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TECHNOLÓGIU BLUETOOTH 
PRAVDEPODOBNE UŽ KAŽDÍ POZNÁ, 
KTO MÁ K DISPOZÍCIÍ MOBILNÝ 
TELEFÓN. MENO POKRÝVA JEDEN 
ŠTANDARD ČO POUŽÍVAJÚ PRE 
BEZDRÔTOVÚ VÝMENU DÁT, 
POMOCOU KTORÉHO VIEME VYTVORIŤ 
SIEŤOVÉ PRIPOJENIE MEDZI 
MOBILNÝMI PRÍSTROJMI, POČÍTAČMI A 
INÝMI ELEKTRONICKÝMI MAŠINKAMI.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/je-rozdiel-aj-medzi-bluetooth-a-bluetooth-
bp647)
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JE ROZDIEL AJ MEDZI BLUETOOTH A BLUETOOTH

Technológiu Bluetooth pravdepodobne už každí pozná, kto má k dispozícií mobilný telefón. Meno pokrýva jeden 
štandard čo používajú pre bezdrôtovú výmenu dát, pomocou ktorého vieme vytvoriť sieťové pripojenie medzi mobilnými 
prístrojmi, počítačmi a inými elektronickými mašinkami.

A avšak rozsah a rýchlosť pripojenia Bluetooth je ovela menšie, ako systému Wi-Fi, má jednu velkú výhodu, že 
pomocou neho vieme vytvoriť súkromnú siet, čo slúži na prenos údajov.

Krátka história technológie Bluetooth
Vývoj technológie začali štíri velké spoločnosti v roku 1996, vývojári Ericsson, Intel, Nokia a IBM s účelom prenosu dát. 
Z tohto dôvodu, aby vytvorili jednu spoločnú platformu, čo sa dú používať na prenos údajov na svojich prístrojoch.

Technológiu vývojári štíri spoločností tak vytvorili, aby bola schopná na bezdrótové pripojenie medzi rôznými počítačmi, 
mobilnými telefómni, slúchadlami a inými elektronickými mašinkami.

Meno technológie práve preto vybrali symbolicky o dánskom kráľovi I. Harald, kto preto bola známa, nakolko chcel 
zjednotiť vzpurné dánske, nórske a švédske kmene. To odzrkadľuje je logo Bluetooth, čo vyskytlo zo jzednotenia 
skandinávských štylizované rún H a B. Harald dostal meno "Mordý Zub" o jeho extrémnej láske k čučoriedkam, nakolko 
král tak velmi lúbil tie modré ovocie, že aj jeho zuby boli zafarbené podobného odtieňa.

Od prvých verzií až do dnešného dňa

Prvé verzie technológie Bluetooth 1.0 a 1.0B trpeli od mnohých detských chorôb. Spočiatku výrobcom spôsoboval 
ťažkosti vytvorenie navzájom kompatibilných zariadení a spôsobil problémy aj nonymné používanie siete.

Nasledujúce aktualizácie verzií 1.1 a 1.2 korigovali časť počiatočných chýb a podarilo sa dosiahnuť vyššiu rýchlosť 
prenosu údajov, adaptívne prepínanie frekvencií, respektíve zobrazenie sily prijatého signálu prostredníctvom zariadení. 
Avšak aj tieto verzie boli velmi ďaleko od dnes používanej, spolahlivej technológie BlueTooth.

Ďalšia generácia, aktualizácia Bluetooth 2.0 hlavne koncentrovala na zvýšenie rýchlosti a na nižšiu spotrebu energie. 
Táto verzia bola schopná na vytvorenie až tri krát rýchlejší prenos údajov, ako predchádzajúce a pomocou EDR 
(Enhanced Data Rate) znížil spotrebu energie prístrojov o polovicu počas používania Bluetooth. Avšak vážnejšia 
obnova sa prichádzala len so zavedením verziou 3.0 Bluetooth.

V prípade Bluetooth 3.0 také úlohy, ktoré vyžadujú nízkú šírku pásma, ako vybudovanie pripojenia a spárovanie 
prístrojov boli založené s podobným spôsobom na predchádzajúcu technológiu Bluetooth, avšak v implementácii je 
jedna skrutka: technológia premiestnila procesy, ktoré si vyžadujú väčšiu šírku pásma na Wi-Fi a takto urýchlila rýchlosť 
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prenosu údajov.

Nasledovná verzia 4.0 pri zvýšení rýchlosti a znížení spotreby energie priniesla so sebou aj iné, viaceré užitočné 
funkcie. Napríklad takzvaný „single mode low energy” otváral také brány pre Bluetooth, ktoré predtým boli 
napredstavetelné pre používatelov. Nové inovácie umožňili to, aby technológiu Bluetooth vedeli integrovať aj do takých 
zariadení, ako napríklad krokomery, klúčenky, teplomery, alebo vlastne akýkolvek prístroj, ktorý z hladiska prenosu dát 
je relevantný. Rozvoj 4.1 okram toho vytvoril možnosť inteligentného sietového pripojenia a verzia 4.2 pomohla 
rozšírenie IoT, čiže Internet of Things.

V dnešných dňoch sa nám podarilo dostať od ťažkopádnej verzie 1.0 až do štabilnej a spolahlivej verzie Bluetooth 5.0, 
čo predstavili v roku 2018 na modernejších mobilných zariadeniach. Ďalej rozvíjal aj  podpora technológie IoT, 
predchádzajúci rozsah sa zvýsil na štvornásobok a rýcglosť prenosu dát je dvakrát rýchlwjší ako kedykolvek predtým.

Ďalej, nehovoriac o osemnásobok kapacity prenosu údajov, naďalej o opciu dual audio, čo umožňuje prehrať zvukový 
stream na dvoch zariadeniach súčasne.
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