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Anotace 
Diplomová práce se zabývá návrhem a řešením bezkontaktního elektronického 

zabezpečovacího systému, který za použití RFID (Radio Frequency Identification) 

technologie umožňuje oprávněným uživatelům vstup do místnosti či objektu, které nejsou 

veřejně přístupné. Obsahem práce je popis technologie RFID, která je základním článkem 

tohoto typu autentizace a zabezpečení. Jsou zde popsány bezpečnostní prvky, komunikační 

protokoly, normy, standardy a příklady praktického využití této technologie. Návrh 

projektu pojednává o řídící jednotce, která má na starosti vyhodnocování komunikace 

připojených komponent a řízení jejich operací v rámci celého systému. V popisu řídící 

jednotky jsou uvedeny možnosti připojení dalších zařízení, specifikace jednotlivých 

sběrnic, různé typy vývojového prostředí a programovací jazyk. Obsahem práce jsou 

i parametry, funkcionality a knihovny komponent, které byly použity v elektronickém 

zabezpečovacím systému. V praktické části je popsáno vzájemné zapojení komponent, 

jednotlivé funkcionality celého systému, řešení ukládání dat a vstupních kódů oprávněných 

uživatelů, programování řídící jednotky a práce s tagy. V závěru práce je projekt 

zhodnocen po praktické stránce společně s výčtem nákladů a rovněž jsou zde uvedeny 

možnosti rozšíření o další funkcionality, které by byly přínosem a umožňovaly by širší 

rozsah implementace v praxi. 

Klíčová slova: RFID technologie, RFID čtečka, elektrický zámek, řídící jednotka, 

autentizace, Arduino, přístupový systém.  
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Summary 
The diploma thesis deals with design and solution of a contactless electronic 

security system, which by utilization of the RFID (Radio Frequency Identification) 

technology allows entrance of authorized people to locations locked for public. The thesis 

contains description of the RFID technology, which is the basic component of this type of 

authentication and security systems. The safety components, communication protocols, 

norms, standards are described as well as some examples of practical applications of this 

technology. The diploma’s project deals with control unit which is responsible for 

evaluating of communication of connected components and control their operations within 

the whole system. Description of the control unit includes possibilities of connecting other 

devices, specifications of individual buses, various types of development environments and 

the programming language. This thesis also contains description of parameters, functions 

and component libraries that were used in the electronic security system. The practical 

section presents connection of all components, individual functions of the whole system, 

data storing, input codes from authorized users, control unit programming and work with 

tags. The conclusion contains evaluation of the project from practical point of view 

together with list of costs. There are also mentioned some possible extensions that could 

improve the system by allowing wider range of practical implementations.  

Keywords: RFID technology, RFID reader, electric lock, control unit, authentication, 

Arduino, access system. 
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ÚVOD 
Výzkum, vývoj a implementace bezdrátových technologií zaznamenává 

v posledních letech velmi strmý vzestup. V současnosti evidujeme již několik druhů těchto 

technologií. Mezi nejznámější patří technologie Bluetooth, IrDA (Infrared Data 

Association), WiFi (Wireless Fidelity), GSM (Global System for Mobile 

Communications), NFC (Near Field Comunication) a RFID (Radio Frequency 

Identification), se kterými se setkáváme téměř denně. Důvodem, proč jsou stále vyvíjeny 

nové technologie v tomto oboru nebo jsou ty původní modifikovány, je různorodost jejich 

parametrů a nároky kladené na tyto technologie při využití v praxi. Ne každá bezkontaktní 

technologie totiž vyhovuje svými parametry dané situaci nebo podmínkám provozu. 

Za základní rozdělení bezdrátových technologií by se dalo považovat rozdělení 

podle typu komunikace. Zde rozlišujeme komunikaci optickou, rádiovou a sonickou. 

Základními parametry komunikace jsou pak vzdálenost komunikace, zabezpečení přenosu 

dat, rychlost přenosu dat a v neposlední řadě také objem přenášených dat. Všechny tyto 

parametry by se daly považovat za stěžejní právě při výběru technologie, kterou chceme 

nasadit do provozu. 

Nejpoužívanější technologií pro oblast logistiky, přístupových systémů 

a bezkontaktní identifikace, jak již název napovídá, je technologie RFID. Tato technologie 

má dnes poměrně velké využití v praxi a postupně se rozšiřuje i do dalších oborů, kde 

nachází své uplatnění. Přesto, že se běžní spotřebitelé s touto technologií setkávají 

poměrně často, obvykle netuší, že právě pod zkratkou RFID se skrývá technologie, pomocí 

které si evidují docházku v práci, mohou vstoupit do místností či budov jako oprávnění 

uživatelé, jsou evidováni ve věrnostních programech nebo jim je zpřístupněn 

zabezpečovací systém na základě autentizace pomocí tzv. tokenu (tagu). 

Novinkou v oblasti bezkontaktních technologií je NFC, která funguje na podobném 

principu, jako RFID. V současnosti je NFC technologie orientována na bezkontaktní platby 

a i nadále se očekává největší využití právě v tomto oboru. Praxe však ukázala, že 

potenciál této technologie je daleko širší. Velmi správným rozhodnutím bylo propojit NFC 

technologii s mobilními telefony. Toto spojení skýtá mnohem širší uplatnění a velmi 

výrazným způsobem zjednodušuje uživateli jeho každodenní úkony. Uživatel má tak 
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v rámci jednoho zařízení k dispozici připojení k internetu, peněženku (platební systém), 

docházkový systém, několik věrnostních systémů najednou, mobilní telefon, klíče od domu 

(přístupový systém), jízdenku na MHD, navigaci a samozřejmě ještě mnoho dalších 

systémů nebo funkcionalit, které skýtá takzvaný chytrý telefon. Není tedy pochyb o tom, 

že uplatnění tato technologie získá v mnoha oborech. Dnes je možné vidět na trhu již první 

systémy, které po pouhém přiložení mobilního telefonu ke čtecímu zařízení nebo tagu 

otevřou zámek u automobilu a současně nastaví sedadlo pro řidiče do předem zvolené 

polohy, zjistí závadu domácího elektrospotřebiče a zavolají servis, odkáží na internetové 

stránky o uměleckém díle v galerii, zaznamenají docházku v práci nebo zpřístupní 

zabezpečený vstup do budov a místností. 

Obě výše popsané technologie jsou vhodné pro využití při realizaci 

zabezpečovacích bezkontaktních systémů, ať už se bude jednat o jednoduché zabezpečení 

dveří nebo složitější zabezpečení rozsáhlejších přístupových zón. Jednoduchost 

bezkontaktní manipulace, přidělování a odjímání oprávněnosti přístupu, čtecí vzdálenost, 

zabezpečení a náklady jsou hlavními výhodami, proč RFID nebo NFC technologie 

v současnosti zaujímají výhradní místo na trhu v oblasti přístupových systémů. 
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1 VYMEZENÍ CÍLŮ A POŢADAVKŮ 
Cílem této práce je navrhnout přístupový systém, který bude zajišťovat vstup do 

místnosti oprávněným osobám. Místnost, pro kterou se tento systém vytváří je laboratoř 

technických prostředků a měření č. 217 v budově J na VŠB-TU Ostrava-Poruba. Vzhledem 

k tomu, že se nejedná o centralizovaný vstup a zajištění bude realizováno pro jednu 

místnost, postačí vytvořit elektronický zámek, jenž identifikuje oprávněnou osobu  

a umožní jí přístup do těchto prostor.  

Celý systém by měl být založen na autentizaci pomocí identifikační karty, a protože 

studenti i zaměstnanci školy disponují takovýmito kartami, bylo by vhodné využít tuto 

technologii pro daný přístupový systém. Identifikační karty ISIC obsahují RFID tag 

s jedinečným identifikačním číslem, který je výbornou výchozí pozicí právě pro rozlišení  

a identifikaci oprávněných osob ke vstupu. 

Systém bude zprvu řešen jako prototyp dle požadavků na základní funkčnost  

a později budou dopracovány další návrhy na vylepšení. Mezi základní prvky systému 

bude patřit čtecí zařízení, kterým bude zjištěna identita uživatele, řídící jednotka, jenž 

vyhodnotí, zda daný uživatel či majitel přístupové karty je oprávněn ke vstupu do místnosti 

a zámek, který bude ovládán řídící jednotkou dle oprávněnosti vstupu. 

Další součásti systému budou přidány dle specifikace základních prvků. Abychom 

mohli vyhodnotit, zda identita uživatele koresponduje s oprávněným vstupem, bude 

zapotřebí porovnat číslo ID karty s databází, a tudíž systém musí obsahovat paměťový 

prostor pro uchovávání těchto informací. Stejně tak ovládání zámku nebude zajištěno 

přímo řídící jednotkou, ale prostřednictvím relé, jenž bude spojovat samostatný okruh 

zámku a tím řídit jeho funkci. 

Nároky na bezpečnost jsou poměrně vysoké, neboť laboratoř je vybavena drahým 

elektronickým zařízením. Kromě dostatečného zabezpečení vstupu by tedy bylo vhodné 

zajistit v přístupovém systému i evidenci povolených a zamítnutých přístupů s časovým 

razítkem, aby byla jednoznačně prokazatelná přítomnost osoby v místnosti a to i zpětně 

s určitým časovým odstupem. 

Jednoduchost manipulace pro uživatele a bezpečnost systému částečně zajistí 

bezkontaktní technologie RFID. Mezi další požadavky patří i jednoduchost přidání 

(zapsání nové osoby do databáze osob s povoleným přístupem) případně odebrání 
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(vymazání osoby z databáze povolených přístupů) přístupu. Tyto požadavky bude 

přidělovat novým nebo stávajícím osobám správce laboratoře. V rozsáhlejším systému, při 

povolení vstupu jen do některých místností a jen některým uživatelům, by bylo třeba řídit 

tyto úkony centrálně. V tomto případě pouze správce osobně zavede číslo ISIC karty do 

databáze nebo již existující ID karty z databáze vymaže. 

Základním předpokladem a současně dalším potřebným prvkem systému je 

vizualizace funkcionalit pro uživatele. Na místo těchto prvků budou v prototypu použity 

různobarevné elektroluminiscenční diody. Jiné možné připojené komponenty, které by lépe 

informovaly uživatele o chování systému na základě jeho požadavků, budou popsány 

v jiné části této práce, jenž obsahuje výčet všech možných vylepšení nebo zjednodušení 

systému. 
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2 ZJIŠTĚNÍ SOUČASNÉHO STAVU TRHU 
V dnešní době jsou bezkontaktní technologie RFID i NFC poměrně známé a také 

hojně využívané především v docházkových a přístupových systémech. Využitelnost si 

tyto dvě technologie pro tyto systémy přisvojily právě svými parametry a jednoduchostí 

ovládání z pohledu uživatelů. 

Na trhu je tedy dnes již možné najít mnoho firem, které poskytují veškeré služby 

v tomto oboru, jako jsou návrh, řešení, dodání, montáž, správa a servis těchto systémů. 

Jimi poskytované systémy se však liší nejen designovým zpracováním. Existuje totiž 

mnoho parametrů, typů ochran a funkcionalit, které tyto systémy rozlišují a dávají tak 

spotřebitelům možnost velkého výběru pro jejich konkrétní řešení. 

2.1 Parametry přístupových systémů 

Většinou si zákazník hned neuvědomí, jaké parametry by daný systém měl splňovat 

a jaká nastavení by byla nejlepší pro konkrétní řešení. Důležité parametry bezkontaktních 

přístupových systémů bychom mohli rozdělit takto: 

 Počet uživatelů 

 Vzdálenost reakce systému 

 Obslužnost systému 

Počet uživatelů je jedním z nejzásadnějších parametrů takovéhoto systému. 

Obvykle je tento počet vodítkem k představě o rozsáhlosti a místě použití. Zcela jistě se 

budou systémy dle této hodnoty lišit při využití vstupu do budovy, sekce nebo jen 

místnosti. 

Vzdálenost reakce systému na požadavek uživatele je také důležitým parametrem. 

V případě, že uživatelé jen prochází zabezpečenými dveřmi, využívají dosah čtecího 

zařízení ve vzdálenosti několika centimetrů pouhým přiložením karty ke čtečce. Pokud ale 

jejich vstup obnáší například průjezd vozidla branou, bylo by nepohodlné ještě k tomu 

manipulovat s kartou. Systém v tomto případě musí zareagovat na větší vzdálenost a zjistit, 

jestli je řidič oprávněn vjíždět do objektu bez nutnosti manipulace s kartou a umožnit řidiči 

plně se věnovat řízení vozidla. 
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Před pořízením systému je také třeba důkladně zvážit, jakým způsobem a kdo bude 

manipulovat, jako oprávněná osoba se systémovým nastavením. Touto osobou může být 

vyškolený zaměstnanec firmy, správce budovy nebo technik dodavatele systému. Úkony 

této osoby pak záleží na jeho oprávněnosti do systému zasahovat, případně jej i opravit 

v důsledku poruchy. 

2.2 Typy zabezpečení přístupových systémů 

Typ zabezpečení systému závisí především na tom, zda se jedná o systém 

docházkový nebo přístupový. Mnohem vyšší stupeň zabezpečení by měl mít právě 

přístupový systém, který má za úkol velmi přesně vyhodnotit, zda má osoba právo vstupu  

a již méně pozornosti věnovat například tomu, kdy osoba vstoupila. 

Bezkontaktní technologie poskytují jistou bezpečnost v tom smyslu, že se v drtivé 

většině případů používá ověření uživatele v komunikaci na velmi krátkou vzdálenost (do 

20cm). Ve chvíli, kdy potřebujeme vstup před neoprávněnou osobou zabezpečit vyšším 

stupněm bezpečnosti, se přidává další prvek ověření oprávněného uživatele. Mezi 

nástavbové typy autentizace v přístupových systémech obvykle patří: 

 Znalost PIN kódu 

 Biometrie (otisk prstu, snímek sítnice, krevní řečiště, hlasové rozpoznávání 

atd..) 

