přítomnosti NFC pole 

• Bezpečnostní funkce pro řízení přístupu (nad rámec Type 2 Tag specifikace) 

• Adresovatelnost paměti po stránkách, jedna stránka = 4B 

5.1.2 Řízení přístupu 

• Nezávislé nastavení pro NFC a I2C 

• Pro I2C jsou dostupné mody – čtení/zápis, čtení, zakázaný přístup 

• Pro NFC jsou to čtení/zápis, čtení, zakázaný přistup, což jsou režimy shodné 

s NFC Forum Type 2 Tag. Jejich omezení je, že pokud je ochrana nastavena do 

režimu jen pro čtení nebo odepření přístupu, nelze již toto nastavení pomocí 

NFC změnit. Je však možné čip „odblokovat“ pomocí I2C. NTAG I2C plus 
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navíc disponuje možnost uzamčení čtení nebo zápisu pomocí 32bit hesla. V 

tomto režimu je možné nastavení ochran měnit, případně je také vypnout. 

• Ochranu obou typů lze aplikovat na celý paměťový prostor, nebo jeho část. 

V tomto případě je zvolena startovací stránka, od níž je paměť chráněna až na 

konec adresního prostoru. [19] 

5.1.3 Struktura paměti 

NFC a I2C fyzicky sdílejí stejný adresní prostor, jeho struktura je tady stejná, liší se 

však velikostí stránky, kdy NFC řadič používá stránky o velikosti 4B zatímco I2C řadič 

používá 16B stránky. 
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Obrázek 5.3 – Organizace paměti z pohledu NFC [19] 
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                     Obrázek 5.4- Organizace paměti z pohledu NFC [19] 

 

Zde jsou nejdůležitější následující nastavení dle datasheetu [19]: 
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5.1.3.1 Static a Dynamic lock bytes 

Static lock bytes – Nastavením jednotlivých bitů lze určit které stránky budou 

uzamčeny proti zápisu. Defaultní nastavení je 0x0000 tedy ochrana vypnuta. Tyto dvě 

stránky však nestačí obsáhnout adresní prostor celé paměti, proto jsou stránky od čísla 

16 (z pohledu NFC) zamykány pomocí Dynamic lock bytes. 

 

Dynamic lock bytes – rozšiřují adresní kapacitu static lock bytes. 

Nastavení obou ochranných prvků je z pohledu NFC nevratné, lze je pouze resetovat ze 

strany I2C. 

5.1.3.2 Capability container 

Tato sekce je využita pro nastavení do NDEF formátu. Hodnota je určená velikostí 

paměťové oblasti, která má být dostupná a blíže ji popisuje kapitola 8.3.8 v datasheetu 

výrobce [19]. Pokud je tato hodnota správně nastavena, je tag rozeznám jako NFC 

NDEF Tag i když neobsahuje žádnou zapsanou NDEF zprávu. 

5.1.3.3 PWD, PACK, AUTH, ACCESS 

PWD a PACK slouží k uložení autentizačního hesla, pokud je použito. Heslo není 

možné vyčíst, výsledek čtení těchto stránek je vždy 0. 

AUTH slouží k uložení adresy stránky, od níž bude až do konce adresního prostoru 

paměť chráněna heslem. 

ACCESS slouží k nastavené režimu přístupu, kromě ochrany proti zápisu je možné 

nastavit také čtení pouze po autentifikaci heslem, a případně omezit počet pokusů o 

zadání hesla. 
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5.1.3.4 Schéma využití paměti lokátorem 

Tabulka 5.1 - Schéma využití paměti [20] 

Stránka 

(4B) 

 Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 

0x00-0x03 Nastavení NT3H2211 – pouze pro čtení 

0x04-0x43 Volná oblast pro případná uživatelská data 

0x44-0x7b Rezervováno pro budoucí použití 

0x7c-0x9b Nová konfigurace zapsaná přes NFC 

0x9c-0xbb Aktuální konfigurace – chráněno heslem 

0xbc-0xdb Defaultní konfigurace – chráněno heslem 

0xdc-0xdf Informace o zařízení – chráněno heslem 

 

5.1.3.5 Změna konfigurace lokátoru 

Nová konfigurace – nově příchozí konfigurace zapsaná přes NFC. Pokud je tag 

v provozu, vyhodnotí, zda je konfigurace validní, jestli souhlasí kontrolní CRC 

součet a pokud je vše v pořádku je nastavení překopírováno do aktuální konfigurace 

a oblast smazána. Pokud je tag vypnutý, nebo bez napájení, stane se tak při dalším 

zapnutí. 

