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Anotace 

V předloţené práci je popsána vize Internetu věcí, jeho vyuţití v nejrůznějších 

odvětvích a ţivotní cyklus informací v Internetu věcí. První část práce je věnována 

vysvětlení pojmu Internet věcí, příklady uplatnění a jeho výhody. V další části jsou 

blíţe popsány fáze ţivotního cyklu výrobku a informací, které jsou s ním spojeny. Dále 

se práce zabývá vyuţitím EPC kódů a nově vznikající síti EPCglobal Network. 

Následuje ukázka simulace ţivotního cyklu minerální vody Mattoni v EPCglobal 

Network. Tato simulace proběhla v laboratoři RFID ILAB. Celkové shrnutí práce je 

obsaţeno v závěru. 

Klíčová slova: Internet věcí, RFID tag, EPC kód, EPCglobal Network, EPC-IS 

 

 

 

Summary 

This thesis treats the vision of Internet of things, its use in various sectors and the 

life cycle of information in Internet of things. The first part is devoted to explain the 

concept of Internet of things, examples of the application and its benefits. In the next 

section are described in detail stages of the life cycle of the product and information that 

are related to it. Then the thesis addresses the use of EPC codes and the emerging 

network of EPCglobal Network. In the next part there is a sample simulation of the life 

cycle of Mattoni mineral water in the EPCglobal Network. This simulation took place in 

the laboratory RFID ILAB. Overall summary of the work is contained within the 

conclusion. 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 

AI aplikační identifikátor 
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GLN globální lokalizační číslo  

GS1 organizací zabývající se tvorbou globálních standardů 

GSIN sériové číslo dodávky 

GTIN globální identifikační číslo obchodní jednotky 

IoT Internet věcí 

IT informační technologie 

ONS autoritativní adresář informačních zdrojů 

RFID identifikace na rádiové frekvenci 

SGTIN globální identifikační číslo obchodní jednotky + sériové číslo  

SSCC sériové číslo logistické jednotky 

TraSer maďarský projekt sledování produktů na poloţkové úrovni  

UPC univerzální kódy produktů 
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Úvod 

Výraz „Internet věcí“ je předzvěstí vize Internetu budoucnosti, kde spojování 

fyzických věcí, skrze síť, se bude aktivně provádět v rámci Internetu a bude docházet 

k výměně informací mezi těmito věcmi a jejich okolím. To umoţní okamţitý přístup 

k informacím o fyzickém světě a objektech v něm, coţ vede k inovativním sluţbám, vyšší 

efektivitě a produktivitě.  

S vývojem měnících se potřeb společnosti a průmyslového sektoru Internet přijal 

mnoho nových technologií. Tato flexibilita byla faktorem jeho růstu, dnes uţ pokrývá 

zeměkouli a přináší hlasové, video a datové informace pro miliardy lidí. Spojování 

pevných a bezdrátových technologií napomáhá tomu, aby se Internet stal všudypřítomným 

a vţdy dostupným s podporou široké škály vyuţití. 

Cílem této bakalářské práce je přiblíţit, dosud tento nepříliš známý pojem Internet 

věcí (IoT), popsat jeho moţnosti a přínosy včetně podání přehledu a simulace jednotlivých 

fází ţivotního cyklu výrobku a informací v Internetu věcí. Praktická ukázka moţného 

fungování a simulace ţivotního cyklu vybraného výrobku je prezentována v rámci 

vznikající sítě EPCglobal Network.  
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1. Internet věcí 

Další skok v růstu Internetu plyne z integrace fyzických věci do informační sítě. 

Fráze „Internet věcí“ se týká celkové infrastruktury (hardware, software a sluţby) na 

podporu tohoto propojení fyzických předmětů. Tyto objekty budou aktivními účastníky 

v obchodních a informačních procesech, výměny dat, včetně jejich identity, fyzikálních 

vlastností a informací o prostředí, ve kterém se nacházejí. 

