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Abstract 
 
The abbreviation RFID originated from the English words Radio Frequency Identification  

and is currently one of the most emerging technologies , designed to identify and locate 
people , objects or data collection. The beginnings of the development of RFID technology 

interfere until the second half of the last century, when in 1935 the Scottish physicist Sir 
Robert Watson - Watt built the first practical instrument designed to detect radio aircraft that 
operates on the principle of microwaves. The real beginning of the RFID technology , 

however, was 1970 , when he lets Mario Cardullo patent for a passive transponder with 
memory and other functions typical for RFID systems . Based on this discovery brings the 

1973 U.S. Alamos Scientific Laboratory first real RFID chip and this trend in the seventies 
involved in the development of a number of other major companies such as IBM , Comserv 
and Fairchild . Further development of the RFID system was gradual and took place in the 

laboratory , where they were carried out scientific research and experimental activities aimed 
at developing and enhancing the potential utility of RFID technology , which occurred 

subsequent to the advances in microprocessors and communication networks. Currently, radio 
frequency identification systems successfully applied in many industries and areas. Looking 
ahead, we can assume that RFID technology will dominate in the identification of persons , 

property and is likely to replace today a preferred barcodes , or integrating the various 
systems. 

 
Keywords : RFID technologies, RFID tags, RFID systems, RFID interface 
 

 
 

Anotace 

Zkratka RFID vznikla z anglických slov Radio Frequency Identification a v současné době 
patří k nejvíce se rozvíjejícím technologiím, určených k identifikaci a lokalizaci osob, objektů 
či shromažďování dat. Počátky vývoje technologie RFID zasahují až do druhé poloviny 

minulého století, kdy v roce 1935 skotský fyzik sir Robert Watson-Watt zkonstruoval 
praktický první přístroj určený k rádiové detekci letadel, fungujícím na principu mikrovln. 

Skutečným počátkem RFID technologie byl však rok 1970, kdy si nechává Mario Cardullo 
patentovat pasivní transponder s pamětí a dalšími funkcemi typickými pro systémy RFID. Na 
základě tohoto objevu přivádí roku 1973 americká Alamos Scientific Laboratory první 

skutečný RFID čip a v tomto trendu se v sedmdesátých letech na vývoji podílí celá řada 
dalších významných firem jako IBM, ComServ a FairChild. Další vývoj systému RFID byl 

pozvolný a probíhal v laboratorních podmínkách, kde byly prováděny vědecko-výzkumné 
a experimentální aktivity, směřující k rozvoji a zvýšení potenciálu využitelnosti RFID 
technologie, k čemuž došlo až následným pokrokem v oblasti mikroprocesorů 

a komunikačních sítí. V současnosti lze radiofrekvenční systémy identifikace úspěšně 
aplikovat v mnoha odvětvích a oblastech. Z hlediska budoucího vývoje lze předpokládat, že 

technologie RFID bude dominovat v oblasti identifikace osob, majetku a pravděpodobně 
nahradí dnes velmi preferované čárové kódy, případně dojde k integraci jednotlivých systémů.  

 

Klíčová slova: RFID technologie, RFID čip, RFID systém, RFID rozhraní  
 



 

 

Použité  zkratky 
 

RFID -  radiofrekvenční systém identifikace  

RFID tag (čip) - nosič dat (obsahuje zaznamenané informace) 

RWD - čtecí a zapisovací zařízení 

POR - reset napájení  

RF interface - radiové rozhraní 

ALU - aritmeticko logická jednotka  

EEPROM - paměť umožňující čtení i zápis 

ERD - entitně relační diagram 

EPC - elektronický kód produktu 

API (Application Programming Interface) - rozhraní pro programování aplikací 
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1 Úvod 
 

Tato práce je zaměřená na seznámení s RFID technologií.  

RFID technologie je v současnosti značně preferovaná  a to jak ve Spojených státech 

amerických, tak i v Evropské unii. Tato technologie si našla uplatnění nejen v průmyslové 

oblasti na značení produktů, ale s pomocí inteligentních tagů se využívá například jako 

elektronická peněženka - bezkontaktní platební karta.    

 

První část mojí práce je zaměřena na seznámení s RFID tagy a jejich rozdělení podle různých 

kritérií. Větší část je zaměřena na podrobnější popis struktury inteligentního tagu. Zde jsem 

popsal strukturu inteligentního tagu typu MIFARE.  

 

V dalších dvou částech jsem shrnul nejčastěji používané  zdroje informací pro RFID tagy a 

potřebný interface pro možné využití RFID technologie v několika oborech lidské činnosti.  

 

Jako typový příklad je možné využití RFID technologie v knihovně. Jsou zde popsání 

jednotlivé činnosti a k nim potřebné komponenty. Do knihovního systému jsem navrhnul 

ERD databáze.    

V závěru je stručné shrnutí kladů i nevýhod RFID technologie a její možná budoucnost.    
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2  Struktura inteligentniho tagu 

2.1 Základní rozdělení používaných RFID tagů  

RFID tag (čip) je elektronický nosič dat, který může být proveden jako štítek, plastické 

pouzdro, přívěšek, nebo karta. Umožňuje automatickou identifikaci a je tvořen čipem, jenž 

představuje elektronický paměťový obvod s anténou (pasivní tag) a baterií (aktivní tag).  
RFID tagy se dělí  podle použité frekvence a typu.  

Pracovní kmitočet je určujícím parametrem pro čtecí dosah a interakci s okolním prostředím. 
Platí, že čím vyšší frekvence, tím rychlejší přenos dat, ale zároveň delš í vzdálenost, ve které je 
RFID čtečka schopna komunikovat s RFID tagem avšak za cenu větší citlivosti na přítomnost 

problematických materiálů (uhlík, kovy a kapaliny), které výrazně ovlivňují šíření rádiových 
vln. 