Aktuální konfigurace – momentálně používaná konfigurace 

Defaultní konfigurace – pokud je tag resetován do výchozího nastavení, načte do 

aktuální konfigurace toto nastavení. Defaultní konfiguraci není možné pomocí NFC 

změnit 
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5.2 Bluetooth v lokátoru 

 

Základem lokátoru je mikrokontroler Nordic nRF52832. Jedná se procesor architektury 

ARM Cortex M4F taktovaný na 64 MHz s podporou několika bezdrátových 

technologií. Obsahuje jednotku pro práci s plovoucí čárkou pro rychlé matematické 

výpočty a spolu s ostatními procesory řady M4 sdílí nízkou spotřebu energie. [21] 

5.2.1 nRF52832 

Hlavní předností tohoto mikrokontroleru je zabudovaný NFC kontroler (který ovšem 

v tomto případě není využit) ale především podpora několika verzí Nordic SoftDevice, 

což je softwarový stack realizující některý z komunikačních protokolů. V tomto případě 

se jedná o S132 podporující Bluetooth 5.0. Dále výrobce poskytuje bootloader s funkcí 

DFU – Device Firmware Update, která je realizována právě přes Bluetooth. [22] 

 

5.2.2 DFU – Device Firmware Update 

Bluetooth DFU bootloader umožňuje nahrát novou verzi nejen programu, ale také 

SoftDevice a dokonce i bootloaderu, tedy přepsat sama sebe. Lokátor již tento 

Bootloader obsahuje, lze tedy do něj přejít dlouhým podržením tlačítka, kdy nejprve 

začne led blikat pomalu a následně rychle. Poté je bootloader aktivní, a zařízení je 

viditelné pro ostatní. Párování není vyžadováno. 
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6. DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ NA TRHU 

6.1 Konfigurace lokátoru 

Jedná se o proprietární řešení, není zde tedy kompatibilita s žádnou existující aplikací. 

Běžné aplikace nejsou schopny pracovat s NXP NTAG tagy. Pro ně je určena aplikace 

NXP TagWriter, ta ovšem podporuje pouze zápis zpráv ve formátu NDEF. Pro operační 

systém Android je tedy nutné realizovat vlastní řešení s použitím knihoven od NXP, což 

je cílem této práce. Pro operační systémy Windows/Linux/Mac OS je dostupná 

knihovna v jazyce Python jménem nfcPy. Ani tato však v současnosti NXP NTAG I2C 

Plus nepodporuje. Implementace chybějící funkcionality je však snadná, během 

experimentů v průběhu této práce jsem ji zkušebně doplnil a řešení je plně funkční. 

Pokud autor této knihovny provedené změny schválí, budou v příští verzi knihovny již 

tyto tagy podporovány. 

 

6.2 Update FW 

Pro update firmware lze použít ukázkovou aplikaci NRF Tools pro operační systémy 

Android a iOS. Firma Nordic poskytuje také SDK pro desktopové systémy 

Windows/Linux/Mac OS.  
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7. APLIKACE PRO SYSTÉM ANDROID 

Účelem aplikace je poskytnout snadné a rychlou změnu konfigurace lokátoru, v případě 

potřeby také být měla být schopna nahrát novější verzi firmware. Prostředí by mělo být 

intuitivní, snadné na použití a zohledňovat rozdíly ve velikosti a rozlišení obrazovky 

jednotlivých zařízení.  

7.1 Struktura aplikace 

Aplikace je rozdělena do šesti aktivit a jedné služby, které navzájem komunikují 

pomocí intentů. Viz obrázek 7.1. Rozdíl mezi aktivitou a službou je, že služba běží na 

pozadí a zcela nezávisle. Může běžet, dokud nedosáhne cílového stavu, a to i pokud 

byla aktivita, která ji spustila již sama ukončena. Aktivity, které vyžadují uživatelskou 

interakci jsou doplněny o grafické rozhrání, ostatní běží pouze na pozadí. Pro jejich 

krátkodobou povahu však není nutné spouštět službu.  

 

 

Obrázek 7.1- Struktura programu 
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7.2 Android Manifest 

V souboru AndroidManifest.xml jsou umístěny definice aktivit, služeb, a hlavně jejich 

případné intent filtry (níže v ukázce 7.2), tedy události, na které jsou schopny reagovat. 