 Náhodně vygenerovaný kontrolní dotaz 

Celkové zabezpečení systému před útokem na jeho informace (například získání 

kódů oprávněných uživatelů), je otázkou především výše aktiv skrývajících se za tímto 

systémem. Aktiva si můžeme představit jako peněžní prostředky, drahé vybavení, data, 

novou technologii atd.. Na základě těchto skutečností se provádí analýza aktiv společnosti 

a také analýza rizik, které mohou nastat. Zabezpečení systému se pak nastavuje dle těchto 

vyhodnocení a vytváří se bezpečnostní strategie, jenž by měla zajistit dostatečnou ochranu. 

2.3 Funkcionality přístupových systémů 

Funkcionality přístupových systému bychom mohli rozdělit do dvou kategorií dle 

nutnosti podílu na funkčnosti systému: 
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 Základní funkcionality 

 Nástavbové funkcionality 

2.3.1 Základní funkcionality 

Přístupový systém plní svou funkci na základě těchto funkcionalit. Jsou to tedy ty 

nejzákladnější a nutné funkce, podle kterých lze identifikovat a rozpoznat, že se jedná  

o přístupový systém. Mezi hlavní prvky systému bychom zcela jistě zařadili: 

 Identifikace uživatele 

 Ověření oprávněnosti/neoprávněnosti vstupu 

 Umožnění/zamítnutí vstupu (technická realizace) 

2.3.2 Nástavbové funkcionality 

Tyto funkcionality bychom mohli také nazvat nadstandardní. Jedná se o funkce 

systému, které slouží k lepší komunikaci s uživatelem, větší bezpečnosti, vzdálené správě 

systému, centrálnímu řízení systému (zjednodušení obslužnosti), komfortu uživatele atd.. 

Těchto funkcionalit je nepřeberné množství, a proto si vyjmenujeme jen některé z nich: 

 Časové razítko vstupu/odchodu 

 Vizualizace reakcí systému (elektroluminiscenční diody, display apod..) 

 Nástavbová autentizace 

 Propojení s internetovou sítí (ethernet modul) a webovou aplikací pro 

vzdálenou správu nebo přidání GSM modulu pro řízení vstupu přes síť 

operátora. 

 Větší dosah identifikace (odbourává manipulaci s kartou) 

2.4 Příklad konkrétního řešení 

Na trhu nalezneme poměrně velké množství konkrétních přístupových systémů. 

Jako příklad bych uvedl jedno z možných řešení. Jedná se o sériově vyráběný bezkontaktní 

dveřní zámek DL-200 (obrázek 1), fungující na technologii RFID. Zařízení by se dalo 

popsat, jako zcela nezávislý autonomní přístupový systém pracující s bezkontaktními 

kartami TEMIC nebo MIFARE. 
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Zámek je konstruován s poměrně nízkým typem zabezpečení a jeho hlavní využití 

je orientováno na hotelové pokoje nebo podobné typy ubytovacích zařízení. Cena zámku je 

poměrně vysoká a to i přesto, že očekávaný odběr jednoho spotřebitele je v řádu desítek 

kusů. [19] 

Napájení elektronického zámku je řešeno tužkovými bateriemi a v případě 

nedostatku energie je zajištěno nouzové otevření pomocí klíče. Zámek je řešen v kovovém 

odolném provedení a jeho instalace je velmi jednoduchá. Celková dokumentace s popisem 

a postupem montáže je dostupná na stránkách výrobce [19]. 

 

Obrázek 1: RFID hotelový dveřní zámek DL-200; zdroj: [19]  
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3 POPIS VLASTNOSTÍ TECHNOLOGIE RFID 
Technologie RFID zajišťuje vzájemnou komunikaci dvou zařízení. Tato 

komunikace je bezdrátová a dle použité frekvence probíhá na tyto vzdálenosti: 

 Nízká frekvence (LF) - téměř kontaktní vzdálenost 

 Vysoká frekvence (HF) - vzdálenost několika centimetrů (4 – 20cm) 

 Velmi vysoká frekvence (UHF) - vzdálenost 7 - 13 metrů 

 Mikrovlnná frekvence (MW) - vzdálenost až 20 metrů 

Propojení obou elektronických zařízení je dosaženo jejich vzájemným přiblížením. 

Výhodou navázání a průběhu komunikace je, že zařízení nemusí vůči sobě zaujmout 

přesnou polohu, jako například u čteček čárového kódu. Jednoduše postačí, aby se zařízení 

nacházely v požadované vzdálenosti. U RFID technologie rozdělujeme komunikační 

zařízení na aktivní a pasivní.[5] 

3.1  Aktivní zařízení 

Aktivní zařízení je obvykle čtečka RFID, která má vlastní zdroj energie a je 

iniciátorem komunikace. Aktivní zařízení se skládá ze zdroje, čtecího zařízení, 

transpondéru  

a antény. Zdroj, kterým čtečka disponuje, nemá pouze pro svou vlastní potřebu, ale za 

pomocí střídavého proudu procházejícího přes její primární vinutí, vytváří 

elektromagnetické pole, kterým indukuje proud v sekundárním vinutí pasivního zařízení 

(obrázek 2). [11] 

3.2 Pasivní zařízení 

Pasivní zařízení nemá svůj zdroj energie a nazýváme ho „tag“. RFID tag bychom si 

mohli představit, jako bezdrátovou paměťovou kartu. Kapacita tagu je však nepoměrně 

menší (obvykle v řádu jednotek kilobajtů). Tag je poměrně lehce zničitelné zařízení a jeho 

design může být libovolný. Proto jsou tagy obvykle ukryty a chráněny pod nějakou vrstvou 

materiálu v podobě samolepek, přívěsků na klíče, náramků, plastových karet, propisek atd.. 

[23] 
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Obrázek 2: Napájení pasivního RFID tagu; zdroj: [28] 

3.3 Komunikační frekvence a reţimy komunikace 

Komunikace u RFID technologie probíhá na různých pracovních frekvencích. Ty 

jsou závislé na standardech pro tuto technologii určených. V závislosti na daném standardu 

se mění také rychlost a vzdálenost, na kterou jsou schopny zařízení vzájemně 

komunikovat. Tabulka 1 popisuje používané frekvence RFID dle [18]. 

Aby zařízení mezi sebou komunikovala, musí být alespoň jedno z nich aktivní (dvě 

pasivní zařízení nemají energii pro komunikaci). Stejně tak u této technologie nemohou 

komunikovat dvě aktivní zařízení, protože každá ze čteček RFID vytváří vlastní 

elektromagnetické pole s nosným signálem. Musela by tedy nastat situace, kdy se jedna ze 

čteček chová jako pasivní zařízení právě ve chvíli, kdy se druhá čtečka pokouší  

o komunikaci. Tuto alternativu však známe pouze z novější (NFC) technologie. RFID 

technologie tedy podporuje pouze jeden druh režimu komunikace a tím je: 

 Read/Write režim - čtení nebo zápis na RFID tag 

Při Read/Write režimu dochází ke čtení nebo zápisu na RFID tag. Některé tagy však 

mohou být určené pouze na čtení. Takzvané uzavření tagu je dáno z výroby nebo jej do 

tohoto režimu nastaví uživatel. Speciálním případem jsou tagy v obvodech, které obsahují 

senzory (teplotní čidlo). U těchto tagů jsou odesílané informace řízeny v závislosti na 

jejich stavu. Běžné tagy s možností zápisu i čtení mají obvykle větší část pevné paměti 

s předprogramovaným sériovým číslem, aby bylo možné tag jednoznačně identifikovat. 
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Tabulka 1: Frekvenční pásma RFID technologie; zdroj: [18] 

Frekvence Typ Pásma Vlastnosti 

125 – 135 [kHz] 
LF  

(Low Frequency) 

 malý dosah, většinou 10 cm, max. 50 cm (pro 

pasivní tagy); 

 vysoké výrobní náklady; 

 pomalá přenosová rychlost; 

 kov a kapalina nemají vliv na signál; 

 neexistují antikolizní mechanismy; 

13,56 [MHz] 
HF 

(High Frequency) 

 čtecí dosah do 1 metru (pro pasivní tagy); 

 nízká cena tagu; 

 signál se odráží od kovů a obtížně prochází 

kapalinou; 

 dostatečná přenosová rychlost; 

860 – 930 

[MHz] 

UHF 

(Ultra High 

Frequency) 

 dosah max. do 7 (Evropa) nebo 13 metrů (pro 

pasivní tagy); 

 nejnižší cena tagu; 

 signál značně absorbují kovy a zcela absorbují 

kapaliny; 

 vysoká přenosová rychlost; 

 antikolizní mechanismy - čtení/zápis na stovky 

tagů zároveň; 

 technologické standardy pro využití organizací 

GS1; 

2,45 a 5,8 

[GHz] 

MW 

(Microwave) 

 čtecí dosah až 20 metrů (pro pasivní tagy); 

 vysoká cena tagu; 

 signál extrémně absorbují kapaliny; 

 možnost kolize s Wi-Fi; 

 nejvyšší přenosová rychlost; 

3.4 Zabezpečení komunikace 

Bezpečnost dat závisí na jejich relevantnosti. Jistým způsobem zabezpečení by se 

dala považovat i vzdálenost komunikace (čím kratší vzdálenost, tím vyšší bezpečnost), 

která je v případě využití vysoké frekvence (HF) již poměrně malá. Tagy na různých 

veřejných místech postačí zabezpečit tak, že je znemožněn přepis jejich obsahu. Dále 

existují data, která již potřebujeme zabezpečit znemožněním jejich čtení nebo zápisu 

neoprávněnou osobou. V takovém případě použijeme ochranu heslem. Heslo je 

vyžadováno vždy, když je komunikace započata, ať už se jedná o zápis nebo čtení (dle 

konkrétního typu systému). 

Při komunikaci obvykle tag začíná vysílat data okamžitě, když je do jeho 

komunikační vzdálenosti přiblížena čtečka. Pokud by se stalo, že se v jeho blízkosti 

nachází více čteček, došlo by ke kolizi. Proto jsou do složitějších systémů implementovány 
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antikolizní protokoly, které zajistí bezproblémové čtení i v případech, kdy čtení tagu 

vyžaduje více čteček najednou. 

3.5 Moţná rizika RFID technologie 

RFID technologie, stejně jako všechny ostatní komunikační technologie, se potýká 

s úskalím možných rizik zneužití, při jejím používání. V naprosté většině případů se jedná 

o úmyslné napadení a snahou útočníka je technologii poškodit nebo zneužít přenášená 

data. Podrobný popis této problematiky je uveden zde [2], a proto budou v následující části 

této práce jednotlivá rizika uvedena jen velmi okrajově. Mezi tato rizika patří: 

 Neoprávněné použití 

 Znemožnění čtení dat 

 Kopírování tagu 

 Odposlech komunikace 

 Mechanické poškození 

3.5.1 Neoprávněné pouţití 

Neoprávněné použití znamená, že cizí osoba manipuluje zařízením. Zda se zařízení 

stalo disponibilní pro tuto osobu na základě krádeže nebo jen nedbalým zacházením 

původního majitele je irelevantní. Takto nabyté zařízení pak může být zneužito například 

k neoprávněnému vstupu za použití cizí identity nebo čtení citlivých dat.  

3.5.2 Znemoţnění čtení dat 

Tento způsob napadení bychom mohli rozdělit do dvou časových hledisek:   

 čtení dat je omezeno dočasně 

 čtení dat je omezeno trvale 

Dočasné zabránění čtení dat je možné provést obalením tagu vodivým materiálem  

a vytvořit tak Faradayovu klec nebo rušit komunikaci vysíláním signálu, který interferuje 

se signálem mezi RFID čtečkou a tagem. Tento druh omezení čtení dat může vzniknout  

i neúmyslně, pokud v blízkosti čtečky pracuje jiné zařízení na podobné frekvenci jako 

RFID technologie. 
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Trvalé omezení čtení dat může být způsobeno mechanickým poškozením řídícího 

čipu nebo antény. Tag je však možné poškodit i bez viditelných známek fyzického 

poškození a to silným energetickým impulsem, jenž zničí vnitřní strukturu integrovaného 

obvodu. Další možnosti, jak znehodnotit tag, je vysláním příkazu „KILL“. Tento příkaz je 

však možné použít jen u některých tagů. 

3.5.3 Kopírování tagu 

Kopírování tagu je již složitějším zneužitím této technologie. K tomuto napadení je 

třeba mít určité technické vybavení. Některá literatura [2] popisuje RFID technologii, jako 

dostatečně bezpečnou, z důvodu nemožnosti kopírovat tagy neboť obsahují sériová čísla 

v paměti, která se nedají přepisovat. Nelze tedy vytvořit dva naprosto totožné tagy. Toto 

znemožnění přepisu posouvá RFID technologii do vyššího stupně zabezpečení. 