Dělení podle použité frekvence (viz také přílohu č.1) : 

 nízkofrekvenční systémy (od 30 kHz do 500 kHz) mají nižší operační dosah. Jejich 
uplatnění je při sledování majetku a identifikaci zvířat.  

 vysokofrekvenční systémy (od 850 MHz do 950 MHz a od 2,4 GHz do 5,5GHz), 
které nabízí daleký dosah (nad 90 metrů) a vysokou rychlost čtení. Používají se při 

sledování výrobků na automatické lince nebo materiálu ve skladu.   
 

 
 

 

 

Obr.1 Využívané frekvence pro RFID technologii [2] 

 
 
Podle typu se dělí na: 

 pasivní tag umožňuje zápis a čtení informací na něm uložených po aktivaci ze čtecího 
zařízení 

 aktivní tag disponuje vlastním zdrojem energie, kterým je miniaturní baterie a je 
možný jak zápis informace do čipu, tak čtení z čipu na větší vzdálenosti   

 

2.1.1 Pasivní čipy 

Pasivní čipy (viz příloha č.2) jsou cenově výrazně levnější, mají různou akční vzdálenost čtení 
od 0,5m do 10m, dlouhou životnost čipu a používají metodu (RTF reader talk first). Tagy, 
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které pracují na nejvyšší frekvenci UHF mají rádius - cca 3 až 10m, ty s frekvencí nejnižší LF 

125kHz mají dosah jen cca 0,5m. V současné době jsou nejvíce rozšířeny pasivní čipy a to 
zejména kvůli své nízké ceně, nenáročnosti na obsluhu a odolnosti, velikost paměti 64 - 256 

bitů. 
 

2.1.2 Aktivní čipy. 

Aktivní čipy (viz příloha č.3) vysílají samy své údaje do okolí (TTF tag talks first), toto 

umožňuje vlastní miniaturní baterie umístěna v čipu, která vydrží cca 1-5 let. Tyto čipy však 
kvůli baterii mají menší odolnosti na teplotu a je nutné provádět výměnu baterie (nejvíce se 

využívají pro sledování osob, vozového a technologického parku, sledování zvířat a tam kde 
leze čip opětovně použít). Aktivní  čipy mají vzdálenost čtení až 100m, ale vyžadují poměrně 
vysoké náklady na pořízení, velikost paměti na čipu může dosahovat až 100Kb.  

 

2.1.3 Senzory stavu 

Senzory stavu (viz příloha č.4) jsou provedeny jako pasivní nebo aktivní čipy.  
Pasivní senzor stavu poskytuje informaci pouze v případě aktivace ze čtecího zařízení. Mohou 

poskytnout data podle použitého senzoru (např. teplotu, tlak ...)  
 

 

 
 
  

Obr.2 Schéma pasivního senzoru se snímačem teploty a osvětlení [12] 

Aktivní senzory stavu mají nejenom baterii, ale mají i obvody, které čtou a předávají  

diagnostické údaje  zpět do svého senzorického systému. Tyto senzory monitorují podmínky 
prostředí, komunikují s jinými prvky a spolupracují při sběru dat, které by jediný senzor nebyl 

schopen detekovat. Informace jsou pak předávány do koncových systémů pomocí síťového 
software. 
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2.2 Inteligentní tag  

Struktury inteligentních tagů se mírně liší podle typu a jejich výrobce. V následujícím popisu 

je naznačena struktura inteligentního  tagu - karta MIFARE IC.  

Karta obsahuje systém MF1-IC-S50 připojený  na vinutím s několika závity, které tvoří 

anténu a je zabudované v plastickém obalu, jak je znázorněno na obr.1. Karta neobsahuje 

žádnou baterii. Když je umístěna v blízkosti čtecího a zapisovacího zařízení (dále RWD) 

začne probíhat komunikace přes radiové rozhraní rychlostí 106 kBitů za sekundu.  

 

 

Obr.3 Inteligentní tag MIFARE [5] 

 

Pro případ výskytu více karet v dosahu RWD má karta inteligentní antikolizní funkci a 

umožňuje používat více zařízení najednou. Antikolizní algoritmus vybírá každou kartu 

individuálně , zajišťuje provedení operace s vybranou kartou a zabraňuje kolizi s jinou kartou.  

Zvláštní důraz je kladen na zabezpečení proti zneužití. Autentizace vzájemné výzvy a 

odpovědi, šifrování dat a ověření oprávnění chrání systém proti neoprávněné manipulaci. 

Sériové číslo je vytvořené při výrobě, nemůže být pozměněné a garantuje jedinečnost každé 

karty. 

 

2.2.1 Popis funkce 

Čip MF1 IC S50 obsahuje: 

 paměť typu EEPROM o velikosti 1kB - Je rozdělena na 16 sektorů, kde každý sektor 

má 4 bloky po 16 Bytech. Každý poslední blok v sektoru se nazývá trailer block, 

který obsahuje dva tajné klíče a programovatelné přístupové podmínky.  



 Tibor Čatai: RFID jako prostředek komunikace                                   

 

5 

2014 

 RF-rozhraní (radiové rozhraní) - obsahuje: 

    - modulátor / demodulátor 
    - usměrňovač 

    - regenerátor hodinových impulsů 
    - reset napájení (Power on Reset, dále POR) 

    - regulátor napětí 
 

 číslicová řídící jednotka - obsahuje: 

    - aritmeticko- logickou jednotku (dále ALU) 
    - antikolizní, ověřovací a šifrovací systém 

    - EEPROM rozhraní 
   

 

 

 

 

Obr.4 Blokové schéma čipu MF1 IC S50 [5] 
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2.2.2 Princip komunikace 

 

 

Obr.5 Diagram komunikace [5] 

 

Příkazy jsou inicializovány pomocí RWD a řízeny ve spolupráci s ALU jednotkou v čipu 

karty na základě přístupových podmínek pro daný sektor.  

Po odeslání dotazu z RWD se  karta restartuje (POR) a provede odeslání odpovědi.  

V autentizační smyčce je přečteno nejdřív jedinečné sériové číslo karty. Pokud je v dosahu 

RWD více karet, je provedeno setřídění karet podle sériového čísla a jsou vybírány pro další 

operace. Nevybrané karty přechází do režimu Standby (pohotovostní režim) a čekají na další 

dotaz.  