Vývoj určitých technologií nás přivádí blíţe k Internetu věcí. Rádiová identifikační 

technologie RFID umoţní, aby kaţdý objekt mohl mít svůj vlastní jedinečný identifikátor 

(namísto jednoho identifikačního čísla, pouze pro určitý typ výrobku, tak, jak je tomu 

u dnešních čárových kódů), který lze přečíst na dálku. To v reálném čase umoţňuje 

automatickou identifikaci a sledování jednotlivých objektů. Technologie bezdrátových 

čidel umoţňuje objektům poskytovat informace o jejich okolí, a tak třeba automobilové 

pneumatiky by nás mohly varovat, pokud by tlak v nich byl příliš nízký nebo v případě, ţe 

by silnice byla zledovatělá. Technologie, jako je robotika nebo programování, umoţní 

běţným objektům, aby se staly věcmi, které umí „myslet“ a komunikovat. 

Nanotechnologie a technologie pro sběr energie umoţní soustředit více výpočetního 

výkonu do menších prostor, takţe dokáţeme implementovat výpočetní kapacitu pracující 

v síti do struktury věcí kolem nás. Tyto technologie budou postupně vytvářet novou 

infrastrukturu. 

Vzhledem k tomu, ţe technologie potřebné pro Internet věcí se stávají stále více 

dostupné, bude se rozvíjet i široká škála aplikací. Ty mohou podpořit politiku v oblastech 

dopravy, ţivotního prostředí, vyuţití energetické energie a ochrany zdraví. Vznikne zde 

mnoho výhod, nejde jen o zrychlení růstu produktivity, ale i o zvýšení efektivity při 

manipulaci s materiálem a obecně logistiky, efektivitu skladování, sledování produktu, 

efektivitu správy dat, sniţování výrobních a manipulačních nákladů, zrychlení toku aktiv, 

zamezení krádeţí a rychlejší znovuzískání ukradených předmětů, eliminace padělání, 

sníţení chyb při výrobě, okamţité staţení vadných výrobků, lepší zabezpečení lékařských 

receptů, zlepšení ochrany a kvality potravin, efektivnější vyuţití energie, účinnější 

recyklace, nakládání s odpady a sníţení vypouštění CO2. 
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První viditelné známky tohoto nového vývoje jsou spojeny s příchodem rádiové 

technologie RFID, která slibuje revoluci v oblasti obchodu, zdravotnictví, logistiky 

a mobilně zaloţených mikro plateb, vytvoří se obrovské ekonomické příleţitosti. Ukázky 

uplatnění, z několika málo odvětví, si ukáţeme v následujících podkapitolách [2]. 

1.1 E-zdraví 

Pouţití RFID a snímacích technologií umoţní v reálném čase sledování pacientů, coţ 

vede k dřívější diagnóze. Ţivotně důleţité parametry, jako srdeční tep, dýchání 

a krevní tlak, lze měřit lehkými inteligentními senzory, které na sobě bude mít pacient, 

aniţ by jej nějak omezovaly v kaţdodenních činnostech. Tyto nositelné monitorovací 

systémy mohou získávat, zpracovávat a přenášet data více zdravotních ukazatelů, 

usnadňují zdravotníkům provádět léčebná rozhodnutí. Automatické záznamy lze okamţitě 

poslat zdravotnickému personálu, aby varovaly při zhoršení stavu pacientů. 

1.2 Léky 

Vyspělá síťová zařízení by mohla pomoci řešit problémy naší stárnoucí společnosti. 

Například pouţívání RFID tagů, umístěných na farmaceutických výrobcích, by mohlo 

umoţnit sledování kontroly správné kombinace léků pro pacienty. Propojené senzory by 

mohly být pouţity pro pomoc a sledování chování lidí se zvláštními potřebami, např. 

snímače mohou automaticky vybrat správnou teplotu ve sprše, čímţ se zabrání nebezpečí 

popálení, nebo by mohly informovat o neočekávaných reakcích, které by mohly vyţadovat 

lékařský zákrok.  