I přes výše zmíněné zabezpečení existuje možnost vytvoření kopie tagu. Jedná se  

o emulaci tagu. V současnosti je možné na internetu najít mnoho příkladů, jak tagy 

emulovat. Jedním z nich je projekt „Unique (EM4001) RFID Emulator“ [3]. Aby emulace 

tagu byla v pořádku, musíme znát údaje, které jsou posílány do čtečky. Tagy pracující na 

frekvenci f = 125 kHz s protokolem EM4001 odesílají jeden bit v časech 64/f (nejčastěji 

používané), 32/f nebo 16/f. Jeden bit je tedy odeslán za 64/f = 512 μs. Odesílaná sekvence 

je dlouhá 64bitů a tudíž se odešle za 64·512μs = 32,768 ms. Celá délka odesílané sekvence 

obsahuje 10 bitů pevných, které udávají začátek a konec sekvence, 14 bitů, které slouží pro 

identifikaci správnosti přenosu dat a zbylých nezávislých 40 bitů, které udávají sériové 

číslo karty. Pokud bychom použili metodu „brute-force“, odeslat všechny možnosti by 

trvalo:  

 

Při zakoupení karet stejné série by situace byla o mnoho jednodušší. Karty z jedné 

série totiž mají první 3 bajty jejich sériového čísla stejné. Počet kombinací tak klesá na 2
16

 

a celý proces odesílání by tedy trval. 
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Poslední možností je zjištění čísla tagu. Útočník by musel disponovat ruční čtečkou 

a bez vědomí uživatele přečíst jeho tag a tím zjistit i číslo obsažené v jeho paměti. Některé 

tagy mají dokonce svá čísla vypsaná na horním obalu tagu (obrázek 3). Používat takový 

tag pro zabezpečovací nebo jiné veřejnosti nepřístupné systémy je však velmi nerozumné. 

Zkopírovat tag v současnosti není jen záležitostí jednodušších systémů, ale daleko 

závažnějším problémem se stává obcházení systémů používaných v aplikacích, které 

vyžadují vysoký stupeň zabezpečení. Takovéto zneužití je popsáno projektem „OpenPCD“ 

[4], který se úspěšně pokouší emulovat ISO 14443, ISO 15693 a protokol MiFare. Tyto 

standardy používají některé státy v elektronických pasech. 

 

Obrázek 3: RFID tagy s vyznačením sériového čísla; zdroj: [22] 

3.5.4 Odposlech komunikace 

Útočník v tomto případě odposlouchává komunikaci RFID systému pomocí 

přístupového média (bezdrátové připojení, počítačová síť). Systém samozřejmě potřebuje 

ověřit shodnost dat a k tomuto účelu využívá databázi. Data získaná odposlechem 

komunikace systému a databáze jsou pak lehce analyzovatelná a zneužitelná ve prospěch 

útočníka.  

Další možností odposlechu komunikace je odposlech signálu vysílaného zařízením. 

Útok je prováděn pomocí směrových antén. Tento druh útoku můžeme rozdělit podle toho, 

na které zařízení (pasivní nebo aktivní) je útok směrován. Pasivní zařízení je složitější 
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odposlouchávat, neboť negeneruje elektromagnetické pole. Naopak aktivní zařízení lze 

odposlechnou i ze vzdálenosti několika metrů. U tohoto druhu útoku závisí především na 

režimu komunikace. 

3.5.5 Mechanické poškození 

Mechanické poškození je již zmíněno v odstavci „Znemožnění čtení dat“. Existují 

ale i jiné možnosti, jak zneužít mechanického poškození, než jen zničením tagu nebo 

čtečky. Typickým příkladem je narušení krytu, pod kterým se skrývá relé, jenž spíná 

zámkový mechanismus a pouhým přemostěním vodiče zámek otevřít. 

3.6 Ochrana před moţnými riziky 

RFID systémy bývají velmi individuální, stejně jako zabezpečení těchto systémů. 

Především je třeba si uvědomit ještě před realizací systému, jaké požadavky budou kladeny 

na bezpečnost systému a z těch pak vycházet při realizaci. Ke způsobům snížení výše 

zmíněných rizik patří: 

 fyzická kontrola strategických míst 

 dodatečná autentizace (číselný kód) 

 detekce kopírování tagu 

 omezení čtení při přiložení neregistrovaného tagu 

 použití šifrované komunikace 

 zvýšení mechanické odolnosti 

 detekce poškození terminálu 
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4 VÝBĚR ZAŘÍZENÍ A MODULŮ 
Při výběru vývojové platformy je třeba si hned na začátku projektu znovu uvědomit, 

jak náročný je projekt, jaké jsou požadavky na řídící jednotku, kolik modulů bude 

připojeno a jaké další funkcionality by mohly být případně později dopracovány.  

4.1 Řídící jednotka 

Na trhu nalezneme vhodné i méně vhodné řídící jednotky (desky nebo čipy), jenž 

výrobci nabízí. Ze základních velmi rozšířených čipů jmenujme například čipy „PICAXE“, 

které je možno ihned začít programovat po zapojení sériového kabelu. Dále jsou zde také 

platformy přizpůsobené běhu operačního systému. Tyto platformy nabízejí mnohem větší 

využití, velké množství připojovacích pinů, ochranu před zkratováním, různé velikosti 

napětí atd.. 

Mezi nejznámější platformy zcela jistě patří „Arduino“. Tvůrci zprvu vytvářeli 

základní modifikaci této platformy, která měla být využita pro studenty k prototypování 

jejich projektů. Hlavní důraz se kladl na jednoduchost programování a kompatibilitu 

připojovaných modulů. Studenti postupem času projevovali velký zájem o Arduino, a tak 

bylo rozhodnuto ze strany tvůrců, že tato platforma bude poskytnuta celému světu. 

Arduino se stalo „Open Source“ projektem, což znamená, že k dispozici jsou nejen 

mikrokontrolérové desky, ale také veškerá schémata, řešené projekty a již vytvořené 

knihovny pro přípojné moduly. Mezi další výhody patří také: 

 jednoduché programování 

 jednoduché zapojení 

 nízká cena oproti jiným kitům 

 spousta návodů 

 uživatelská komunita 

 platformní nezávislost (Win/Linux/MacOS/...) 

V současné době na trhu nalezneme několik různých desek této společnosti, které se 

od sebe liší typem mikrokontroléru, jenž je srdcem každé platformy, rozměry, velikostí 

paměti RAM, prostoru pro nahrání programu (FLASH paměť), počtem vstupně/výstupních 

pinů, možnostmi rozšíření a způsobem propojení s PC. Současné platformy Arduino 
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rozděleny podle roku vzniku, typu připojení k PC, velikosti paměti RAM a dalších 

základních parametrů nám dokládá tabulka 2. Celé etapy vývoje jednotlivých platforem je 

pak možné nalézt zde [8]. 

Arduino je open source projekt, a tak není divu, že kromě hlavní linie projektu 

vznikají další, neoficiální typy desek, které nejenže mají téměř totožnou stavbu (tzv. 

klony), ale také názvy těchto desek používají část jména Arduino chráněného autorským 

právem. V některých případech jsou tyto klony orientovány pro konkrétní použití. Mezi 

tyto klony patří: 

 ArduPilot - navržený pro ovládání autonomních létajících zařízení (letadla, 

kvadrikoptéry apod..). 

 Freaduino, Seeeduino - podobnost originálních desek Arduino.  

 Rainbowduino - připravené k nasazení a řízení 8x8 maticového RGB LED 

displeje. 

Některé z desek Arduino mají za svým názvem například označení „Rev3“ nebo 

„R3“. Toto označení znamená, že původní verze desky byla modifikována. Číslovka tři 

udává číslo verze modifikace. Ve většině případů se nejedná o razantní změny. Obvyklé 

bývá přidání portů nebo je následnou verzí vyřešena kompatibilita některých prvků. 

Základem každé desky Arduino je mikrokontrolér firmy Atmel. Celá rodina 

mikrokontrolérů nese označení „ATmega“. Všechny spojuje jednotná architektura AVR, 

což znamená, že se jedná o osmibitové procesory typu RISC s harvardskou architekturou. 

Paměťový prostor těchto procesorů je tedy rozdělen zvlášť pro program a data. Rozdílnost 

konkrétních typů procesorů je především ve velikostech vnitřních pamětí (RAM  

a FLASH), taktu procesoru (16, 84 až 500MHz) a o jakou architekturu se jedná (8, 16 nebo 

32 bitovou). Podrobné srovnání nabízí stránky výrobce [20]. 

V současné době vzniká spolupráce se společností Intel, což znamená, že platforma 

Arduino neupadne v zapomnění, ale naopak se bude ještě více rozvíjet. Tato spolupráce 

přinese, jak již bylo mediálně ohlášeno, novou desku s názvem Arduino Galileo osazenou 

zcela novým mikrokontrolérem značky Intel s označením Intel® Quark SoC X1000  

(s taktovací frekvencí 400 MHz a 32-bitovým jádrem).[8] 



  

                                         

Tabulka 2: Parametry platforem projektu Arduino; zdroj: [8]  

        
Název platformy Čip 

Paměť 

FLASH [kB] 

Paměť 

RAM [kB] 
Připojení k PC Předchozí platforma Rok vzniku Obrázek Platformy 

Arduino NG + 

(Nuova Generazione) 
ATmega168 16 1 USB typ B 

Arduino NG (Nuova 

Generazione) 
2006 

 

Arduino Bluetooth ATmega168 16 2 USB typ B 
 

2007 

 

Arduino Decimilia ATmega168 16 1 USB typ B 
Arduino NG (Nuova 

Generazione) 
2006 

 

Arduino Duemilanove ATmega168 32 1 USB typ B Arduino Decimilia 2007 

 

Arduino Uno ATmega328 32 2 USB typ B 
Arduino 

Duemilanove 
2010 

 

Arduino Leonardo ATmega32u4 128 2.5 USB typ micro USB Arduino Uno 2011 

 

Arduino Mega ATmega1280 128 8 USB typ B 
 

2009 

 

Arduino Mega 2560 ATmega2560 256 8 USB typ B Arduino Mega 2010 

 

Arduino ADK ATmega2560 256 8 USB typ B Arduino Mega 2560 2011 

 

Arduino Due ATSAM3X8E 512 96 USB typ micro USB Arduino ADK 2012 
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Obvyklou součástí desek je kromě hlavního čipu i několik převodníků, časovačů, 

sériových a paralelních portů, A/D převodníků atd.. Nalezneme zde také několik dalších 

obvodů, mezi které patří stabilizátory napájecího napětí a obvody zajišťující komunikaci 

s PC. Běžně se pro toto spojení využívá A/D převodník s portem USB. Při absenci tohoto 

převodníku (u některých desek) je pak nutné použít převodník externí. Důvodem absence 

převodníku bývá například nedostatek místa na platformě, jenž je cíleně vytvořená 

v miniaturních rozměrech. 

Vzhledem k variabilitě, jednoduchosti a zajištěné kompatibilitě potřebných modulů 

pro tento projekt jsem se rozhodl využít právě platformu Arduino k vytvoření prototypu 

bezkontaktního přístupového systému. Prototyp bude tvořen se základními 

funkcionalitami. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba vybrat odpovídající platformu, 

která bude splňovat potřebný počet pinů pro připojení požadovaných modulů, 

kompatibilitu s těmito moduly, bude disponovat dostatečnou paměťovou kapacitou pro 

uložení programu a v neposlední řadě také dovolí i malé možnosti modifikace nebo 

rozšíření základních funkcionalit. 

Těmto kritériím vyhovovalo několik desek Arduino, a proto záleželo při dalším 

výběru na jednoduché dostupnosti a ceně. Nakonec bylo vybráno Arduino Uno, což je dnes 

na světě jedna z nejpoužívanějších desek řady Arduino. 

Arduino Uno navazuje ve vývojové linii započaté první deskou se sériovým portem 

(dnes je již nahrazen portem USB s A/D převodníkem). V projektu je použita deska 

Arduino Uno Rev3, která oproti původnímu Uno používá mikrokontrolér ATmega16U2 

namísto 8U2. Tento nový mikrokontrolér umožňuje rychlejší přenosové rychlosti  

a nevyžaduje dodatečné instalace na platformy Mac a Linux. Při instalaci do Windows 

potřebuje jen jednoduchý soubor INF. Novinkou je také USB-serial převodník, který 

umožňuje zobrazit Arduino Uno Rev3 jako různá USB zařízení (klávesnice, myš, joystick, 

MIDI atd.). Dalším vylepšením jsou i piny SDA a SCL, které jsou umístěny vedle signálu 

AREF a v neposlední řadě je Uno Rev3 plně kompatibilní se všemi existujícími perifériemi 

(periférie se označuje ve světě Arduino anglickým slovem „shield“ tedy „štít“) a do 

budoucna se počítá i s plnou kompatibilitou nově vyvíjených štítů. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.hwkitchen.com/products/arduino-uno-rev3/%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAx%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Dnts&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp%3Fpart_id%3D4601&usg=ALkJrhhpX-6Vksqg6SMxWE374rejaodcag


Petr Tomek: Systém otevírání dveří za použití identifikační karty 

2015  20 

Jak již bylo uvedeno výše, celá deska Arduino Uno disponuje spoustou komponent, 

mezi které patří převodníky, obvody, piny, porty, konektory, diody, mikrokontrolér atd.. 

Nyní si pro lepší orientaci představíme jejich umístění na popisu (obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Platforma Arduino uno s číslovanými popisy základních částí; zdroj: [6] 

1. Tlačítko RESET. V případech, kdy platforma nereaguje na naše podněty, toto 

tlačítko nám pomáhá spustit celý program platformy od začátku a není tedy třeba odpojit 

celou desku od zdroje. 

2. USB konektor pro propojení s PC. Konkrétně se jedná o USB typu B. Starší 

modely používaly sériový port, naopak novější nebo menší desky jsou osazeny portem 

micro USB. 

3. Napájecí konektor bývá využit k samostatným projektům bez propojení desky 

s PC. Arduino můžeme napájet přes konektor napětím v rozmezí 7V - 12V. Obvyklým 

zdrojem bývá 9V baterie, která nám vydrží na cca 1 den, protože samotné Arduino UNO 

má po zapnutí odběr proudu ze zdroje asi 20mA. Častěji se tedy využívá adaptéru. 

4. ICSP hlavice pro externí programování USB-serial převodníku. Běžný uživatel ji 

nepoužije. 

5. USB-serial převodník. Převodník starající se o komunikaci mezi hlavním čipem  

a počítačem. Jeho role je překládat komunikaci. 