Zařízení RWD pomocí výběrového dotazu (select card) vybírá jednu kartu pro ověření a 

operace s pamětí. 

Po výběru karty zařízení RWD specifikuje část paměti pro přístup a použije odpovídající klíč 

pro třístupňovou ověřovací proceduru.  
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První stupeň: 

a) RWD specifikuje sektor pro přístup a vybere klíč A nebo B 

b) Karta přečte klíč a přístupové podmínky pro "trailer sector". Poté odešle náhodné 

číslo, jako výzvu pro RWD 

Druhý stupeň: 

c) RWD vypočítá, na základě klíče a obdrženého náhodného čísla, odezvu a odešle ji do 

karty 

Třetí stupeň: 

d) ověří odezvu od RWD, srovná ji s vlastní výzvou a pak vypočítá odpověď pro RWD 

Karta  

e) RWD přijme ověřenou odpověď od karty 

Po úspěšném ověření jsou operace s pamětí zakódována. Po ověření je možné provádět 

následující operace: 

 čtení z bloku 

 zápis do bloku 

 dekrementaci obsahu bloku a uložení  výsledku do dočasného registru 

 inkrementaci obsahu bloku a uložení  výsledku do dočasného registru 

 obnovení - převedení dat z bloku do dočasného registru 

 přenos - zápis dat z dočasného registru do bloku  

2.2.3 Organizace paměti 

 

Obr.6 Schéma paměti EEPROM [5] 
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2.2.3.1  Blok hodnot výrobce 

Blok hodnot výrobce (Manufacturer Block) je datový blok (block 0) z prvního sektoru (sector 

0). Obsahuje jedinečné sériové číslo a tovární data. Kvůli bezpečnosti a systémovým 

požadavkům je tento blok  naprogramován ve výrobě a chráněn proti zápisu.  

 

Obr.7 Uspořádání továrního bloku [5] 

2.2.3.2 Data bloky 

Všechny sektory obsahují 3 bloky po 16 Bytech pro ukládání dat. První sektor obsahuje pouze  
2 bloky pro data a tovární blok.  

Data bloky můžou být konfigurovány přístupovými bity (access bits) jako: 

 bloky  'čtení/zápis', například pro bezkontaktní ovládání přístupu 

 bloky  'hodnot', například aplikace elektronické peněženky  

2.2.3.3 Bloky hodnot 

Bloky hodnot dovolují vykonávat funkci elektronické peněženky (platné příkazy: čtení, zápis, 

inkrementace, dekrementace, obnova a přenos). Bloky hodnot mají pevný datový formát pro 

detekci chyb, opravu a zálohování.  

Hodnota bloku může být generována pouze operací zápisu ve formátu:  

 Hodnota (Value) - je 4-Bytová hodnota. Byte s nejnižším významem (LSB) je uložen 

na nejnižší adrese. Záporné hodnoty jsou ukládány pomocí dvojkového doplňku. Z 

důvodu integrity dat a bezpečnosti jsou data zapsaná tři krát, dva krát neinvertovaně a 

jednou invertovaně.  

 Adresa (Adr) -  značí 1-Bytové adresy, která je použita pro uložení adresy v bloku. 

Adresy jsou uloženy čtyři krát. Dva krát neinvertovaně a invertovaně. Během operací 

inkrementace, dekrementace, obnovy a přenosu zůstávají adresy nezměněné. Změna 

se může provést jenom operací zápisu.  

 

 
Obr.8  Struktura bloku hodnot [5] 
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2.2.3.4 Sektor Trailer (blok 3)  

Každý sektor má "sector trailer", který obsahuje: 

 tajný klíč A a B (nepovinný) 

 přístupové podmínky pro čtyři bloky sektoru, které jsou uloženy v Bytech 6...9. 

Přístupové bity také určují typ datového bloku (čtení/zápis, nebo hodnota). Pokud není 
klíč B vyžadován, posledních 6 Bytů bloku 3 může být využito jako datové.  

 

Obr.9  Sektor Trailer [5] 

2.2.4 Přístup k paměti 

Před každou operací s pamětí, musí být karta vybrána a ověřená. Dovolené paměťové operace 

závisí na klíči, který je použit a na přístupových podmínkách uložených v sektor traileru. 

 

 

  

 

Obr.10 Diagram pro přístup k paměti [5] 
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3 Informační zdroje tagu 

3.1 Tagy typu RO  
Zkratka RO značí Read-Only -  Jen pro čtení. Jsou to tagy naprogramované ve výrobě a data 

na nich jsou určené jenom pro čtení. Tyto tagy mají obvykle omezený datový prostor (paměť 

v rozmezí 40 až 512 bitů). Tagy jsou v podstatě obdobou čárových kódů. Jejich využití je tedy 

obdobné, jako například imobilizér, nebo označení zboží a tím ho zabezpečit proti krádeži. 

Zdrojem pro data takového tagu je tedy výrobní technologie. 

 

Obr.11 Provedení tagů typu RO [6] 

3.2 Tagy typu WORM 

Je to tag, který je možné jednou naprogramovat a tyto údaje jsou poté k dispozici pro 

mnohonásobné čtení. Data na tyto tagy ukládá uživatel jednorázově a poté již nejdou přepsat. 

Tento typ tagu je vhodné využít například pro označení vlastností zboží na konci výrobního 

procesu, nebo označení materiálu pro inventarizaci a tím značně urychlit tento pravidelně 

prováděný proces. 