1.3 Energie 

Pouţití síťových teplotních a světelných senzorů umoţní moderním stavbám sníţit 

spotřebu energie, aniţ by se sníţil komfort, tím, ţe by se dynamicky měnilo nastavení 

pokojové teploty a světelných podmínek. Vzdálené sledování spotřeby energie domova, 

nebo kanceláře, umoţní lepší plánování energetických potřeb.  
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1.4 Prostředí 

Internet věcí bude mít zásadní vliv na způsob dopravy, počasí, částice v ovzduší 

a znečišťování vody. Ţivotní prostředí bude moci být sledováno a bude docházet ke 

shromaţďování statistických údajů. 

1.5 Logistika 

Internet věcí přináší mnoho výhod v oblasti dodavatelského řetězce. S poloţkami, 

vybavených RFID tagem, které jsou sledovány v reálném čase, můţe prodejce 

optimalizovat mnoho procesů pomocí automatické kontroly přijatého zboţí, sledování 

zásob v reálném čase nebo zjišťování krádeţí v obchodech. 
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2. Fáze životního cyklu 

Ţivotní cyklus výrobku má několik subdomén s konkrétními úkony a procesy, které 

čím dál častěji překlenují organizační a systémové hranice, vyzývají k lepší koordinaci  

a lepší transparentnosti procesů. To lze zajistit prostřednictvím řádného zavedení 

pokročilých sledovacích sluţeb na poloţkové úrovni. Po přezkoumání významných etap 

ţivotního cyklu můţeme shrnout poţadavky a očekávané účinky AutoID operací pro 

kaţdou oblast úloh, a to zejména se zaměřením na oblasti řešení tam, kde byla získána 

přímá zkušenost s pilotním návrhem implementace projektu TraSer.  

Díky propojení objektů s informačními technologiemi, a to buď prostřednictvím 

zabudovaných inteligentních zařízení, nebo pomocí jedinečných identifikátorů 

a datových nosičů, které mohou mít vliv na rozvoj inteligentní síťové infrastruktury  

a informačních systémů, mohou být výrobní procesy optimalizovány a celý ţivotní cyklus 

objektů, od výroby po vyřazení z provozu, můţe být sledován. Značením předmětů 

a přepravních boxů lze získat větší transparentnost o stavu v dílně, umístění 

a rozmístění šarţí a stavu výrobních strojů. Informace slouţí jako vstupní data pro 

propracované harmonogramy výroby a ke zlepšení logistiky. Díky identifikovatelným 

předmětům můţe vzniknout vlastní organizace a návrhy inteligentních výrobních řešení.  

Jelikoţ objekt a s ním spojené informace se od sebe nemohou odtrhnout, od výroby 

aţ do konce ţivotního cyklu, můţe být historie poloţky a její současný stav neustále 

sledován a uloţen v informačním systému. Data odráţí historii vyuţití výrobku, obsahuj í 

cenné informace pro návrh výrobku, marketing a související sluţby, stejně jako rozhodnutí 

o konci ţivotního cyklu výrobku, bezpečné a ekologické recyklaci, přestavbu nebo 

likvidaci výrobku [5].  

2.1 Návrh 

Zvyšující se nároky na řízení ţivotního cyklu výrobku mají za následek to, ţe 

informace o produktu musí být snadno přístupné po celou dobu ţivotnosti výrobku, od 

početí aţ po vyřazení z provozu. Zároveň s rostoucí sloţitostí zvětšujících se 

dodavatelských sítí vzniká potřeba si vyměňovat informace o výrobku mezi organizacemi. 