Dále jsou zde definovaný oprávnění, která bude aplikace ke svému běhu potřebovat. Od 

verze Android 6.0 není již uživatel žádán o souhlas s oprávněními při prvním startu 

aplikace, ale teprve když nastane potřeba dané oprávnění použít. Na obrázku 7.1 jsou 

vidět oprávnění která zdánlivě nesouvisí s funkcí aplikace a to 

ACCESS_COARSE_LOCATION a ACCESS_FINE_LOCATION. Tyto dvě oprávnění 

sloužící pro určování polohy zařízení však zároveň také povolují nezbytný přístup 

k Bluetooth Adaptéru, který od verze 4.0 rovněž může sloužit k zpřesnění určení 

polohy. 

 

 

Kód 7.1 - Oprávnění aplikace 

Důležitým bodem, který bývá často opomenut a způsobuje obtížné hledatelé chyby je 

deklarace všech aktivit a služeb. Pokud jde o explicitní volání, zde na chybu překladač 

upozorní. Pokud je však použit intent implicitní, je nutné chybu hledat za běhu 

programu což je mnohem komplikovanější. 

 

       Kód 7.2 - Příklad deklarace aktivity a služby v AndroidManifest 
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7.3 MainActivity 

 

Tato aktivita je vstupním bodem do celé aplikace. V této aktivitě je po vzniku activity 

(metoda onCreate) ověřeno, zda je zapnut NFC adaptér. 

 

Kód 7.3 - Ověření zapnutí NFC 

Dále je inicializována knihovna NXP TapLinx [26] pro práci s NFC. Jejím vstupním 

parametrem je unikátní kód, který musí být vygenerován po registraci projektu na 

stránkách výrobce. V případě připojení k internetu se ověřuje, zda tento klíč opravdu 

patří k dané aplikaci, pokud však připojení k internetu k dispozici není, knihovna stále 

bez omezení funguje. 

 

Kód 7.4 - Registrace knihovny TapLinx 

Obrázek 7.2 - Domovská obrazovka 
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Dále jsou zde vygenerovány dvě tlačítka sloužící pro přechod do aktivity pro změnu 

konfigurace či nahrávání FW, viz obrázek 7.2. Pro zobrazení aktuálního nastavení stačí 

na domovské obrazovce přiložit lokátor k NFC čtečce telefonu a nově vzniklý intent, 

který oznamuje nalezení NFC Tagu, předá hlavní aktivita dále ke zpracování. 

 

Kód 7.5 - předání intentu další aktivitě 

7.4 ReadTagActivity 

 

Na obrázku 7.3 je vidět tlačítko překrývající část textu. Toto není chyba, množství 

informací k zobrazení je větší než velikost stránky, a zbylé údaje jsou dostupné po 

posunutí stránky směrem dolů.  

 

Tato aktivita přijme intent oznamující přítomnost NFC tagu, zkontroluje, zda jde o 

typ NTAG NT3H2111, přečte z něj oblast aktuální konfigurace (viz kapitola 

5.1.3.4) a získaná data rozdělí do proměnných ve struktuře odpovídající uloženým 

parametrům. Následně je veškerá konfigurace lokátoru zobrazena v textových 

polích. Získanou konfiguraci lze přenést stiskem tlačítka “Copy tag configuration” 

na jiný lokátor. V tomto případě jsou ignorovány specifické údaje pro daný kus 

zařízení, tedy MAC adresa a kalibrační hodnoty senzorů. 
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Kód 7.6 - Kontrola typu tagu 

Obrázek 7.3 - Zobrazení aktuálního nastavení lokátoru 
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Kód 7.7 - Struktura popisující uložené parametry 

7.5 WriteTagActivity 

 

Obrázek 7.4 - Tvorba nového nastavení 
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Přechodem z hlavní obrazovky se lze dostat k tvorbě nového nastavení pro lokátor. 

Většina položek je vybíraná z roletek, jejichž obsah je načten z pomocných souborů. 

Tím je zajištěno, že lze vytvořit pouze validní nastavení. Pokud ponecháme některá 

nastavení na “Skip” bude zachováno jejich aktuální nastavení, které je načteno před 

započetím přenosu.  Také je vypočten CRC součet, který je uložen na konci 

záznamu. Pokud je během zápisu lokátor spuštěn, je změna konfigurace aplikovaná 

během pěti vteřin, pokud ne, aplikuje se při příštím startu. Pokud by vypočítaný 

CRC součet nebyl shodný, konfigurace bude odmítnuta, a lokátor místo jednoho 

krátkého bliknutí zabliká třikrát. 

 

Kód 7.8 - Výpočet CRC 

 

7.6 UpdateFwActivity 

Pro řízení přenosu souborů přes Bluetooth je použita knihovna DFU Library [27]. Ta 

zajišťuje navázání komunikace, kontrolu přenosu a závěrečnou kontrolu. Pomocná 

aktivita NotificationActivity slouží k zajištění spuštění pouze jediné instance, aby se 

předešlo možným kolizím a pomocná služba DfuService řídí samotný přenos.  