RFID etikety obsahují spirálovitou anténu s laděným obvodem a křemíkový čip, které přijmou 

vysílaný signál a vrátí zpět uložené informace. Anténu tedy obsahují jak pasivní, tak i aktivní 

čipy, a právě tyto antény jsou zhotovovány vytištěním na nosnou podložku – „chytrou“ 

etiketu. Antény jsou tištěny speciální vodivou „barvou“ a jejich tisk může být realizován 

různými tiskovými technikami. Nejčastěji se tak děje pomocí rotačních sítotiskových jednotek 

zařazených do konfigurace úzkoformátových flexotiskových etiketových rotaček, ale byly už 

realizovány zkoušky tisku těchto antén také ofsetovou a flexotiskovou technologií. Spirálovité 

antény RFID tagů mohou mít různý tvar a velikost, ale hlavním kritériem při jejich tisku je 

velká přesnost, protože musejí být dodržovány přesné rozestupy mezi jednotlivými smyčkami 

antény, přesná tloušťka nánosu vodivé barvy atd. Aplikace vlastních čipů k takto vytištěným 

anténám probíhá na speciálních zařízeních, jejichž výrobou se ve světě zabývá řada 

producentů. 
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Obr.12 Chytrá etiketa (Smart label)  [2] 

 

Na obr. 8 je tzv. "chytrá etiketa". Na první pohled je k nerozeznání od běžné etikety, ve 

skutečnosti se skládá ze tří vrstev. První vrstva je potisknutelná vhodným popisem, obrázkem, 

nebo i čárovým kódem. Druhou vrstvou je zapisovatelný  tag typu WORM a všechno je 

uložené na podkladové vrstvě.  

Zdrojem pro takovou etiketu je speciální tiskárna, propojená s počítačem. Pomocí jednoho z 

možných softwarových produktů  je možné vytisknout požadovaný grafický vzhled, ale i 

uložit data pro RFID čtečku a tím značně urychlit identifikaci i manipulaci se zbožím. 

3.2.1 Tiskárny na Smart Label. 

 

Obr.13 Tiskárna na Smart Label [9] 

 

Jsou to speciální tiskárny s vysokým rozlišením tisku, aby byl zabezpečen  kvalitní tisk i pro  

malé štítky. Zabudovaná RFID technologie umožňuje ukládat data na "chytré etikety".  

Po propojení s počítačem a použitím vhodného softwaru je možné vytvořit libovolnou etiketu.  

Pomocí těchto tiskáren lze kódovat data s vyloučením chyb, a zároveň na vrchní vrstvu chytré 

etikety „smart label“ vytisknout požadované údaje termo nebo termotransferovým tiskem. 

Tyto RFID tiskárny vycházejí většinou z osvědčených modelů termo a termotransferových 
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tiskáren, které jsou doplněny o možnost kódování a kontroly dat v RFID tagu. Tyto tiskárny 

se v závislosti na zvoleném typu dají využívat k označování široké škály etiket, pracujících 

na HF a UHF frekvenci. 

V příloze č. 5 je vzhled aplikace pro tvorbu štítků pomocí RFID tiskárny.  

3.3 Tagy RW 

Tag RW (Read/Write, Čtení/Zápis) je opakovatelně přepisovatelný transpordér. Tento typ 

RFID tagu disponuje s adresovatelnou pamětí o velikosti několika kBytů u pasivních tagů a až  

2 MByty u tagů s vlastním zdrojem energie. Data zapsaná v takovémto tagu je možné přepsat 

podle výrobce i tisíckrát. Příkladem pasivního RW tagu je již v předcházející kapitole 

popsaná karta MIFARE. 

Zdrojem dat pro tento typ karet je zařízení RWD. 

 

3.3.1 Popis zařízení RWD 

Zařízení RWD umožňuje pomocí propojení s počítačem číst a zapisovat data na RFID tagy 

typu RW. Pro spolupráci v systému Windows je možné využít standartně instalované 

ovladače, nebo využít software podporující různé standarty ISO.  

Zařízení RWD vyšle přes radiové rozhraní dotaz. Zpětně obdrží odpověď, na základě které se 

provede identifikace, ověření a výběr konkrétního RFID tagu. Po navázání spojení, které 

může být  signalizováno LED signalizací,  je možné provádět operace zápisu, nebo čtení z 

inteligentniho tagu. 

  

Obr.14 Blokové schéma komunikace [5]  
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4 Interface k informačním systémům 
Sytém RFID využívá pro shromažďování, zjišťování, zapisování dat a svoje další činnosti, 

periferní zařízení - interface a to podle specifikace daného úkolu.  

V obchodním řetězci s potravinami je možné použitím RFID ušetřit značné množství peněz a 

práce při inventarizaci. Systém informuje o přesném množství a kvalitě produktů a tím 

umožňuje okamžitou reakci na jednotlivé potřeby skladu.  

Ve  velkoskladě použití RFID umožňuje zlepšit dopravu materiálu na správné místo a ve 

správný čas. Pomocí RFID čteček informovat o množství a místě uložení materiálu, zvýšit 

podporu informací o přesunech, zvýšit flexibilitu pro objednávky zákazníků a tím zvýšit 

produktivitu a potenciální zisky.  

Použití RFID v knihovnách zlepší zákaznický servis. Označení knih pomocí Smart Label 

eliminuje dosud používané ruční skenování čárových kódů a tím celou knihovnickou 

proceduru urychluje. 

Další využití RFID je v docházkových a vstupních systémech. Zde umožňují rychlou a 

nepřetržitou kontrolu docházky s minimálními náklady.   

 

4.1 Samoobslužní stanice - Selfcheck 

 Samoobslužní stanice může být využita moderní knihovně, kde zabezpečuje samoobslužné 

vracení a půjčování knih. Zároveň sleduje zapůjčené dokumenty na kontě čtenáře a 

spolupracuje s ochranným systémem proti odcizení. Jejím obsahem může být i tiskárna pro 

dokumentaci transakcí.  

 Obr.15 Samoobslužní stanice [2]  

 

 

4.2 RFID čtečky  
 

4.2.1 Brány 

Brány slouží pro identifikaci čipu, který přes ni prochází.  

V případě bezpečnostní brány slouží k vyvolání poplachu při průchodu aktivovaného čipu. 

Jejich využití je při ochraně zboží proti krádeži.  

Brána může sloužit i jako snímač informací o počtu a typu zboží, bránou procházející.  
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Použitím Gate Tracking softwaru ( software pro sledování brány ) je možné zaznamenávat 

čas, datum a médium.  