6. 3 indikační elektroluminiscenční diody (L, Rx a Tx). L dioda se používá poměrně 

často. Je připojená k pinu 13 a může indikovat funkčnost tohoto pinu nebo některou 
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abstraktní funkci programu bez nutnosti připojení externí elektroluminiscenční diody. 

Diody Tx a Rx signalizují probíhající komunikaci přes sériovou linku (například při 

nahrávání programu do řídící jednotky). 

7. Hlavní čip desky. 

8. Dioda. Tentokrát se jedná o diodu indikující připojené napájení. 

9. ICSP hlavice pro externí programování hlavního čipu. Využívají ji některé štíty. 

10. Digitální piny. Piny jsou určeny pro připojení veškerých zařízení, které 

potřebujeme ovládat či s nimi jinak komunikovat. Vývody označené vlnovkou podporují 

PWM (Pulse Width Modulation). Pulzně šířková modulace, je diskrétní modulace pro 

přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového digitálního signálu. 

11. Výstupní piny pro napájení. 

12. Analogové vstupy. Přes tyto piny budeme získávat hodnoty z analogových 

zařízení. Analogový převodník má rozlišení 10 bitů a vrací celá čísla od 0 do 1023. Tyto 

piny se dají využít i jako digitální vstupy a výstupy. 

4.2 RFID čtečka 

Další nepostradatelnou částí celého systému je RFID čtečka. Jak již bylo zmíněno 

v požadavcích na systém, bude čtečka pracovat na frekvenci 125 kHz, abychom mohli 

využít existujících tagů v kartách ISIC. Čtečka bude mít v systému jediný úkol, a to přečíst 

číslo tagu a předat toto číslo řídící jednotce. Dalšími kritérii na toto zařízení jsou malé 

rozměry, jednoduchá obslužnost, nenáročné programování a přesnost čtení. 

Z mnoha zařízení, které můžeme najít na trhu, byla vybrána RFID čtečka 

s označením RDM6300, pracující na frekvenci 125kHz. Tato čtečka splňuje veškeré 

požadavky a její cena je velmi příznivá. Modul RFID čtečky RDM6300 je také velmi často 

vyhledávaný a používaný ve spojení s deskami Arduino. 

Tento modul je určen pro čtení a zápis tagů na frekvenci 125kHz/134.2kHz. 

Obvykle bývá použit pro osobní identifikaci a řízení vstupu v kancelářích, výrobních 

řídicích systémech nebo v domácích bezpečnostních systémech. Kompatibilita je zaručena 

pro karty řady EM4100.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Modulace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
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Číslo karty je odesláno do řídící jednotky přes UART (Universal Asynchronous 

Receiver and Transmitter) jen okamžik poté, co karta vstoupí do snímané oblasti. Základní 

parametry čtečky RDM6300 (obrázek 5) jsou tyto: 

 Obsahuje externí anténu. 

 Maximální efektivní vzdálenost cca 5 cm.  

 Méně než 100ms dekódování. 

 UART rozhraní (5V TTL RS232). 

 Podpora EM4100 kompatibilních karet.  

 Malé rozměry (3,85 cm x 1,9 cm). 

 

Obrázek 5: RFID čtečka RDM6300 s externí anténou; zdroj: [16] 

4.3 Ukládání dat 

Abychom mohli uchovávat informace v tomto systému, budeme potřebovat nějaký 

prostor, kde data budeme ukládat. Jednou z možností je využít EEPROM paměť řídící 

jednotky. My ale potřebujeme uchovávat mnoho informací v dlouhodobém časovém sledu 

a následně tyto informace využít, aniž bychom měli Arduino připojené k počítači. 

Ukládat budeme dva druhy dat. V prvním případě to budou čísla ID karet, jenž 

budou mít povolen přístup do laboratoře. Druhým typem dat budou jednotlivé přístupy 

uživatelů. Přístupy uživatelů budou zaznamenány i v případě, že se bude jednat  

o nepovolený vstup a každý záznam bude obsahovat časové razítko. 
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K ukládání dat nám poslouží ethernet modul s mikro SD slotem. Tento modul nejen 

že obsahuje i ethernet slot pro připojení k síti, ale jeho dispoziční řešení kopíruje základnu 

řídící jednotky, a tudíž zajišťuje jednoduché spojení a kompatibilitu obou zařízení. 

Prozatím využijeme pouze část potenciálu tohoto modulu a data budeme ukládat na 

paměťovou kartu, která nám nabídne spoustu úložného prostoru a jednoduchou manipulaci 

s daty na tomto úložišti.  

Ethernet modul (obrázek 6) má standardní RJ-45 připojení. Obsahuje Wiznet 

W5100 ethernet čip, který poskytuje TCP i UDP a podporuje až čtyři současná připojení. 

Kromě připojení na internet obsahuje modul také slot na mikro SD karty. Napájení tomuto 

modulu poskytuje deska Arduino. Modul je kompatibilní s deskami Arduino Uno  

a Arduino Mega. 

Na modulu nalezneme několik elektroluminiscenčních diod. Diody mají informační 

charakter a jejich význam představuje tyto informace pro uživatele: 

 PWR: Znamená, že deska a kryt jsou napájeny. 

 LINK: Signalizuje přítomnost síťového propojení a bliká, když modul vysílá 

nebo přijímá data. 

 FULLD: Signalizuje, že připojení k síti je plně duplexní. 

 100M: Signalizuje přítomnost síťového připojení. 

 RX: Bliká, když štít přijímá data. 

 TX: Bliká, když štít odesílá data. 

 COLL: Bliká při detekci síťové srážky. 

Komunikace s Arduino je vytvořena prostřednictvím SPI (Serial Peripheral 

Interface) přes záhlaví ICSP (In Circuit Serial Programming), což jsou piny 10, 11, 12 a 13 

na platformě Uno a piny 50, 51, 52 a 53 na platformě Mega. SS konektor musel být 

rozdělen zvlášť pro ethernet a zvlášť pro paměťovou kartu. Ethernet tedy využívá pin 10  

a pro slot SD katry je rezervován pin 4. Z tohoto důvodu nebude jako SS fungovat na 

Arduino Mega pin 53, ale původní piny 10 nebo 4. Vzhledem k tomu, že W5100 a SD 

karta komunikují přes jedno rozhraní, může být v daný okamžik aktivní pouze jedno 

z těchto zařízení. Pokud jsou využita obě zařízení, musí být komunikace s oběma 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dethernet%2Barduino%26biw%3D1280%26bih%3D676&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp%3Fcate1%3D5%26cate2%3D7%26cate3%3D26%26pid%3D1011&usg=ALkJrhjR_PQWcv0hMvZu1ZfKjYxhLZs9MA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dethernet%2Barduino%26biw%3D1280%26bih%3D676&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp%3Fcate1%3D5%26cate2%3D7%26cate3%3D26%26pid%3D1011&usg=ALkJrhjR_PQWcv0hMvZu1ZfKjYxhLZs9MA
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perifériemi ošetřena odpovídající knihovnou. V případě vyžití pouze jedné periférie, je 

třeba explicitně druhou zrušit jejím výběrem. Dalšími parametry tohoto modulu jsou:    

 Vyžaduje Arduino desky 

 Napájecí napětí 5V (napájen z Arduino)  

 Ethernet Controller: W5100 s interní 16K pamětí  

 Rychlost připojení: 10 / 100Mb  

 Spojení s Arduino na SPI portu  

 IEEE802 .3af kompatibilní  

 Nízké výstupní zvlnění a šum (100mVpp)  

 Rozsah vstupního napětí 36V až 57V  

 Ochrana proti přetížení a zkratu  

 9V Výstupní napětí 

 Vysoká účinnost DC / DC: 75% při 50% zatížení  

 

Obrázek 6: Ethernet modul se slotem pro mikro SD karty; zdroj: [17] 

Pro obsluhu SD karet na tomto modulu existuje knihovna, jenž je součástí IDE 

vývojového prostředí Arduino. Díky ní můžeme pracovat se souborovými systémy FAT16 

a FAT32. Pro tyto souborové systémy platí, že název souboru nesmí mít více než osm 
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znaků a přípona musí mít znaky tři. Karty s jiným typem souborového systému je nutné 

před použitím zformátovat. 

4.4 Časové razítko 

V předchozím popisu o ukládání dat je zmínka o časovém razítku, které bude 

součástí evidence přístupů. Vzhledem k tomu, že systém bude pracovat samostatně  

a nebude tedy připojen k počítači, musíme do systému přivézt informaci o aktuálním datu  

a čase. 

O poskytování datumových a časových informací se nám bude starat modul 

reálného času. RTC (Real Time Clock) modul bude propojen s řídící jednotkou. Ta si od 

tohoto modulu dané informace vyžádá, kdy bude potřeba. Doplňujícím požadavkem na 

tento modul je uchovávání poskytovaných informací. Proto je podmínkou, aby RTC modul 

obsahoval záložní zdroj v podobě baterie, která se bude starat o energii dodávanou 

mikročipu v době odpojení od hlavního zdroje. Poskytované informace modulem tedy 

budou vždy aktuální a nebude třeba je aktualizovat i při přerušení dodávky elektrické 

energie celému systému. 

Mnoho RTC modulů vyhovuje nastaveným podmínkám, a proto bylo velmi 

jednoduché pořídit dostupný a levný modul se snadnou obslužností. RTC modul  

(obrázek 7) uchovává námi požadované informace o aktuálním datu a čase, které můžeme 

z tohoto modulu získat v libovolném okamžiku pro naši potřebu. Je osazen čipem DS1302, 

který se stará o přesnost poskytovaných informací. Součástí modulu je i lithium baterie 

(CR2032), která dodává energii modulu pro uchování přesných časových informací. Modul 

poskytuje tyto informace: 

 sekundy 

 minuty 

 hodiny 

 den v týdnu 

 den 

 měsíc 

 rok 
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Datumové informace se automaticky upravují v případě, kdy je třeba korigovat 

přestupný rok nebo kdy má měsíc méně než 31 dní. Čas můžeme nastavit ve  

24-hodinovém nebo 12-hodinovém formátu. Dalšími parametry tohoto modulu jsou [12]: 

 PCB Velikost: 2,0 cm · 4,0 cm  

 Rozhraní: 2,0 mm rozteč pinů  

 Napětí baterie: 2,0 ~ 3,5 V 

 Provozní teplota od -40°C do +85°C 

 Spotřeba 300nA na 2.0V 

 

Obrázek 7:  RTC modul; zdroj: [9] 

4.5 Spínací prvky 

Další zařízení nezbytné pro funkčnost systému je modul, který bude spínat  

a rozpínat obvod elektronického zámku. Modul tedy na pokyn řídící jednotky sepne obvod 

a dodá potřebnou energii zámku, který následně odblokuje zámkový mechanismus  

a umožní vstup do místnosti. Řídící jednotka musí vysílat signál do spínacího modulu po 

dobu, kterou chceme, aby byl zámek otevřen. 

Neboť budeme zabezpečovat systémem pouze jedny dveře, postačí nám jednoduchý 

relé modul (obrázek 8) určený pro obsluhu jednoho zařízení. Obvykle je součástí modulu 

také indikační elektroluminiscenční dioda, která signalizuje rozsvícením sepnutí obvodu. 

Byl tedy vybrán modul s ovládáním jednoho zařízení a již zmíněnou indikační 

elektroluminiscenční diodou. 
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Ovládání i připojení modulu je velmi intuitivní. Často je tento modul využíván 

v projektech, kde jsou ovládána řídící jednotkou osvětlení, ventily, motory a další 

vysokonapěťové zařízení. Při programování stačí vyslat na tento modul jednoduchým 

příkazem pokyn k zapnutí a délku jeho provádění. Další parametry tohoto modulu jsou: 

 Počet I/O kanálů: 1 

 Typ: Digitální 

 Řídící signál: TTL 

 Maximálně přípustné napětí: 250VAC / 110VDC 

 Indikační elektroluminiscenční dioda pro relé status 

 

Obrázek 8: Relé modul; zdroj: [7] 

4.6 Vizualizace 

Jedním z požadavků na systém je vytvořit jednoduchou vizualizaci pro potřeby 

uživatele, který bude takto obeznámen s chováním systému a reakcí systému na jeho 

podněty. Vizualizace by měla umět zobrazit všechny funkcionality systému a to 

nezaměnitelným způsobem, takže nebude pochyb o chování systému v daný okamžik. 

Systém není příliš náročný na počet funkcionalit a tudíž ani samotná vizualizace 

nemusí umět mnoho rozdílných zobrazení. Pro tento systém tedy postačí pouhá vizualizace 

pomocí elektroluminiscenčních diod. Vybereme tedy tři různobarevné diody, které nám ať 

už jednotlivým nebo společným rozsvícením ukáží reakci systému. 
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Do projektu byla vybrána červená, žlutá a modrá elektroluminiscenční dioda, 

přičemž červená barva bude znázorňovat zamítnutí operace, žlutá barva bude znamenat 

práci s přidáním nebo odebráním ID karty z databáze a modrá barva bude znázorňovat 

povolení operace. Konkrétní funkcionality a jejich vizualizace je detailně popsána v části 

„Programování řídící jednotky/Vizualizace“. 

4.7 Elektrický dveřní zámek 

Elektrický dveřní zámek je základní prvek systému, který umožní mechanické 

otevření dveří a vpustí oprávněnou osobu do místnosti. Důležité je zamyšlení před realizací 

celého systému, co vlastě od zámku budeme očekávat a jaké funkce by měl splňovat. 

Nejjednodušším řešením by bylo do systému použít typický dveřní zámek, kterým 

jsou již dveře místnosti osazeny a k tomuto zámku pouze pořídit elektricky ovládaný 

zámek (protikus dveřního zámku). Zámek bude napojen na samostatný elektrický obvod, 

který při sepnutí uvolní západku a ta odjistí blokovaný jazýček zadlabacího zámku. Nad 

správným fungováním elektrického zámku bude dohlížet řídící jednotka. 