Zvyšující se poţadavky zákazníka na výrobek si tedy mohou vyţádat další nezbytné 
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zpracování informací o produktu na poloţkové úrovni, coţ vede k rychle rostoucímu 

navýšení objemu informací o produktu. Proto je při návrhu nutno počítat 

s tím, ţe se bude pracovat s velkým mnoţstvím informací nejen o samotném výrobku, ale  

i o jeho součástech a je třeba, aby veškeré významné údaje mohly být spojeny 

s konečným výrobkem. Vzniká riziko přetečení informací při správě, zápisu změny 

a aktualizaci. V dnešní době se setkáváme s těmito nejtěţšími klíčovými úlohami: 

 aktualizace více kopií výrobku najednou, přičemţ se musíme vyhnout 

aktualizačním anomáliím;  

 vzdálený přístup k datům a sluţbám, které mohou představovat řešení pro 

aktualizační problém; 

 cyklická upřesňující jednání, která vyţadují transparentnost mezi návrháři 

a tvůrci, zároveň jasně stanoví práva a odpovědnost.  

Systém dále počítá s těmito kroky: 

 označování všech dokumentů unikátními identifikátory;  

 moţnost nabídnout oprávněnému uţivateli přístup ke čtení materiálů s informacemi 

např. o sledování historie revizí;  

 přístup k aktualizaci souborů. 

Zavedení takového systému sledování má následující výhody: 

 uţivatelé mají jasný přehled o historii výrobku, coţ setří čas při hledání odpovědí 

na otázky týkající se změn návrhu; 

 je snadnější najít platné dokumenty v rámci celého systému;  

 je minimalizováno riziko ztráty dat nebo jejich poškození v důsledku špatného 

přepsání. 

Maďarská návrhářská a vývojová společnost Innotec vyuţívá pilo tního projektu 

TraSer, který se, mimo jiné, specializuje na implementaci sledování elektronických 

dokumentů, postavených na stejnojmenné platformě řešení, pro podporu spolupráce mezi 

členy skupiny podniku při návrhu výrobku. Řešení vyuţívá centrální úloţiště souborů, kde 

mohou uţivatelé získat přístup k dokumentům, které dále mohou slouţit k prohlíţení nebo 
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úpravě, v závislosti na přístupových právech uţivatelů. Zkušenosti ukázaly, ţe 

jednoznačná identifikace dokumentů s řešením správy jejich sledování odstraňuje řadu 

problémů týkajících se návrhu vytvářeného více lidmi, odpadávají organizační hranice, coţ 

nám ušetří hodně usilovné práce vynaloţené sledováním změn v návrhu v průběhu procesu 

vývoje výrobku. Platforma TraSer má tak stále větší potenciál ve sjednocování návrhu 

výrobku, a to můţe představovat krok směrem k integrovanému nakládání s ţivotním 

cyklem výrobku.  

2.2 Výroba 

Dnešním nejdůleţitějším klíčem k efektivní výrobě je vhodná míra pozorovatelnosti 

vůči postupu výroby s ohledem k výrobní jednotce, výrobnímu náčiní, strojům a podobně. 

Klíčové faktory, které přispívají k účinnosti, zahrnují optimální plánování, sníţení počtu 

vadných kusů, minimalizaci selhání techniky a provozních nákladů. Dále  jsou vybrány tři 

aspekty nejdůleţitější faktorů. 

2.2.1 Sledování výroby 

 Je třeba mít řádně vytvořené členění identifikace výrobní jednotky, sledovací systém 

výrobků poté můţe poskytnout lepší přehled o průběhu výroby, potenciální nedostatky 

výroby nebo problémy s přetečením. To vše umoţňuje nejen efektivnější plánování práce  

a rychlejší reakce na nejrůznější nedostatky a závady, ale také lepší komunikaci se 

zákazníky, dostupnost informací o stavu výroby nebo očekávané dodávce. Je nutno 

zdůraznit, ţe v integrovaném pohledu na ţivotní cyklus můţe být značkovací úroveň nově 

vytvořených výrobků také ovlivněna poţadavky pozdějších fází ţivotního cyklu, jde 

především o montáţ s ostatními komponentami, kontrolu kvality, servis a vyřazování 

z oběhu. 