 

 

4.2.2 Ruční čtečky RFID 

Ruční čtečky umožňují načtení dat z RFID tagu i na vzdálenost několika metrů bez potřeby 

hledat štítek, nebo tag na zboží. Tím značně urychlují identifikaci a například při inventarizaci 

materiálu jsou neocenitelným pomocníkem. Poté je možné data přenést do informačního 

sytému a dál zpracovávat podle potřeby.  

 

4.2.3 RFID čtečka pro přístupové systémy 

Přístupové systémy využívají čtečku, která má i možnost použít přístupový kód pomocí 

klávesnice. Pomocí čtečky je možné přidávat, nebo odebírat oprávnění vstupu. Připojením 

počítače s vhodným  softwarem můžeme evidovat vstupní režim. Tento software je obvykle 

nabízen poskytovatelem přístupového systému.      

   Obr.16 RFID čtečka pro přístupový systém [11] 

 

4.3 Middleware 
Middleware se obecně vztahuje k softwaru , který propojuje údaje ze čtecího zařízení RFID 

na podnikový informační systém. RFID middlevare filtruje, formátuje a zpracovává 

poskytnuté data.  

Při navrhování RFID middleware je potřebné zvážit: 

 podporu pro více RFID zařízení (musí zajistit společné rozhraní pro přístup k různým 

druhům hardware) 

 synchronizaci procesů a tím zvyšovat účinnost middleware  

 zpracování dat v reálném čase (zvládnutí zpracování velkého množství dat od čtecích 

zařízení) 

 propojení s více aplikacemi (schopnost komunikovat s více aplikacemi najednou 
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Obr.17 Struktura middleware [7] 

 

RFID middleware se obecně skládá ze čtyř vrstev (obr. 7) : 

 

 Čtecí rozhraní - Reader Interface 

Čtecí rozhraní je nejnižší vrstvou RFID middleware, který se stará o interakci s RFID 

hardwarem. Zabezpečuje ovladače pro všechny podporované systémy a řídí všecny 

parametry týkající se hardwaru, jako jsou protokoly pro čtecí zařízení.  

 Procesor a ukládání dat - Data Procesor and Storage 

Tato vrstva je zodpovědná za zpracování a uložení dat poskytnutých ze čtecích zařízení. 

Provádí filtrování, agregaci a transformaci dat a zpracovává události na úrovni dat, které 

souvisí s konkrétní aplikací.  

 Aplikační rozhraní - Application Interface 

Poskytuje aplikace pro přístup k API, integruje podnikové aplikace s RFID middleware.  

 Správa middleware - Application middleware 

Vrstva řízení middleware pomáha spravovat konfiguraci RFID middleware a provádí:  

 konfiguruje a spravuje připojené RFID čtečky 

 úpravu parametrů na úrovni aplikace 

 přidání a odebrání služby podporovaného RFID middleware  
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4.4 Příklady RFID middleware řešení  

4.4.1 Savant  middleware 

Firma Auto-ID Center vyvinula middleware  s názvem savant, který shromažďuje, archivuje  

a zpracovává elektronický kód produktu ( dále EPC) získané z několika čtecích zařízení.    

 

Obr.18  Komponenty savant middleware [7] 

 

Systém správy událostí (EMS-System Event Management) poskytuje API pro různé typy 

čtecích zařízení a slouží ke shromažďování dat z tagů.  

RIED je databáze  v paměti pro zachování dat a událostí v reálném čase.  

Systém řízení úkolů (TMS-Task Management System) řídí úkoly, stejně jako operační systém 

řídí procesy a poskytuje rozhraní pro správu úloh. TMS zahrnuje sběr dat, plánování úloh a 

měl by být nezávislý na platformě systému.  

 

4.4.2 WinRFID middleware 

WinRFID middleware má architekturu využívající webových služeb a skládá se z pěti vrstev.  

Fyzická vrstva se zabývá hardwarem sestávajícího z tagů, čteček a dalších senzorů.  

Protokolová vrstva  podporuje různé protokoly tagů,  jako ISO 15693, ISO 14443, ISO 

18000-6A/B, ICODE, EPC Class 0a EPC Class 1.  

Vrstva zpracování dat se zabývá zpracováním datových toků, jako jsou e-maily, zprávy a 

události. 

Účelem XML vrstvy je poskytnout data ve formátu vhodném pro aplikační vrstvu.  

Prezentační vrstva prezentuje data podle aplikací koncových uživatelů.  
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Obr.19 Architektura WinRFID [7] 

 

 

4.4.3 Systém Sun Java RFID 

Sun Java RFID umožňuje bezpečnou a efektivní integraci dat. Podporuje celou řadu norem, 

jako EPC, ISO, Gen 2.  

Tento systém má čtyři složky: 

 Správa událostí RFID (RFID Event Manager) - zabezpečuje záznam, filtraci a 

ukládání dat od RFID čteček  

 Řídící RFID konzole (RFID Management Console) - poskytuje rozhraní na bázi 

prohlížeče, který umožňuje nastavení různých vlastností a parametrů middleware 

 Informační server RFID (RFID Information Server) - ukládá a poskytuje data EPC  

 

Schéma systému Sun Java RFID je v příloze č. 6. 
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5 Typový příklad - Využití RFID v knihovně 
 

Technologie RFID je nejnovější metoda, která se využívá v moderních knihovnách. Použití 

RFID technologie značně redukuje čas potřebný pro knihovnické operace.  

Nejvýznamnějším atributem pro úsporu času je, že informace čtená z RFID tagů je podstatně 

rychlejší než čtení čárových kódů.  

Další nespornou výhodou je ulehčení a urychlení inventarizace, kde není potřeba hledat 

identifikační štítky, protože je použitím  ruční RFID čtečky je identifikace snadná a rychlá.  

 V neposlední řadě je i zabezpečení proti krádeži, kde každá kniha je hlídána bezpečnostní 

branou u vstupu a výstupu z knihovny.  

Automatizovaná manipulace je další aplikací RFID technologie. Ta zahrnuje RFID tag a 

třídící systémy, které můžou přemísťovat a třídit knihy podle kategorií do oddělených košů, 

nebo oddělené vozíky.  