Základním požadavkem na elektrický zámek je jednoduchost ovládání pro řídící 

jednotku. Je nutné, aby zámek přešel do polohy „OTEVŘENO“ jen na nezbytně nutnou 

dobu, kterou řídící jednotka určí a po uplynutí této doby se opět vrátil do polohy 

„ZAVŘENO“. Zámek bude tedy otevřen na dobu sepnutí nezávislého elektrického okruhu 

modulem relé a při vypnutí okruhu se opět uzamkne. 

Ovládáním elektrického zámku se vyřeší i případný výpadek elektrického proudu, 

který by v jiném případě znamenal nemožnost dostat se do místnosti nebo z místnosti pryč. 

Pokud k výpadku proudu dojde, půjdou dveře otevřít klíčem běžného dveřního zámku 

pomocí dozické vložky. 

Protože zámek je nejdražším prvkem systému, bylo třeba klást důraz i na cenu 

zámku k poměru bezpečnosti. V tomto ohledu je potřeba sledovat i pevnost nárazu, kterou 

zámek vydrží a odolá tak násilnému vniknutí do místnosti. 

Do projektu byl vybrán zámek BEFO PROFI 1221 s nastavitelnou západkou, který 

splnil veškeré požadavky, a jeho cena byla velmi příznivá. 



Petr Tomek: Systém otevírání dveří za použití identifikační karty 

2015  29 

Vybraný elektrický zámek BEFO PROFI 1221 s nastavitelnou západkou  

(obrázek 9) je vhodný pro vnitřní zabezpečení prostorů (nemá vyšší krytí nutné pro 

venkovní prostředí). Instaluje se zpravidla do všech typů dveřních rámů (kovové, dřevěné  

a plastové). Jeho použití je vhodné pro napojení na elektronický zabezpečovací systém, 

přístupové systémy, bezdrátové otevírání dveří a do míst, kde není časově nastavená doba 

otevření dveří.  

Otevření zámku je vyvoláno krátkým (mžikovým) elektrickým impulzem. V tu 

chvíli se zámek odjistí do polohy „OTEVŘENO“ na nezbytně nutnou dobu. Po 

odblokování jazýčku zadlabacího zámku a jeho opuštění plochy elektrického zámku 

(průchodem dveřmi) se opět vrací do polohy „ZAVŘENO“. Další parametry  

a funkcionality tohoto zámku jsou [15]: 

 Odolnost proti vylomení 285kg 

 Rozsah stavitelné západky 4mm 

 Materiál západky - bronzová slitina 

 Odběr cívek  -     6V AC = 1,1A 

- 12V AC = 300mA 

- 24V AC = 85 mA 

- 6V DC = 1,5A 

- 12V DC = 600 mA 

- 12eV DC = 230 mA 

- 24V DC = 115 mA 

 Maximální doba držení cívek pod napětím - 6V = 60s 

- 12V = 60s 

- 12eV = bez omezení 

- 24V = bez omezení 

 Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C 
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Obrázek 9: Elektrický zámek BEFO PROFI 1221; zdroj: [15]  
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5 ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ A MODULŮ 
K dispozici jsou veškeré moduly pro sestavení základního funkčního zařízení  

a můžeme tedy přikročit k jejich připojení k řídící jednotce. Jednotlivé moduly budou 

připojovány na piny řídící jednotky dle svých vstupně/výstupních signálů. Připojení na 

piny se také bude lišit podle potřebných sběrnic řídící jednotky, se kterými dané moduly 

umí komunikovat. U zapojování modulů je třeba dopředu uvažovat i o následném 

programování a to z důvodů použití knihoven u některých modulů. Vyhneme se tím 

zbytečnému přepojování. 

5.1 Zapojení modulu SD karty 

Nejprve připojíme modul SD karty (obrázek 11). K tomuto spojení nepotřebujeme 

žádný propojovací materiál, neboť obě desky jsou vzájemně kompatibilní a jednotlivé 

rozteče pinů jsou k tomuto účelu navrženy. Kompatibilita a funkčnost je tudíž zaručena. 

Řídící jednotka bude modul SD karty napájet svým výstupním napětím a komunikace bude 

probíhat přes piny 4, 11, 12 a 13. 

Propojení modulu a platformy na těchto pinech označujeme jako zapojení přes 

USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter) rozhraní [26]. 

V našem případě využijeme režim synchronní. Ten je běžně označován, jako SPI, které již 

bylo zmíněno v souvislosti s popisem ethernet modulu. Toto sériové periferní rozhraní je 

obvykle používáno pro komunikaci s řídícími mikroprocesory. Společná sběrnice realizuje 

komunikaci a adresace je prováděna pomocí zvláštních vodičů, jenž aktivují příjem  

a vysílání při logické nule a to přes piny označované jako SS (Slave Select) nebo CS (Chip 

Select). Při tomto zapojení rozlišujeme dva druhy zařízení: 

 Master - pomocí hodinového signálu řídí komunikaci a určuje na pinu SS/CS, 

se kterým zařízením bude komunikovat 

 Slave - pokud je aktivováno pomocí pinu SS/CS, vysílá podle hodinového 

signálu 

Aby mohla komunikace započnout, master musí nastavit logickou nulu na zařízení, 

se kterým chce komunikovat a začne generovat hodinový signál na pinu SCLK (Seriál 

Clock). V tu chvíli začne probíhat obousměrná komunikace. Od zařízení master putují data 
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přes pin MOSI (Master Out, Slave In) a od zařízení slave přes pin MISO (Master In, Slave 

Out). Pokud zařízení master disponuje více piny SS/CS, může komunikovat i s více 

zařízeními a přes konkrétní SS/CS pin řídí komunikaci s požadovaným Slave zařízením 

(obrázek 10). [24] 

 

Obrázek 10: Komunikace více zařízení na SPI rozhraní; zdroj: [24] 

Právě proto, že přes SPI rozhraní lze připojit více zařízení, jsou i na ethernet 

modulu po spojení s platformou Arduino volné piny 11, 12 a 13 k dalšímu využití. Je však 

důležité, aby byla programově ošetřena komunikace s daným zařízením. V opačném 

případě by bylo pak velmi těžké rozeznat, se kterým zařízením řídící jednotka komunikuje 

a zcela jistě by docházelo k neočekávaným chybám, jenž by měly za následek nefunkčnost 

celého systému. 

 

Obrázek 11: Zapojení Arduino platformy a ethernet modulu; zdroj: [13] 
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5.2 Zapojení RFID čtečky 

RFID čtečka bude také zapojena přes sériové USART rozhraní, jako ethernet 

modul. V tomto případě však využijeme asynchronní režim známý také jako „full duplex“ 

používaný pro linky RS232 nebo RS485. 

V tomto režimu využívá USART rozhraní dvou pinů. Pro příjem dat je to pin 

označený RX (Receive) a pro odesílání dat pin označený TX (Transmit). Pro klidovou 

úroveň je signál opatřen logickou jedničkou. Ve chvíli, kdy se má komunikace zahájit, je 

vyslána logická nula, jakožto start-bit. Následně je poslána informace následována  

a zakončená stop-bitem, který má opět hodnotu logické jedničky. 

Při vysílání bajtů jsou data zapsaná do registru TXREG a po bitech přepsána do 

registru pro vysílání TSR (Transmit Shift Register). Odtud se přeposílají na TX pin 

současně se start-bitem a stop-bitem. Využitím odesílacího registru TSR jsou data 

současně z registru posílána na pin TX a do uvolněného místa v TXREG se současně další 

data určená k odeslání zapisují. Tímto způsobem je zajištěno maximální zefektivnění 

komunikace. 

Příjem bajtů započne vždy po detekci start-bitu. Další bajty se automaticky 

přesunují do registru pro příjem RSR (Receive Shift Register). Po přesunu posledního bitu 

se zkontroluje stop-bit a data se posílají do bufferu. Buffer tyto data předá registru 

RCREG, jestliže je prázdný. Buffer a registr RCREG jsou oddělené FIFO (First In First 

Out) elementy, které poskytují mikroprocesoru dostatek času na přečtení doručených dat  

a zabraňují tím možnost přepsání přijatých dat nově doručenými daty. 

Kromě již popsaných pinů RX a TX pro komunikaci musíme propojit RFID čtečku 

s externí anténou na pinech ANT1 a ANT2 a dále ke zdroji přes piny Vcc a GND. Zdroj 

nám nahradí platforma Arduino, která bude napájet všechny potřebné moduly. Jednotlivé 

piny RFID čtečky a jejich popis dle daných seskupení nalezneme na obrázek 12. 

Vzhledem k tomu, že v projektu bude RFID čtečka používána pouze k načtení 

identifikačního čísla karty, které následně předá řídící jednotce k dalšímu zpracování  

a tudíž nebudeme provádět žádné zápisy na tagy, můžeme vynechat zapojení TX pinu.   
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Obrázek 12: Schéma a popis rozložení propojovacích pinů na RFID čtečce RDM 6300; zdroj: [25] 

Konkrétní propojení RX pinu čtečky s platformou Arduino bude řešeno do 

analogového pinu A0. Analogové vstupy Arduino lze užít i jako digitální. Analogový vstup 

A0 se tedy bude chovat jako běžný digitální vstup. Rozdílnost tohoto zapojení shledáme až 

při specifikaci vstupního pinu v programu, kde tuto odlišnost budeme muset příkazově 

ošetřit. Přesnější popis analogových vstupů a jejich převodníků i s praktickou ukázkou 

můžeme najít zde [10]. V tomto projektu nevyužíváme žádný analogový signál, a proto se 

dále tímto tématem nebudeme zabývat. 

5.3 Zapojení RTC modulu 

Modul reálného času bude zapojen pomocí pěti konektorů. Piny jsou seřazeny do 

bloku P1, jak znázorňuje obrázek 13.  

Piny Vcc a GND jsou stejně, jako i u ostatních modulů propojeny s platformou 

Arduino, která zajišťuje jejich napájení.  

Pin SCLK nebo také jen CLK (popis na modulu RTC) plní stejnou funkci, jako na 

ethernet modulu, a tedy synchronizuje přenos dat na sériovém rozhraní.  

I/O pin slouží k přenosu dat. Jde o obousměrný datový pin pro 3-wire rozhraní. Přes 

tento pin komunikuje Arduino s modulem RTC a získává od něj informace o datu a čase ve 

chvíli, kdy si je vyžádá.  
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RST pin na pozici 5 je určen k řízení komunikace. Když je nastaven na logickou 

jedničku, modul RTC vysílá informace. V opačném případě modul nekomunikuje a chová 

se, jako by byl nastaven do úsporného režimu.  

 

Obrázek 13: Schéma vstupních a výstupních pinů RTC modulu; zdroj: [21] 

Piny SCLK, I/O a RST budou postupně v projektu připojeny k platformě Arduino 

na piny A2 (analogový), A3 (analogový) a D3 (digitální). 

5.4 Zapojení relé modulu 

Relé modul je zapojen k řídící jednotce třemi piny (napájecí pin 5V, GND a řídící 

pin). Zapojení je tedy velmi jednoduché. K sepnutí nebo rozpojení obvodu dává řídící 

jednotka relé modulu pokyn přes řídící pin pouhým impulzem. Délka impulzu je rovna 

délce sepnutí spínacího obvodu. 

Další částí relé modulu je již zmíněný spínací obvod. Spínací obvod má tři 

konektory (COM, NC a NO). COM konektor je pevně propojen v obvodu. Další dva 

konektory (NC a NO) budou zapojeny na základě potřeby spínání nebo rozpojování 

elektrického obvodu, jak vyplývá ze schématického nákresu (obrázek 14). Pro zapojení 

elektrického obvodu tedy máme dvě možnosti. Pokud připojíme obvod na konektor NC, 

bude obvod trvale zapojen a řídícím impulzem na relé budeme obvod rozpojovat. 

V opačném případě (připojíme obvod na konektor NO) bude obvod trvale rozpojen  

a sepnutí obvodu budeme provádět pomocí impulzu řídící jednotky na relé. 
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Obrázek 14: Schéma zapojení relé modulu; zdroj: [12] 

5.5 Zapojení vizualizace 

Vizualizace je tvořena pouze třemi elektroluminiscenčními diodami, a proto je 

velice jednoduchá i na zapojení k řídící jednotce. Každé elektroluminiscenční diodě bude 

přiřazen jeden digitální pin. Řídící jednotka sepne okruh na tomto pinu a rozsvítí 

požadovanou diodu. Dle chování systému řídící jednotka ponechá diodu svítit, rozbliká ji 

(několikrát sepne okruh na pinu pro rozsvícení diody) nebo sepne i více 

elektroluminiscenčních diod najednou. 

Důležitou součástí okruhu v zapojení elektroluminiscenčních diody je přidaný 1 kΩ 

odpor. Zapojení diod je řešeno propojovacími prvky od digitálních pinu řídící jednotky 

k zápornému pólu diody. Kladný pól diody je spojen s již zmíněným odporem a okruh je 

uzavřen opět na řídící jednotku a její zemnící pin. 

5.6 Zapojení elektrického zámku 

Elektrický zámek je zapojen na samostatný elektrický obvod se zdrojem. Ve chvíli, 

kdy obvodem prochází proud, se zámek aktivuje, je odblokována západka a pohyblivá 

závora dovolí jazýčku zadlabacího zámku projít, což umožní otevřít dveře. Pokud 

obvodem proud neprochází, zámek nedovolí dveře otevřít. O spínání nezávislého 

elektrického obvodu se stará relé modul, kterému vysílá impulz řídící jednotka. 