 Po spuštění UpdateFwAcitivty probíhá ověření, zda je zapnuto Bluetooth, a zdá 

má aplikace přidělena dostatečná práva pro práci s Bluetooth a soubory uživatele. (Viz 

ukázka 7.9 ). Pokud ne, je uživatel vyskakovacím oknem požádán o přidělení práv. 

Následně jsou vyhledávány aktivní Bluetooth zařízení.  
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Kód 7.9 - Kontrola přidělených oprávnění 

 

Obrázek 7.5 - Proces nahrávání firmware 
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Kód 7.10 – Bluetooth discovery mód 

Funkce z Android Bluetooth API během vyhledávání neřeší duplicitu nalezených 

zařízení, bylo tedy nutné toto šetřit dodatečně. Viz ukázka kódu číslo 7.11. 

 

Kód 7.11 - Ošetření duplicitních výsledků 

 

Kód 7.12 - Intent pro nalezení správce souborů 
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Po vybrání cílového zařízení lze vybrat (pouze) .zip soubor obsahující firmware a 

kontrolní inicializační paket. K jejich generovaní slouží desktopová aplikace nRF Tool 

od společnosti Nordic. Pro výběr souboru je použit implicitní intent s akcí 

ACTION_GET_CONTENT. Ten je následně zpracován systémovým nebo 

alternativním správcem souborů. Po vybraní souboru je ověřena jeho maximální 

velikost. Získaná adresa zařízení a URI odkaz na soubor jsou předány knihovní funkci 

DfuServiceInitiator, která naváže komunikaci se zařízením a kontroluje jeho průběh, 

který je zobrazován jak textově tak progress barem viz obrázek 7.5. 

 

Kód 7.13 - Volání knihovní funkce pro přenos souboru 

 

7.7 Návrh UI 

Pro dosažení optimálního zobrazení napříč zařízeními umožňuje Android Studio vložení 

rastrové grafiky v několika rozlišeních. Na základě parametrů cílového zařízení, je 

automaticky použita optimální varianta. 

 

 

Kód 7.14 - Varianty obrázku dle DPI 
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8. TESTOVÁNÍ A PRAKTICKÁ FUNKCE 

Aplikace byla testovaná na mobilních telefonech LG G5 s Android 7.0, Sony Xperia Z3 

s Android 6.0.1 a Samsung Galaxy J3 s Android 6.0. Na všech zařízeních je aplikace 

funkční. Aktualizace FW funguje bez problémů, nikdy se nevyskytl neúspěšný přenos 

nebo pád aplikace. Použití k rekonfiguraci komplikují malé rozměry NFC antény 

v lokátoru, a tedy malá citlivost. Je tedy nutné k sobě zařízení přikládat poměrně přesně. 

Až na tento nedostatek způsobeny HW lokátoru, je aplikace funkční. 
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9. ENERGETICKÁ A ČASOVÁ NÁROČNOST 

NAHRÁVÁNÍ FIRMWARE 

9.1 Časová náročnost aktualizace firmware 

Použitá byla metoda měření času běžnými stopkami. Pro měření samotného procesu by 

bylo vhodnější využít měření v rámci samotného programu, pro zjištění celkové délky 

operace, kde je nutná uživatelská interakce s lokátorem, je potřeba použít klasickou 

metodu. Výsledná přesnost na celé vteřiny je pro potřeby této práce dostatečná. 

9.1.1 Čas přenosu v ideálních podmínkách 

V ideálních podmínkách, kde obě zařízení měla přímou viditelnost a nebyla od sebe 

vzdálena více než jeden metr byl při opakovaném měření zaznamenán čas 48 vteřin.  

9.1.2 Čas přenosu ve ztížených podmínkách 

Pro tento test byla použita vzdálenost 5 metrů, a zařízení byla od sebe oddělena dvěma 

sádrokartonovými stěnami. Během opakovaných pokusů byl naměřen shodný čas  

58 vteřin. 

9.1.3 Celkový čas aktualizace 

Celkový čas nutný k přechodu do bootloaderu, navázání spojení, provedení aktualizace 

až po uvedení lokátoru zpět do běžné činnosti byl 70 vteřin.  

9.2 Energetická náročnost 

Důležitá je nejen samotná funkčnost bezdrátové aktualizace firmware, ale také její 

energetická náročnost. Ta může být u baterií napájených zařízení klíčová.  