 

5.1 Řídící systém RFID knihovny  
Na obrázku č. 20 je znázorněné uspořádání knihovny využívající RFID sytém.  

Prvním krokem je evidence každé knihy, která se v knihovně nachází. Provede se 

naprogramování RFID tagu, na který se zadají požadované údaje (např. název knihy, ISBN...). 

Takto připravený RFID tag se nalepí do knihy. Pomocí RFID čtečky se označení knihy 

zapíšou do databáze knih a následuje uložení knihy na určené a zaznamenané místo v regálu 

knihovny. 

Čtenář při příchodu je při příchodu identifikován při průchodu branou. Pak má možnost volby 

činnosti: 

 může využit službu knihovníka a to jak pro vrácení knihy, tak pro získání potřebných 

informací. 

 jinou možností je použít samoobslužní stanici, kde je možnost získat přehled o stavu a 

umístění požadovaného média    

Nový, ještě neevidovaný čtenář, využije službu knihovníka pro registraci. Knihovník mu také 

poskytne potřebné informace o provozu knihovny.  

Čtenář má také možnost vrácení knihy bez návštěvy knihovny pomocí samoobslužného 

terminálu pro vracení knih.  

Správa uložení knihy slouží ukládání nově registrovaných knih, anebo vrácených knih do 

správného regálu. Při této činnosti má k dispozici RFID čtečku s displejem, na kterém si 

přečte potřebné informace o knize a pozici umístění. Pomocí RFID čtečky může správa 
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provádět kontrolu správného uložení knihy v regálu, vyhledávat knihy uložené v knihovně, 

anebo  provést inveturizaci knih a médií.   

 

Obr.20 Řídící systém RFID knihovny [8] 

  

5.1.1 RFID tag pro knihovny 

RFID tag je nejdůležitějším článkem jakéhokoli RFID systému. Poskytuje systému informace 

uložené v paměti, vztahující se k určité knize a to bez potřeby vizuálního kontaktu. Data na 

tagu můžou poskytnout údaje pro identifikaci, údaje o vlastníkovi, údaje o historii a pod. Čipy 

mají antikolizní funkci, která umožňuje čtení více čipů najednou. Provedení čipu je navrženo 

tak aby bylo snadno připevnitelné na knihy, CD, nebo DVD nosiče.  

5.1.2 Stanice knihovníka  

Stanice knihovníka je řídící stanice, která slouží pro evidování, značení, třídění knih. Je 

vybavená čtecím a zapisovacím zařízením, umožňující změnu dat na čipu. 

Zároveň umožňuje blokování i odblokování čipu a ve spolupráci s bezpečnostní branou 

zabezpečují ochranu proti odcizení.  

Společně s ostatními jednotkami knihovního systému poskytuje služby: 

 úpravu a aktualizaci čtenářského konta  

 přidání a odebrání čtenáře 

 generuje upomínky 

 vyřizuje pokuty čtenářů 

 poskytuje zákaznický servis 
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Obr.21 Stanice knihovníka [8] 

5.1.3 Bezpečnostní a identifikační  brána 

Bezpečnostní brána je část RFID systému, která může mít několik uliček širokých asi 1 metr a 

spustí varovný signál při průchodu neodblokovaného čipu. Může být vybavena zvukovou a 

světelnou signalizací, nebo může mít i kamerový systém aktivovaný poplachem.  

Bezpečnostní brána má autonomní technologii, která umožňuje činnost  nezávisle na knihovní 

databázi. 

Při propojení brány s databází knihovny, slouží brána i pro evidenci a kontrolu vstupního 

režimu.     

 Obr.22 Bezpečnostní brána [8] 

 

5.1.4 Samoobslužná stanice 

Samoobslužná stanice je počítač s dotykovou obrazovkou a se zabudovanou RFID čtečkou. V 

počítači je nainstalovaný software pro spolupráci s databází a se čtečkou, který umožňuje 

identifikaci průkazu čtenáře, knihy a ostatních médií knihovny.  

Po identifikaci je čtenář dotázaný na další operaci (načtení položky jedné, nebo více knih). Po 

výběru požadované akce, čtenář pomocí čtečky načte jednotlivé položky a ty se mu zobrazují 

na obrazovce samoobslužní stanice.  
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Po načtení položek je vystavená stvrzenka pro čtenáře s datem výpůjční doby a zároveň se 

provede odblokování čipů v knihách, aby nedošlo k poplachu při průchodu bezpečnostní 

branou. 

Čtenář může také pomocí samoobslužné stanice knihy vracet. Opět se identifikuje jeho 

čtenářské konto přes čtecí zařízení. Poté čtenář vybere možnost pro vrácení knihy a načte přes 

RFID čtečku všechny vracené knihy. Samoobslužná stanice provede aktivaci alarmu v čipech 

a vystaví stvrzenku o vrácení knihy.  

Výhody samoobslužné stanice : 

 uvolní personál pro ostatní pracovní úkoly  

 poskytuje čtenáři soukromí 

 redukuje frontu na čekání 

 urychluje vyřizování čtenářských požadavků  

 

  Obr.23 Samoobslužní stanice [8] 

 

5.1.5 Samoobslužná stanice pro vracení knih 

Tato stanice je umístěna vně knihovny ( Je možné využít i vzdálené lokality, jako jsou školy, 

obchodní domy, nádraží a pod.). Umožňují čtenářům vrácení výpůjčky i mimo pracovní dobu. 

Je propojená s databází knihovny. Čtenář vloží vypůjčený titul do štěrbiny zařízení, které 

pomocí čtecího zařízení identifikuje RFID tag, odebere knihu do sběrného zařízení a odešle 

zprávu o vrácení výpůjčky do databáze. Zároveň je vytištěna stvrzenka o vrácení titulu. 

Samoobslužná stanice rozpozná nesprávnou knihu a tu nepřijme.  