Zámek obsahuje pouze dva konektory bez označení. K zámku můžeme přivézt 

stejnosměrný i střídavý proud. To znamená, že cívka zámku je bipolární a nezáleží na 

orientaci zapojení. 
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5.7 Kompletace systému 

Jednotlivé komponenty tedy byly vzájemně propojeny dle předchozího popisu 

(obrázek 15). K zapojení je také použito nepájivé kontaktní pole, které zaručí jednoduchou 

manipulaci a soudržnost celého systému při následné etapě vývoje. Nyní je systém 

připraven na programování řídící jednotky, což bude poslední fáze realizace tohoto 

sytému. 

 

Obrázek 15: Vzájemné propojení komponent systému; zdroj: vlastní 
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6 PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

6.1 Vývojové prostředí 

Programy pro Arduino se vytvářejí v jazyce „Arduino Programmable Language“, 

který vznikl z původního jazyka „Wiring“. Wiring byl vytvořen z jazyka C, který odráží 

specifické požadavky na vývoj programového vybavení jednočipových zařízení. Arduino 

Programmable Language je velmi jednoduchý a může se ho lehce naučit i člověk, který se 

běžně programováním nezabývá. K této jednoduchosti přispívá i poměrně intuitivní 

vývojové prostředí (obrázek 16), které je založené na projektu Processing (opensource 

projekt). Tento nástroj využívá vizualizaci, animaci a řízení hardware přímo z prostředí 

osobního počítače. Programy lze psát i běžným způsobem v nástrojích určených pro 

procesory AVR, ale tvůrci Arduino se rozhodli, že nebudou zatěžovat vývojáře psaním 

software assemblerem nebo v jazyku C a tak zvolili tuto cestu. 

 

Obrázek 16: Vývojové prostředí Arduino IDE; zdroj: vlastní 
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6.2 Vývojové diagramy 

Před samotným programováním celého systému musíme nejprve navrhnout stavbu 

programu a znázornit jeho průběh pomocí grafické prezentace. K tomuto účelu nám slouží 

vývojové diagramy, které jsou součástí dokumentace projektu a plní funkci přehlednější 

orientace a rychlejšího vyhledávání při modifikaci programu nebo nalezení chyby. 

Vývojový diagram představuje přesný postup běhu programu, které vede k řešení 

problematiky a námi požadovaného výsledku. Algoritmus, jak nazýváme tento postup, 

nám ve výsledku poskytuje deterministický výstup, tedy očekávaný výsledek na základě 

vstupních parametrů programu. 

Schéma vývojového diagramu je tvořeno značkami, jenž prezentují určité části 

programu. Do vnitřního prostoru těchto značek se vkládají upřesňující údaje, které zajistí 

přesnou definici výkladu části kódu. Základní značení, vysvětlení pojmů, tvorbu 

vývojových diagramů a základní ukázky je možné najít například na těchto [27] 

internetových stránkách. 

6.3 Rozdělení hlavních částí programu 

Při tvorbě vývojových diagramů začneme s globálním náhledem na tělo programu  

a jeho rozdělením do několika hlavních částí. Tyto části vznikají na základě hlediska počtu 

cyklů vykonávání kódu, a zda se jedná o provádění kódu nebo teprve přípravu a nastavení 

základních parametrů. Podle těchto specifik můžeme rozdělit celé tělo programu na tyto 

části: 

 Základní nastavení 

 Úprava a nastavení parametrů (pouze jeden průchod a vykonání kódu) 

 Hlavní tělo programu (nekonečný, stále se opakující cyklus) 

6.3.1 Základní nastavení 

V první části se nám budou načítat knihovny, nastavovat proměnné a přiřazovat 

piny (u některých modulů) pro jejich správnou funkčnost (s použitými knihovnami)  

a komunikaci s řídící jednotkou. Tato část programu je důležitou pro následné vykonávání 

instrukcí, vytvoření kapacity, upřesnění práce s moduly a nastavení jejich parametrů. První 
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část programu bude jistě v průběhu programování ještě modifikována a neobsahuje syntaxi 

vykonávání kódu, tudíž se pro ni nebude vytvářet vývojový diagram. 

6.3.2 Úprava a nastavení parametrů 

Další část programu je velmi specifická na rozdíl od běžných programovacích 

jazyků. Kód v této části se totiž provádí pouze jedenkrát a to na začátku spuštění programu 

(ihned po nahrání programu do platformy, po připojení Arduino ke zdroji nebo po stisknutí 

tlačítka reset). Dalo by se říci, že se ještě stále jedná o část nastavování hardware, protože 

se jednotlivé piny nastavují na vstupní nebo výstupní parametry, zjišťuje se přítomnost  

a funkčnost modulů, do proměnných se načítají výchozí hodnoty a provádí se první řádky 

kódu, který by bylo vhodné provést pouze při prvním a jediném průchodu cyklu. Zde již 

přiřazujeme proměnným jejich hodnoty, provádíme ověření přítomnosti modulů, tvoříme 

výstupní informace pro uživatele a používáme rozhodovací příkazy. K této části tedy 

budeme vytvářet vývojový diagram (obrázek 17).   

6.3.3 Hlavní tělo programu 

Třetí a poslední částí celého programu je hlavní tělo programu, které vykonává 

potřebné instrukce pro běh a řízení systému. Vychází z obou předchozích částí a jeho 

hlavní úlohou je komunikace s uživatelem. Hlavní část programu reaguje na požadavky 

uživatele. Tyto požadavky jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a na základě 

rozhodovacích mechanismů případně předány dalším modulům k vykonání instrukcí. 

Uživatel pak získává zpětnou vazbu ve vizuální podobě na monitoru nebo pomocí 

elektroluminiscenčních diod, jak je tomu v tomto projektu. Součástí hlavního těla 

programu jsou i funkce, které bývají napsány mimo hlavní tělo programu. Program ve 

svém kódu na tuto funkci odkazuje a vykoná jí ve chvíli, kdy je funkce požadována. Po 

jejím vykonání se vrací za místo, odkud na funkci odkázal. Vývojový diagram hlavního 

těla programu (obrázek 18) a všechny ostatní vývojové diagramy jsou také součástí přílohy 

této diplomové práce. 
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Obrázek 17: Vývojový diagram jednocyklového průchodu střední části programu; zdroj: vlastní 
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Obrázek 18: Vývojový diagram hlavního těla programu; zdroj: vlastní 
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6.4 Knihovny 

Jak již bylo zmíněno dříve, při zapojování modulů musíme předem uvažovat  

o následném programování. RFID čtečka, RTC modul a ethernet modul s SD kartou, které 

využíváme v našem projektu, mají již napsané knihovny pro své operace. Samozřejmě, že 

můžeme vytvářet vlastní knihovny, ale bylo by to zbytečné. Arduino, jakožto open source 

platforma, má k dispozici tyto knihovny přímo na svých internetových stránkách ke stažení 

nebo můžeme využít poměrně velkou komunitu nadšenců a stáhnou knihovny ze 

soukromých stránek těchto uživatelů. Prodejci modulů nebo samotných platforem někdy 

nabízí na internetových stránkách u těchto produktů přímé odkazy na webové stránky 

s těmito knihovnami. 

Všechny použité knihovny jsou součástí elektronické přílohy této práce a jejich 

jmenný výčet je následující: 

 RTC (RTC modul)  

 SD (modul SD karty - součástí ethernet modulu) 

 SoftwareSerial (modul RFID čtečky) 

 SPI (sériové komunikační rozhraní) 

6.5 Funkční postupy programu 

Celé tělo programu v prostředí Arduino IDE bylo při vytváření vývojových 

diagramů rozděleno do tří základních částí. Každá z těchto částí má svůj význam a funkci, 

které byly popsány v předchozích kapitolách. Nejdůležitější částí programu je již zmíněná 

třetí část (Hlavní tělo programu), která se po načtení všech parametrů, knihoven a hodnot 

stará o správnou funkci modulů a řízení celého systému včetně vizualizace. Systém reaguje 

na jednotlivé podněty uživatelů takto: 

Uživatel přichází s ID kartou k systému a přikládá ji ke čtečce. Systém si zapíše 

číslo karty do paměti a začne jej porovnávat s databází. Následují tři možnosti reakce 

systému: 

 Systém nenalezne kartu v databázi, dá najevo uživateli, že jeho karta se 

neshoduje s žádným záznamem v databázi a zapíše číslo karty s datem, časem  

a informací o nepovolení vstupu do souboru evidence vstupů. 
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 Systém nalezne kartu v databázi, dá pokyn relé, které sepne obvod a otevře tak 

dveřní zámek, dá najevo uživateli možnost vstupu do místnosti a zapíše číslo 

karty s datem, časem a informací o povolení vstupu do souboru evidence 

vstupů. 

 Systém nalezne kartu v databázi, dá pokyn relé, které sepne obvod a otevře tak 

dveřní zámek, dá najevo uživateli možnost odchodu z místnosti a zapíše číslo 

karty s datem, časem a informací o odchodu do souboru evidence odchodů. 

Správce místnosti má k dispozici dvě ID karty. První karta a její číslo je evidováno 

v systému, jako „Zapisovací“. Pomocí této karty se přidávají další ID karty uživatelů do 

databáze povolených vstupů. Druhá karta a její číslo je evidováno v systému, jako 

„Odstraňovací“ a slouží k odstranění uživatelských ID karet z databáze. 

Při přidávání nové ID karty do systému tedy přichází správce s kartou „Zapisovací“ 

a přikládá jí ke čtečce. Systém rozpozná „Zapisovací“ kartu, dává správci najevo, že může 

přiložit novou kartu, která má být zapsána do databáze a poskytuje mu k tomuto přiložení 

časový prostor pěti sekund. Pokud správce nestihne přiložit novou kartu, může operaci 

znovu zopakovat. Nyní nastávají tři možnosti reakce systému: 

 V databázi již není místo pro další karty. Systém dá najevo správci, že kartu 

nelze zapsat. 

 V databázi již existuje shodné číslo karty. Systém dá najevo správci, že kartu 

nelze zapsat. 

 Systém zapíše nové číslo karty do databáze a tuto skutečnost dá najevo správci. 

V případě vymazávání karty z databáze přichází správce s kartou „Odstraňovací“  

a přikládá jí ke čtečce. Systém rozpozná „Odstraňovací“ kartu, dává správci najevo, že 

může přiložit kartu, která má být vymazána z databáze a poskytuje mu k tomuto přiložení 

opět časový prostor pěti sekund. Nyní nastávají dvě možnosti reakce systému: 

 Číslo karty není v databázi. Systém dává správci na vědomí, že karta nemůže 

být vymazána. 

 Systém nalezne kartu v databázi, vymaže její pozici, obnoví soubor z paměti a 

dá najevo správci vymazání čísla karty z databáze. 
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Vizualizaci na podněty uživatelů (tabulka 3) u některých reakcí nebylo nutné nijak 

rozlišovat neboť výsledek pro uživatele byl stejný. V systému byly evidovány dva takovéto 

případy: 

 nenalezení čísla karty při pokusu o vymazání karty z databáze a vymazání 

karty z databáze s vymazáním souboru při odstraňování čísla karty z databáze 

 kartu nelze zapsat, protože je vyčerpána kapacita a kartu nelze zapsat, protože 

již v databázi existuje 

 V případě, že by se do systému přidávaly další funkcionality, jenž by podmiňovaly 

rozpoznávání i těchto detailů, muselo by být provedeno rozlišení z důvodu lepší 

přehlednosti pro uživatele a ukázky, že i tyto funkcionality systém vnímá jako rozdílné 

reakce systému na podnět uživatele. 

Tabulka 3: Reakce systému a jejich vizualizace; zdroj: vlastní 

Popis funkcionality Reakce systému na podnět 
Barva 

LED 

Chování 

LED 

Uživatel se pokouší  

o přístup 
Zamítnutí přístupu červená svítí 

Uživatel se pokouší  

o přístup 
Přístup povolen modrá svítí 

Uživatel se pokouší  

o odchod 
Odchod povolen modrá bliká (3x) 

Správce zapisuje kartu  

do databáze 

Systém čeká na přiložení nové 

karty 
žlutá svítí 

Správce zapisuje kartu  

do databáze 

Přiložení a zápis nové karty  

do databáze 
modrá bliká (6x) 

Správce zapisuje kartu  

do databáze 

Nelze zapsat kartu (karta již 

existuje nebo je vyčerpána 

kapacita) 

modrá 

červená 

bliká (3x) 

bliká (3x) 

Správce vymazává kartu  

z databáze 

Systém čeká na přiložení nové 

karty 
žlutá svítí 

Správce vymazává kartu  

z databáze 

Karta byla vymazána úspěšně  

z databáze nebo nebyla 

nalezena, a tudíž je výsledek 

stejný 

červená bliká (6x) 

 

 



Petr Tomek: Systém otevírání dveří za použití identifikační karty 

2015  46 

6.6 Evidence přístupů 

Dle požadavků na systém je třeba vytvořit také evidenci přístupů. Evidované 

informace o požadavcích uživatelů na systém jsou tyto: 

 povolený přístup (příchod do místnosti) 

 zamítnutý přístup  

 odchod z místnosti 

 Systém generuje tyto informace do jednoho souboru (PRISTUP.CSV). Soubory 

s koncovkou CSV vytvářejí automaticky tabulku evidovaných informací a patří také mezi 

podporované formáty kancelářského balíčku „Microsoft Office“. Konkrétně je tento druh 

souboru, jakožto tabulka, přiřazen k tabulkovému editoru „Microsoft Excel“. Při otevření 

souboru jsou jednotlivé informace vloženy do buněk neformátované a nerozdělené do 

sloupců, jak bychom potřebovali. Proto, aby se nám informace rozdělily do samostatných 

buněk, musíme provést formátování a nastavení oddělovače. Oddělovačem 

zpracovávaných informací je v tomto případě čárka, která udílí zařazení a rozdělení 

informací do sloupců. Data stejného významu pak tvoří sloupce a jednotlivé záznamy jsou 

zapisovány po řádcích. Každý následující záznam je tedy zapsán na nový řádek, což 

jednoduše odliší evidenci jednoho požadavku uživatele na systém od následujícího nebo 

předchozího. Do evidence přístupů se zaznamenávají tyto informace: 

 ID karty 

 datum 

 čas 

 informace o pohybu uživatele (příchod, odchod, zamítnutí vstupu) 

Výhodou souboru s koncovkou CSV je také možnost otevřít tento soubor pomocí 

operačního systému Windows. K tomuto otevření použijeme klávesu F3. V souboru však 

můžeme evidenci pouze prohlížet (obrázek 19). Je to tedy jen rychlý náhled, pokud 

potřebujeme kontrolovat či zjišťovat správnost údajů apod.. Stejně tak, jako v Microsoft 

Excel se zobrazují informace v tabulce a není potřeba nijak upravovat soubor při otevření. 