Proudový odběr byl měřen multimetrem Agilent 34401A za využití paměti a 

matematických funkcí MIN/MAX/AVG a napájení lokátoru pomocí stabilizovaného 

zdroje. 
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9.2.1 Spotřeba během čekání na přenos 

Po přepnutí lokátoru do bootloaderu kde zařízení vysílá pomocí Bluetooth nabídku 

k připojení byla naměřená spotřeba 4,2 mW. Spotřeba byla konstantní bez výkyvů, což 

bylo ověřeno pomocí funkce MIN/MAX ukládající do paměti minimální a maximální 

hodnotu měřené veličiny během měřeného intervalu. 

9.2.2  Spotřeba během přenosu  

Během samotného přenosu (od připojení se k zařízení po dokončení přenosu) spotřeba 

mírně kolísala ale kromě krátké počáteční špičky dosahující 29,25 mW  dále 

nepřekračovala 9,1 mW. Průměrná spotřeba od začátku do konce přenosu, změřená 

pomocí matematické funkce AVG a činí 8,1mW. 

 

Celkově tak samotný přenos zkonzumoval přibližně 0,056 mWh.  

9.2.3 Celková spotřeba 

Nejnáročnější bodem celé operace je restart lokátoru, kdy po jeho zapnutí dosahuje 

spotřeba 945 mW. Toto není důsledkem využití technologie Bluetooth, neboť ta je již 

v tuto chvíli deaktivována, ale je způsobena principem funkce lokátoru. Do celkové 

spotřeby procesu aktualizace firmware je však nutno ji zahrnout. Naměřená průměrná 

spotřeba od připojení se k zařízení po uvedaní lokátoru zpět do běžného režimu  

je 20,2 mW. 

 

Celkově tak celý proces zkonzumoval přibližně 0,392 mWh. Samotný přenos tak tvoří 

zhruba pouze pětinu spotřebované energie. 

9.3 Zhodnocení energetické náročnost 

Celková spotřeba této operace je velmi nízká, a pro variantu zařízení napájenou z Li-pol 

baterie o kapacitě 300 mAh nepředstavuje žádný problém. Opačná situace nastává u 

varianty napájení z lithiové baterie CR2450, pro kterou firma Energizer ve svém 

datasheetu [28] uvádí typický odběr 0,39 mA. Ten je tedy ve špičkách překročen 

dvacetinásobně (až 9,75 mA při navazování komunikace) a při restart lokátoru dokonce 

až stonásobně (až 315 mA). Pro variantu napájenou lithiovými bateriemi CR2450 tedy 

nelze tuto operaci doporučit, i přestože bylo ověřeno, že i přes extrémní překročení 

typických parametrů je tato operace opakovaně proveditelná.  
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10. ZÁVĚR 

V teoretické části této práce byly stručně popsány charakteristiky všech technologií 

použitých k realizaci tohoto projektu, jehož cílem bylo vytvořit mobilní aplikaci pro 

konfiguraci lokátoru. Věnovala se vlastnostem bezdrátových komunikačních 

technologií NFC a Bluetooth, popisu jejich implementace v lokátoru až po stručnou 

charakteristiku operačního systému Android. Tato práce byla mé první větší setkání 

s jazykem Java a hlavně s vývojem aplikací pro platformu Android.  

 Výsledkem je aplikace umožňující rychle a pohodlně měnit konfiguraci lokátoru 

nebo provést firmware update. Aplikace byla otestována na několika typech 

mobilních telefonů, díky obrovskému množství různých zařízení používajících 

různé verze systému Android je vývoj pro tuto platformu poměrně obtížný 

z hlediska udržitelnosti. Pro všechna dostupná zařízeních se nakonec podařilo 

aplikaci dovést do funkčního stavu.  

 Dále byla vyhodnocena energetická náročnost updatu firmware pomocí 

technologie Bluetooth, která se v použité verzi 5.0 vyznačuje nízkou spotřebou a 

vysokým dosahem. Naměřené hodnoty spotřeby toto potvrzují, avšak pro varianty 

lokátoru poháněné lithiovými bateriemi CR2450 nelze tuto proceduru doporučit, 

kvůli vysoké spotřebě samotného lokátoru. 

 Budoucí vývoj této aplikace bude záležet na změnách v HW nebo SW lokátoru, 

k jehož ovládání je určen. Jedná se tedy o proprietární řešení, avšak s reálným 

použitím. Výrobce lokátoru používá pro své interní účely první verzi této aplikace.  

Největší obtíže mi činily rozdíly mezi jednotlivými verzemi systému Android, 

které často vedou až k úplné nefunkčnosti aplikace. 

Výsledná aplikace podporuje všechny funkce vytyčené v zadání práce. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Zdrojový kód programu je uložen na přiloženém CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