Komfortnější provedení stanice umožňuje i třídění knih, například podle žánru. Toto 

provedení má instalované třídící zařízení, které se skládá z třídícího pásu a ze sběrných 

vozíků, anebo košů. Kniha je po identifikaci RFID čtečkou, přemístěna do příslušného vozíku 

(koše) podle zvoleného požadavku (např. žánru).      

Stanice vybavená pro třídění šetří čas personálu knihovny. Zabezpečuje  a urychluje proces 

vracení knih a protože jsou knihy roztříděné do vozíků, tak i manipulace a odvoz knih na 

patřičné místo je zjednodušené a pohodlné.  
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Obr.24 Scématický nákres stanice pro vrácení knihy  [8] 

5.1.6 Správa uložení knihy 

Správa uložení knihy usnadňuje práci personálu při vyhledávání a ukládání knih v policích. 

Pomocí přenosného čtecího zařízení, ve kterém jsou uloženy data z databáze, je možná rychlá 

kontrola správného místa uložení.  

Personál projde se čtečkou ve správné vzdálenosti od regálu a čtecí zařízení zaznamená 

všechny čipy na polici. Čtečka porovná načtené údaje z police s údaji z databáze a vyhodnotí 

jestli se shodují. V případě neshody vypíše na displeji nesprávnou položku a personál ji 

přesune na správné místo.  

Obdobně probíhá i provádění inventarizace a vyhledání požadované položky. Tyto procesy 

jsou velice rychlé a není potřeba vizuálního vyhledávání čárového kódu.  

Při vyhledávání se požadovaná položka  zadá do čtecího zařízení a to vydá zvukový signál při 

nalezení položky.  

 

     

 

                                      Obr.25 Ruční čtečky RFID čipů [8] 
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5.2  Návrh databáze pro knihovnu  

 

Požadavky na databázi : 

 zadat, nebo odebrat čtenáře  

 evidence titulů  

 vyhledat knihu podle názvu, autora, nebo žánru 

 evidenci výpůjček čtenáře  

 určení místa umístění knihy 

 generovat upomínky na základě data vrácení 

Na základě požadavků jsem vytvořil  hrubý entitně - relační diagram (dále ERD).  

Na obrázku č. 31 je znázorněný hrubý ERD, vytvořený pomocí nástroje CASE Studio.           

Z obrázku jsou patrné tři entity " CTENAR, KNIHA a UMISTENI". Mezi entitami CTENAR 

a KNIHA je relace typu  M : N, která vyjadřuje možnost výpůjčky více knih jedním čtenářem 

a taky si může jednu knihu vypůjčit více čtenářů. Relace mezi entitami UMISTENI a KNIHA 

je typu  1 : N. Tato relace říká, že na jednom regálu může být více knih, ale konkrétní kniha 

bude na jednom regálu.     

 

 

 

Obr.26 Hrubý ERD [vlastní] 

 

 

Dalším krokem pro vytvoření funkční databáze je provedení normalizace.  

Do 1. normální formy (1.NF) je relace převedena, když bude obsahovat pouze atomické, t.j. 

dále nedělitelné atributy. 
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Je zde potřeba zabezpečit  integritu na úrovni tabulek:  

 v tabulkách nebudou duplicitní záznamy  

 primární klíč jednoznačně identifikuje každý záznam v tabulce  

 každá hodnota primárního klíče je jedinečná  

 hodnoty primárních klíčů nejsou nikdy null 

Tento krok je graficky znázorněn na obrázku č. 27. 

 

 

Obr.27 První NF [vlastní] 

 

Převedení relace do 2. normální formy (2.NF) vyžaduje , aby každý její atribut  byl  závislý na 

celém primárním klíči.  

Integrita na úrovni polí vyžaduje tyto podmínky: 

 identita a účel pole jsou zcela zřejmé a všechny tabulky, ve kterých se pole vyskytuje, 

jsou správně identifikovány 

 definice polí jsou v rámci celé databáze konzistentní  

 hodnoty polí jsou konzistentní a správné  

 způsoby modifikací, srovnávání a operací, které mohou být na hodnotu pole 

aplikovány, jsou jednoznačně určeny 
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Obr.28 Druhá NF [vlastní] 

 

 

 

Obr.29 Konečný ERD [vlastní] 
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Poslední úpravou je převedení relace do 3. normální formy, kde musí být atributy závislé 

pouze na primárním klíči a ne na jiném atributu. 

Databáze ještě musí splňovat integritu na úrovni vztahů: 

 propojení mezi dvěma tabulkami (nebo poli s klíči) vazbou je spolehlivé (použitím 

primárního a cizího klíče) 

 do všech tabulek lze vkládat pouze smysluplné záznamy (určením správného typu  

polí ve vztazích) 

 existující záznam můžeme smazat bez nepříznivých účinků (přiřazením příslušných 

pravidel pro mazání) 
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6 Závěr 
 

Použití RFID/NFC technologie s inteligentním datovým subsystémem postupně nahrazuje 

zatím používané čárové kódy.  

Využití této technologie značně urychluje a usnadňuje identifikaci. Při načítání dat není 

zapotřebí optické viditelnosti označení produktu, stačí aby RFID tag byl v dosahu čtecího 

zařízení. Čtecí zařízení komunikuje velice rychle s několika RFID tagy a ve spojení s 

inteligentní datovým subsystémem můžeme s daty manipulovat podle potřeby.  

RFID technologie eliminuje chybu lidského faktoru při identifikaci dat.  

 Je zde možnost přenosu a zpracování dat pomocí internetu. Tím se rámec řízení rozšiřuje na 

globální úroveň. 

Tato technologie má i určité omezení. Je nemožné použít ji v provozu, kde je 

elektromagnetické rušení znemožňující radiofrekvenční komunikaci mezi čtečkou a tagem. 

Technologie RFID ve spojení s datovým subsystémem je i finančně náročná záležitost, ale s 

rozšiřováním této technologie pomalu klesá cena jednotlivých komponentů a tím i jejich 
dostupnost pro uživatele.  