Hodnoty jsou rozmístěny do řádků a sloupců automaticky. 
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Obrázek 19: Evidence přístupů; zdroj: vlastní 
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7 NÁKLADY NA REALIZACI 
Náklady na sestavení systému byly jedním ze sledovaných faktorů realizace. 

Vytvořený prototyp však není ukázkou minimalizace nákladů, ale pouze souhrnem 

konkrétních zařízení odpovídajících požadavkům na vytvoření přístupového systému. Ve 

chvíli, kdy je celý systém hotov, můžeme nyní spočítat náklady použitých částí a vytvořit 

si představu celkových nákladů současného systému. Protože jednotlivé komponenty 

nebyly pořizovány jen s ohledem na cenu, ale také dle své dostupnosti, bylo by vhodné 

každou použitou součást podrobit zkoumání, zda neexistuje vhodná alternativa stejných 

parametrů s nižší cenou. Poté, co vyčíslíme celkové náklady systému a porovnáme 

komponenty s jejich možnými alternativami, dostaneme nejnižší celkovou možnou cenu 

realizace tohoto systému. 

7.1 Skutečné náklady systému 

Ceny jednotlivých komponent nám dokládá tabulka 4. Ve spodním řádku tabulky 

nalezneme sumarizaci nákladů na celý systém. Je třeba si uvědomit, že do těchto nákladů 

není zahrnuta částka na zapouzdření komponent a cena zdroje pro elektrický zámek. 

Tabulka 4: Ceny komponent přístupového systému; zdroj: vlastní 

Komponenta Cena 

řídící jednotka Arduino Uno Rev. 3 535,00 Kč 

ethernet modul s micro SD slotem 399,00 Kč 

RTC modul DS1302 s baterií 60,00 Kč 

RFID čtečka RDM6300 329,00 Kč 

relé modul 70,00 Kč 

3 kusy LED 5,00 Kč 

propojovací materiál 55,00 Kč 

elektrický zámek 828,00 Kč 

micro SD karta 2GB 79,00 Kč 

Cena celkem 2 360,00 Kč 
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7.2 Moţnosti sníţení nákladů 

Již při prvním pohledu na jednotlivé komponenty je patrné, jaké budou možnosti 

snížení celkových nákladů na systém. 

Použitá řídící jednotka Arduino Uno Rev.3 je originální produkt italské společnosti 

Arduino. V kapitole, která představila podrobně tuto platformu, je zmínka o tom, že na trhu 

existují i neoficiální desky vycházející z tohoto projektu. Jsou to tzv. klony, jenž disponují 

totožnou architekturou, stejným rozprostřením komponentů, rozměry i designem a jsou 

tedy schopny plně nahradit původní platformu. Cena těchto klonů je však nepoměrně nižší.  

Další součástí systému je ethernet modul. Na tomto modulu se využívá pouze slot 

pro micro SD kartu. Tento modul byl použit z důvodu snadné dosažitelnosti a zajištěné 

kompatibility, ale pokud bychom místo tohoto zařízení použili obyčejný a samostatný 

modul pro SD kartu (obrázek 20), mohli bychom nejen snížit náklady na systém, ale také 

zmenšit celkové rozměry systému. V případě této záměny modulů, můžeme použít 

klasickou SD kartu a u té případně snížit kapacitu na polovinu (1GB). Tím dostaneme stále 

ještě dostačující velikost paměti pro uchování potřebných dat, ale podaří se nám malinko 

snížit náklady. 

 

Obrázek 20: modul SD karty; zdroj: vlastní 

Výměna ostatních komponent není potřeba. Další změnou by se nesnížila cena 

projektu, ani by systém nedoznal nějakého výrazného vylepšení. 

Provedení záměny komponentů bylo dosaženo kýženého výsledku a náklady na 

přístupový systém byly poníženy o 669,-Kč (tabulka 5). Ve srovnání s konkrétním 

příkladem, jenž byl představen na začátku práce, se jedná o diametrální rozdíl nákladů na 
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realizaci systému. Cena zmíněného hotelového RFID zámku DL-200 [19] byla nepoměrně 

vyšší (7853,-Kč s DPH). 

 

Tabulka 5: Souhrn ceny systému při použití alternativních komponentů; zdroj: vlastní 

Komponenta Cena 

Arduino Uno rev.3 klon CH340G 260,00 Kč 

modul SD karty 60,00 Kč 

modul DS1307 RTC s baterií 55,00 Kč 

RFID čtečka RDM6300 329,00 Kč 

relé modul 70,00 Kč 

3 kusy LED 5,00 Kč 

propojovací materiál 55,00 Kč 

elektrický zámek 828,00 Kč 

SD karta 1GB 29,00 Kč 

Cena celkem 1 691,00 Kč 
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8 MOŢNOSTI VYLEPŠENÍ SYSTÉMU 
Vytvořený přístupový systém je sestaven do podoby prototypu, ze kterého je již 

možné vycházet při zadání do výroby, sestavení, úpravy designu a realizace finálního 

výrobku. Daný systém splňuje veškeré požadavky, což je při použití v daném prostředí 

dostačující, ale takovýto systém nemusí vyhovovat nárokům jiných uživatelů nebo jinému 

prostředí, ve kterém by zadavatel potřeboval tento systém realizovat. Každý zákazník má 

své představy, potřeby a vize, které je třeba splnit, a proto i tento přístupový systém může 

doznat několika vylepšení, aby vyhovoval těmto požadavkům. 

8.1 Vzdálená správa 

Jednou z možností rozšíření původního systému, je využití ethernet modulu. 

Stávající systém je tímto modulem již osazen, ale využívá z tohoto modulu jen paměťové 

místo SD karty. Pokud by byl využit celý potenciál tohoto modulu, bylo by možné rozšířit 

funkcionality systému bez nutnosti připojení dalších zařízení. Stačilo by tedy jen 

doprogramovat řídící jednotku a napojit ethernet modul přes jeho konektor k síti. Takto 

naprogramovaná a připojená řídící jednotka skýtá další možnosti řízení celého systému. 

Především se jedná o vzdálený přístup, který může povolit správce místnosti přímo 

z počítače bez nutnosti příchodu na místo, kde se systém nachází. Další možností využití je 

ovládání systému přes mobilní zařízení připojené do vnitřní bezdrátové sítě a v neposlední 

řadě je možné také přistupovat do databáze přístupů a vést její evidenci. 

V případě, že by byl použit systém pro větší počet místností (patro, sekce apod.)  

a každý z těchto systémů by byl připojen do sítě, mohla by být správa a evidence přístupů 

řízena centrálně s podporou webové aplikace, kterou by obsluhovala odpovědná osoba.  

8.2 Rozšíření autentizace 

Bezpečnost systému je jedním ze zásadních prvků přístupových systémů. Úroveň 

zabezpečení závisí na použitém typu autentizace (případně jejich kombinaci), technickém 

provedení vstupních dveří a také na výši aktiv, která tento systém chrání. 

Vytvořený přístupový systém je založen na autentizaci pomocí identifikační karty. 

Bezpečnost je v tomto případě založena na jednom typu autentizace, která nepatří k těm 
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nejbezpečnějším typům. Proto by bylo vhodné v případě použití tohoto systému v jiném 

prostředí zajistit vyšší stupeň bezpečnosti a tudíž přidat další ochranný prvek autentizace. 

Vhodným a nenáročným řešením ať už z pohledu ceny či programování se jeví 

přidání numerické klávesnice. Znamená to tedy, že oprávněný uživatel přichází nejen 

s kartou (tokenem), ale i se znalostí přístupového numerického kódu. Takováto kombinace 

autentizačních prvků je již poměrně dobrým zajištěním bezpečnosti před vstupem 

neoprávněného uživatele. 

Pokud by však ani tento způsob nebyl dostatečně chráněn z pohledu zadavatele, je 

samozřejmě možné připojit i další typy autentizace, jako je například biometrie a podobně. 

Toto jsou však již poměrně drahá řešení a celý systém by se značně prodražil. 

8.3 Vizualizace 

Vizualizace systému tvořená pouhými třemi elektroluminiscenčními diodami je 

vzhledem k nízkému počtu funkcionalit dostatečným řešením, ale přesto by bylo možné jí 

vylepšit. V případě, že by byl systém dále rozšiřován o nástavbové funkce, bylo by dobré 

zajistit přívětivější komunikaci, která by přesně specifikovala odezvu systému na podněty 

uživatele. 

Jedním z možných řešení je přidat do systému LCD modul. LCD panel pracuje 

s textovými řetězci, které zobrazuje rozdělené po řádcích a znacích. Jaký LCD modul 

použít, záleží na potřebách uživatelů. Rozšíření systému o LCD panel je náročnější 

operací, která vyžaduje přidání modulu LCD přes sériovou komunikaci nebo sběrnici I2C 

(záleží na konkrétním modulu) k řídící jednotce, zajištění funkčnosti komunikace pomocí 

knihovny a naprogramování zobrazovaných řetězců. 

8.4 Kapacita 

Současný systém byl navržen dle specifikace v nejjednodušším provedení. Při 

rozšiřování systému o nástavbové funkcionality, dodatečné programování a připojování 

dalších modulů (s tím spojené přidávání knihoven) by nemusela stačit současná kapacita 

řídící jednotky. Nejde však jen o kapacitu paměťového místa, kde je uložen program, ale 

jedná se také o operační paměť, počet pinů pro připojení nástavbových modulů a také  

o generování souboru na SD kartu s povolením nebo zamítnutím vstupu do místnosti. 
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8.4.1 Kapacita SD karty 

Kapacita paměťové karty a tedy evidence přístupů také není neomezena. Každým 

pokusem o vstup do místnosti se v souboru přístupů generuje informace o velikosti cca 50 

bajtů. SD karta má kapacitu 2GB a tudíž by kapacita měla být pro současný systém více 

než dostatečná. Pokud by se ale do systému dopracovávaly další funkcionality a přibyla by 

na SD kartu jmenná databáze zaměstnanců a studentů, případně by přibyla funkcionalita 

přesné evidence odchodu atd., bylo by třeba uvažovat o tom, na jaký časový interval by SD 

karta (její kapacita) dostačovala.  

8.4.2 Kapacita paměťové místa programu 

V případě paměťového místa programu je kapacita vyčerpána zhruba ze ¾ 

celkového prostoru (32768 bajtů). Při rozšíření funkcionalit systému tedy bude záležet na 

tom, zda se systém bude rozšiřovat o funkcionality ve spojení s doplňkovými moduly nebo 

se bude jednat o doprogramování stávajícího uspořádání modulů. 

Pokud budeme pouze doprogramovávat funkcionality (ošetření kapacity paměťové 

karty nebo přidání do evidence přístupů databázi zaměstnanců), měl by současný prostor 

stačit. Jednoduché úpravy kódu nezabírají mnoho místa, a proto, abychom překročili 

stávající prostor, by se muselo jednat o rozsáhlou změnu programu nebo přidání velkého 

počtu funkcionalit.    

Velkou část programového prostoru zabírají použité knihovny pro jednotlivé 

moduly. V případě připojení dalších modulů a použití jejich knihoven by byl prostor 

vyčerpán a kapacita by se tak stala nedostatečnou. V tomto případě by se musela vyměnit 

řídící jednotka za jinou (s větší kapacitou paměťového prostoru pro program). 

8.4.3 Kapacita operační paměti řídící jednotky 

Operační paměť řídící jednotky má kapacitu 2048 bajtů, což není mnoho. Do této 

paměti se ukládají veškeré proměnné, se kterými systém pracuje. Každá proměnná zabírá 

místo v paměti dle svého typu. Systém používá i proměnné, které nejsou okamžitě využity, 

ale jejich místo v paměti musí být předem rezervováno pro případné použití. 

Z důvodu nízké kapacity této paměti je také systém dimenzován na 30 uživatelů, 

což je maximální počet přístupových karet, se kterými umí systém pracovat (nahrát čísla  
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z databáze do operační paměti, pracovat s nimi a uchovávat je zde po dobu chodu 

systému). Opět lze říci, že tento počet dostačuje využití systému v daných podmínkách, ale 

v případě, že bychom potřebovali navýšit počet přístupových karet, bylo by potřeba navýšit 

i kapacitu operační paměti a to by znamenalo výměnu řídící jednotky. 

8.4.4 Kapacita konektorů pro připojení modulů 

K řídící jednotce jsou v rámci tohoto systému připojeny čtyři moduly a tři 

elektroluminiscenční diody. K dispozici je na řídící jednotce 14 digitálních a 6 

analogových pinů. V současnosti je využito 11 pinů (8 digitálních a 3 analogové). V tomto 

ohledu tedy kapacita řídící jednotky dostačuje a nutnost výměny by nastala v případě, že 

bychom připojovali modul s velkými nároky na počet konektorů nebo větší počet modulů. 
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9 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit přístupový systém, který by vyhovoval 

zadaným požadavkům a současně by byl lehce realizovatelný s nízkými výrobními náklady 

pro běžného spotřebitele. 

Prvním úkolem bylo tedy vymezit požadavky a zaměřit se také na současné trendy 

přístupových systému. Požadavky na systém, znalosti o základních parametrech a s nimi 

související orientaci na poli trhu bylo potřeba shrnout a nastavit tak výchozí pozici pro 

návrh prototypu přístupového systému. 