Podle komise Evropského parlamentu zavedení identifikace na základě rádiové frekvence 

(RFID) může mít pro občany Evropské unie značný přínos. Evropská komise podporuje 
zavedení této technologie a přijala sdělení, v němž navrhuje opatření na evropské úrovni, 

která mají usnadnit vytváření vhodného politického a právního rámce.  

 Za nejslibnější oblasti pro aplikaci RFID se považují maloobchod a spotřební průmysl, 
letecký průmysl, zdravotnictví  a výroba farmaceutických produktů, automobilový 

průmysl, poštovní a doručovatelské  služby. 
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7 Přílohy 
 

 

 
Příloha č.1 Kmitočtová pásma pro RFID systémy ve světě [2] 
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 Příloha č.2 Pasivní čip [13] 

 

    Příloha č.3 Aktivní čip [13]       

 

   

Příloha č.4 Senzory stavu [12]       
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Příloha č.5 Vzhled aplikace pro tvorbu etiket [3] 
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Příloha č.6 Systém Sun Java RFID v EPC síti [7] 

 

 

 

 

 

 

 



 Tibor Čatai: RFID jako prostředek komunikace                                   

 

32 

2014 

8 Použité zdroje 
 

[1]  HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. První. Praha: GRADA PUBLISHING, 

2006. Profesional. ISBN 80-247-0900-7. 

[2]  ILAB RFID. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z:  

http://rfid.vsb.cz/export/sites/rfid/cs/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf 

[3] BarTender. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://www.combitrading.cz/obj/obsah_fck/datasheetCZ_Bartender.pdf  

[4]   DIY Trade. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://img.diytrade.com/cdimg/1534920/25977810/0/1337330536/Wiegand_Interface_

RFID_card_Reader.jpg 

[5]   ACS. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http:\\  www.acs.com.hk  

[6]   FLAJZAR. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z:  http://www.flajzar.cz/rfid- 

prislusenstvi/ 

[7]   INTECH. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://www.intechopen.com/books/designing-and-deploying-rfid-applications/rfid-

middleware-design-and-architecture 

[8]  LibBest. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.rfid-

library.com/index.html 

[9] EPRIN. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www.eprin.cz/reseni/technologie 

[10]  IBM. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: http://www-

05.ibm.com/cz/ideasfromibm/rfid/ 

[11]   INFORMÁTORŮV OBCHŮDEK. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://www.alarmy.lesovna.eu/ctecky-rfid/481- pristupovy-system-bc2008nt-kodova-

klavesnice-s-cteckou-rfid-bazar.html 

[12]   Automatizace.hw.cz. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

http://automatizace.hw.cz/struktura-pasivniho-rfid-tagu-se-senzorem-teploty-a-osvetleni 

 

[13]  Obrázky RFID. [online]. [cit. 2014-03-06]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/search?q=obr%C3%A1zky+RFID&tbm=isch&tbo=u&source=u

niv&sa=X&ei=mwdIU9DXOsGV7AaNrYDYBw&ved=0CCkQsAQ&biw=1067&bih=

503  

 



 Tibor Čatai: RFID jako prostředek komunikace                                   

 

33 

2014 

9 Seznam obrázků 
 

Obr.1 Využívané frekvence pro RFID technologii [2]........................................................... 2 

Obr.2 Schéma pasivního senzoru se snímačem teploty a osvětlení [12] ................................ 3 

Obr.3 Inteligentní tag MIFARE [5] ........................................................................................ 4 

Obr.4 Blokové schéma čipu MF1 IC S50 [5] ......................................................................... 5 

Obr.5 Diagram komunikace [5].............................................................................................. 6 

Obr.6 Schéma paměti EEPROM [5] ...................................................................................... 7 

Obr.7 Uspořádání továrního bloku [5] ................................................................................... 8 

Obr.8  Struktura bloku hodnot [5] .......................................................................................... 8 

Obr.9  Sektor Trailer [5] ......................................................................................................... 9 

Obr.10 Diagram pro přístup k paměti [5] ............................................................................... 9 

Obr.11 Provedení tagů typu RO [6] ..................................................................................... 10 

Obr.12 Chytrá etiketa (Smart label)  [2]............................................................................... 11 

Obr.13 Tiskárna na Smart Label [9] ..................................................................................... 11 

Obr.14 Blokové schéma komunikace [5] ............................................................................. 12 

Obr.15 Samoobslužní stanice [2] ......................................................................................... 13 

Obr.16 RFID čtečka pro přístupový systém [11] ................................................................. 14 

Obr.17 Struktura middleware [7] ......................................................................................... 15 

Obr.18  Komponenty vědeckého middleware [7]  ................................................................ 16 

Obr.19 Architektura WinRFID [7] ....................................................................................... 17 

Obr.20 Řídící systém RFID knihovny [8] ............................................................................ 19 

Obr.21 Stanice knihovníka [8] ............................................................................................. 20 

Obr.22 Bezpečnostní brána [8] ............................................................................................. 20 

Obr.23 Samoobslužní stanice [8] ......................................................................................... 21 

Obr.24 Scématický nákres stanice pro vrácení knihy  [8]  .................................................... 22 

Obr.25 Ruční čtečky RFID čipů [8] ..................................................................................... 22 

Obr.26 Hrubý ERD [vlastní] ................................................................................................ 23 

Obr.27 První NF [vlastní] ..................................................................................................... 24 

Obr.28 Druhá NF [vlastní] ................................................................................................... 25 

Obr.29 Konečný ERD [vlastní] ............................................................................................ 25 

 



 Tibor Čatai: RFID jako prostředek komunikace                                   

 

34 

2014 

10 Seznam příloh 
 

Příloha č.1 Kmitočtová pásma pro RFID systémy ve světě [2] ........................................... 28 

Příloha č.2 Pasivní čip [13] .................................................................................................. 29 

Příloha č.3 Aktivní čip [13] .................................................................................................. 29 

Příloha č.4 Senzory stavu [12]     ......................................................................................... 29 

Příloha č.5 Vzhled aplikace pro tvorbu etiket [3]................................................................. 30 

Příloha č.6 Systém Sun Java RFID v EPC síti [7] ................................................................ 31 

 