Po nastudování těchto základních informací bylo nutné vybrat správný směr 

realizace. V této části došlo k rozhodnutí nejít cestou inovace, ale využít tak starší 

technologii RFID a mít zaručenu kompatibilitu s uživatelskými ID kartami.  

S použitou RFID technologií bylo třeba se seznámit a tudíž vznikl v práci základní popis 

technologie, princip fungování a také soupis možných bezpečnostních rizik společně se 

způsoby jejich odstranění. 

Klíčovou myšlenkou v následné části práce bylo nerealizovat systém složitým 

způsobem navrhováním plošných spojů a vytváření vlastních zařízení, ale využít již 

existující open source platformu s mnoha doprovodnými moduly. Jednak tato cesta 

zaručovala kompatibilitu, umožňovala jednoduchost realizace a snadné programování, ale 

také nenavyšovala náklady na sestavení systému. Tímto netradičním přístupem realizace se 

velmi odlišil celý projekt od běžně dostupných přístupových systémů na trhu. 

V části výběru zařízení a modulů jsou již vybírány konkrétní potřebné prvky 

systému, které korespondují s požadavky na daný systém a současně zajišťují základní 

funkcionality. Základní platforma a jednotlivé moduly byly vybírány dle požadavků, 

dostupnosti, jednoduchosti zapojení, rychlosti reakce, snadného programování  

a v neposlední řadě také dle ceny. Snahou bylo především vytvořit funkční celek, jakožto 

prototyp, ze kterého se bude vycházet při realizaci. V této části se vyskytlo několik předem 

neočekávaných problémů, které souvisely se vzájemnou kompatibilitou karet ISIC  

a použitou čtečkou RFID nebo zajištěním energie pro modul RTC v případě výpadku 

proudu a tedy nutnost nastavovat vždy znovu datum a čas. V tomto ohledu musela být 

vybrána jiná čtečka RFID a modul obsahující udržovací baterii. 
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Zapojení jednotlivých vybraných součástí bylo víceméně intuitivní záležitostí, 

přesto však je potřeba mít patřičné znalosti. Zapojování ale probíhalo postupně dle popisu. 

Každé zapojením jednoho modulu totiž doprovázelo programování, přesné nastavení dle 

použitých knihoven a seznámení se s funkčností zařízení. 

Ve chvíli, kdy jednotlivá zařízení tvořila celek, bylo potřeba systém oživit. V této 

části práce byly nejprve vytvořeny vývojové diagramy, podle kterých se později 

programovala řídící jednotka. Aby systém bezchybně fungoval, musela řídící jednotka 

správně vyhodnotit situaci a požadavky uživatele a adekvátně na ně umět zareagovat. 

Programování nebylo jednoduché, neboť se nejednalo o typickou von Neumannovu 

architekturu sekvenčního zpracování. Čip řídící jednotky je totiž založen na harvardské 

architektuře. Bylo tedy důležité zajistit komunikaci mezi řídící jednotkou a právě 

používaným modulem a současně nezapomenout na vykonávání programu v neustále se 

opakujícím cyklu. S tímto typem programování jsem se setkal poprvé a byla to pro mne 

nová zkušenost ve vývoji programu. Vzhledem k tomu, že mnohé cykly a funkce systému 

se neustále opakují pro různé funkcionality, byly tyto části vytvořeny, jako nezávislé 

funkce, ke kterým se program odkazuje. Tímto postupem se program značně zjednodušil  

a také zkrátil. Programování bylo posledním krokem, kterým byl celý systém dotvořen. 

Pro shrnutí celého projektu bylo potřeba kromě vytvoření fungujícího systému  

a tedy splnění hlavního cíle práce ještě zrevidovat náklady na realizaci celého přístupového 

systému a zabývat se i možnými nástavbovými funkcionalitami, které rozšíří funkčnost  

a realizaci do konkrétního prostředí zadavatele. 

Dalo by se tedy říci, že tento přístupový systém lze realizovat s poměrně nízkými  

náklady v porovnání s trhem, ovládání pro uživatele je velmi přívětivé a intuitivní a pro 

zadavatele skýtá systém velké a jednoduché možnosti rozšíření či modifikace.   
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Příloha 2 – Zdrojový kód programu 
#include <virtuabotixRTC.h> 
#include <SD.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <SPI.h> //Použité knihovny 
 
SoftwareSerial RFID(A0, A1); //Nastavení pinů RFID čtečky 
virtuabotixRTC myRTC(A2, A3, 3); // Nastavení pinů RTC modulu 
 
File soubor; //proměnná soubor – používá se pro čtení a zápis do souboru 
String id, karta;  
char znak; 
byte i = 0, j = 0; 
byte cer = 6; 
byte ora = 7; 
byte mod = 5; //Mapování čísel použitých pinů 
unsigned long cas; 
String zapsat = ("0009365098"); //ID karty pro zápis do databáze 
String vymazat = ("0011522818"); //ID karty pro vymazání z databáze 
String vstup*11+ = ""; //Pole ID čísel oprávněných uživatelů 
String vystup*11+ = ""; //Pole ID čísel v místnosti 
 
void setup(){ 
  id.reserve(12);karta.reserve(12); 
  zapsat.reserve(12);vymazat.reserve(12); 
  vstup*11+.reserve(11);vystup*11+.reserve(11); //Rezervace objemu paměti 
   
  Serial.begin(9600); 
  RFID.begin(9600); //Zahájení a rychlost komunikace  
   
  Serial.print("RFID ctecka..."); 
  delay(50); //Prodleva 50 milisekund 
  Serial.println("OK"); 
   
  //myRTC.setDS1302Time (00, 37, 13, 2, 24, 3, 2015); //Nastavení data a času 
   
  Serial.print("SD karta..."); 
  pinMode(10, OUTPUT); //Nastavení pinu 10 jako výstupní 
  pinMode(cer, OUTPUT); //Nastavení pinu cer(6) jako výstupní 
  pinMode(mod, OUTPUT); //Nastavení pinu mod(5) jako výstupní 
  pinMode(ora, OUTPUT); //Nastavení pinu ora(7) jako výstupní 
  if (!SD.begin(4)){ 
    Serial.println("Chyba !!!"); 
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    return; 
  } 
  Serial.println("OK"); //Ověření funkčnosti SD karty 
  if (SD.exists("test.txt")){ 
    i=0;j=0; 
    soubor = SD.open("test.txt"); //Otevře soubor TEST.TXT 
    while (soubor.available()>0){ 
      delay(5); 
      znak=(soubor.read()); 
      vstup[i] += znak; 
      j++; 
      if (j==10){ 
        i=i+1; 
        j=0; 
      } 
    } 
    soubor.close(); //Zápis ID karet z databáze do proměnné pole 
  } 
  pinMode(2,OUTPUT); 
  Serial.println(""); 
} 
 
void loop(){ 
  myRTC.updateTime(); //Aktivace času 
  if (RFID.available()>0), //Pokud není buffer RFID čtečky prázdný 
    delay(50); 
    id="";i = 0; 
    while(RFID.available()>0){ 
      delay(5); 
      znak=(RFID.read()); //Postupné načítání znaků do proměnných 
      id += znak; 
      i=i+1; 
    } 
    if(id.length()>10){ 
      uprava(); //Úprava na desetimístné číslo 
      karta = id; 
    } 
    if (karta != zapsat && karta != vymazat), //Pokud je přiložena jiná karta 
      kontrola(); //Přejdi na funkci kontrola a začni provádět srovnání z databází 
    } 
    if (karta == vymazat), //Pokud je přiložena karta pro vymazání z databáze 
      Serial.println("Karta vymazat"); 
      cas = millis(); //Srovnání času 
      do { 
        cekam(); 
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      } while(karta == vymazat && millis()-cas < 5000); //Čekání 5 vteřin 
      if (karta != zapsat && karta != vymazat){ 
        vymaz(); 
      } 
    } 
    if (karta == zapsat && vstup*9+ == ""), //Pokud je přiložena karta pro zápis 
      Serial.println("Karta zapsat"); 
      cas = millis(); //Srovnání času 
      do { 
        cekam(); 
      } while(karta == zapsat && millis()-cas < 5000); //Čekání 5 vteřin 
      if (karta != zapsat && karta != vymazat){ 
        zapis(); 
      } 
    } 
  } 
} 
 
void cekam(), // Funkce čekání při zápisu nebo vymazání karty  
  if (RFID.available()>0){ 
    delay(50); 
    id="";i = 0; 
    while(RFID.available()>0){ 
      delay(5); 
      znak=(RFID.read()); 
      id += znak;i=i+1; 
    } 
    if(id.length()>10), //Pokud je délka ID delší než 10 znaků 
      uprava();karta = id; 
    } 
  } 
  digitalWrite(ora, HIGH); 
  Serial.println("Cekam ...");delay(1000); 
  digitalWrite(ora, LOW); 
} 
         
void blikcer(), // Funkce blikání červenou LED 
  for (i=0;i<3;i++){ 
  digitalWrite(cer, HIGH);delay(200); 
  digitalWrite(cer, LOW);delay(200); 
  } 
} 
 
void blikmod(){// Funkce blikání modrou LED 
  for (i=0;i<3;i++){ 
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  digitalWrite(mod, HIGH);delay(200); 
  digitalWrite(mod, LOW);delay(200); 
  } 
} 
 
void vymaz(), //Funkce vymazání karty z databáze 
  SD.remove("test.txt"); 
  blikcer(); 
  hledat();vstup[j] = ""; 
  soubor = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); //Otevři soubor pro zápis 
  if (soubor){ 
    Serial.println("Obnovuji soubor. "); 
    for (i=0;i<10;i++){ 
      if (vstup[i]!=""){ 
        soubor.print(vstup[i]); //Zapisuj do souboru 
      } 
    } 
  } 
  blikcer(); 
  soubor.close(); //Uzavři soubor 
  Serial.println(""); 
  for (i=0;i<10;i++){ 
    if (karta == vystup[i]) vystup[i] = ""; 
  } 
} 
 
void hledat(), //Funkce nalezení shodného ID s databází 
  znak = 'N';j = 10; 
  for (i=0;i<10;i++){ 
    if (karta == vstup[i]){ 
      znak = 'A';j = i; 
    } 
  } 
} 
 
void zapis() //Funkce zápisu nové karty do databáze 
{ 
  hledat(); 
  blikmod(); 
  soubor = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); 
  if (soubor && znak == 'N')  
  { 
    Serial.print("Zapisuji... "); 
    Serial.print("cislo karty :"); 
    soubor.print(karta); 
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    Serial.println(karta); 
    i=0; 
    while(vstup[i]!="") 
    { 
      i++; 
    } 
    vstup[i]=karta; 
    blikmod(); 
  }  
  else  
  { 
    Serial.println("Karta jiz existuje"); 
    blikcer(); 
  } 
  soubor.close(); 
  Serial.println(""); 
} 
 
void kontrola(), //Funkce vstupu nebo odchodu z místnosti 
  znak = 'N'; 
  for (i=0;i<10;i++){ 
    if (karta == vystup[i]){ 
      znak = 'V'; 
      vystup[i] = ""; 
      Serial.println("Odchod z mistnosti"); 
      //digitalWrite(2, HIGH); 
      blikmod(); 
      pristup(); 
      //digitalWrite(2, LOW); 
    } 
  } 
  for (i=0;i<10;i++){ 
    if (karta == vstup[i] && znak == 'N'){ 
      Serial.println("Vstup povolen"); 
      znak = 'A'; 
      digitalWrite(mod, HIGH); //Rozsvícení modré LED 
      pristup(); 
      digitalWrite(2, HIGH);delay(4000); //Signál na modul relé na pinu 2 
      digitalWrite(2, LOW);delay(500); 
      digitalWrite(mod, LOW); 
      j=0; 
      while(vystup[j]!="") 
      { 
        j++; 
      } 
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      vystup[j]=karta; 
    } 
    if (i==9 && znak == 'N'){ 
      Serial.println("Vstup zamitnut"); 
      digitalWrite(cer, HIGH); 
      pristup(); 
      delay(3000); 
      digitalWrite(cer, LOW); 
    } 
  } 
} 
 
void uprava() //Funkce úpravy desetimístného ID karty 
{ 
  id=id.substring(0,10); 
  Serial.println("RFID ID : "+id); 
} 
 
void pristup() //Funkce pro zápis vstupu, odchodu nebo zamítnutí do souboru 
{ 
  soubor = SD.open("pristup.csv", FILE_WRITE); 
  if (soubor){  
    Serial.println("Datum / Cas: "); 
    soubor.print(karta+" "); 
    soubor.print(",");  
    Serial.print(myRTC.dayofmonth); 
    soubor.print(myRTC.dayofmonth);  
    Serial.print("/"); 
    soubor.print("/"); 
    Serial.print(myRTC.month); 
    soubor.print(myRTC.month);  
    Serial.print("/"); 
    soubor.print("/"); 
    Serial.print(myRTC.year); 
    soubor.print(myRTC.year); 
    Serial.print(" "); 
    soubor.print(","); 
    Serial.print(myRTC.hours); 
    soubor.print(myRTC.hours); 
    Serial.print(":"); 
    soubor.print(":"); 
    Serial.print(myRTC.minutes); 
    soubor.print(myRTC.minutes); 
    Serial.print(":"); 
    soubor.print(":"); 
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    Serial.println(myRTC.seconds); 
    soubor.print(myRTC.seconds); 
    Serial.println(""); 
    soubor.print(","); 
    if (znak == 'A') soubor.println("Vstup povolen"); 
    if (znak == 'N') soubor.println("Vstup zamitnut"); 
    if (znak == 'V') soubor.println("Odchod z mistnosti"); 
  } 
  soubor.close(); 
} 