2.2.2 Kontrola kvality  

Kromě toho, ţe máme více moţností automatizovaných postupů kontroly k vality 

a snadnější zavedení formálních poţadavků na jakost (z nichţ některé mohou být dokonce 

vybírány zákazníkem), tak AutoID podporovaná kontrola kvality rovněţ poskytuje 

okamţitou zpětnou vazbu pro plánování výroby i samotného provedení. Je-li identita 
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výrobní jednotky zachována během celého svého ţivotního cyklu, pak kvalitativní otázky 

nebo pozdější fáze ţivotního cyklu mohou být snadno integrovány do výše uvedené zpětné 

vazby, stejně jako hloubkové kvalitativní analýzy.  

2.2.3 Zvládnutí kastomizace 

Kastomizace (přizpůsobitelnost zákazníkům) je jiţ dnes masivně praktikována  

v oborech jako stavebnictví, automobilový průmysl, ale také v oblastech jako je výroba 

unikátních specializovaných nástrojů. Zejména v automobilovém průmyslu sledování na 

poloţkové úrovni ukázalo výhody při plánování a samotné realizaci práce (synchronizace 

procesů), stejně jako moderní komunikace se zákazníkem.  

V rámci projektu TraSer bylo zahrnuto několik aspektů sledování produkce  

v dodavatelsko-výrobním systému. Innotec představuje jedinečné identifikátory přímo jako 

součást smlouvy s dodavatelem. Tyto pak jsou přiděleny fyzickým věcem (tj. krabice, 

výrobní jednotky) během výroby, které mají být pouţity v celém procesu aţ do obdrţení 

a kontroly kvality. Toto konkrétní řešení je přínosem pro oba partnery, zejména pokud jde 

o vzájemnou komunikaci a sdílení informací prostřednictvím informačních technologií  

a transparentnost produkce. 

2.3 Transport 

Jakmile je výroba dokončena, zboţí se stává předmětem logistických procesů. 

Zatímco v současné době se u mnoha produktů nakládá účetně-orientovaným způsobem, 

kde se sleduje pouze mnoţství bez jednoznačné identifikace, tak změny ve výrobních 

poměrech, logistice, u maloobchodních partneů a zákazníků, směřují ke sledování buď 

jednotlivých výrobků, či menších skupin výrobků jako jednoznačně odlišitelnou jednotku 

během dodávky. Vzhledem k tomu, ţe dopravní jednotky jsou vnímány jako individuální, 

bývají obvykle objemnější, neţ jak je tomu u granularity sledování výroby, protoţe menší 

jednotky mohou být seskupovány. Nicméně, i kdyby se sledování spojené s transportem 

zaobíralo těmito většími celky, je stále moţné, ţe plně vyvinutý sledovacím systémem, 

který pokrývá všechny hlavní fáze ţivotního cyklu výrobku, automaticky udrţí 

aktualizační dopravní údaje, týkající se jednotlivých výrobků, v souladu s vnímaným 
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doplněním nejnovějších informací o přepravě. Zde jsou tři hlavní aspekty, které stojí za 

bliţší zkoumání: 

2.3.1 Distribuce 

Úzce závisí na správném spuštění jednotlivých transportů, distribuce vyuţívá 

automatické sledování jednotlivých kusů zásilky ve smyslu zlepšení a včasné znalosti 

přepravního postupu a případných anomálií, coţ umoţní lepší krátkodobé a strategické 

plánování logistických operací. Sloţitější operace (řešení merge- in-tranzit, přebalování), se 

mohou stát cenově přijatelnějšími a podávání zpráv (např. směrem k zákazníkům nebo 

úřadům) bude méně náročné.  

2.3.2 Zpracování materiálu  

Zavedení sledování výsledků v oblasti zpracování zásilek v přerozdělovacích 

centrech jsou dodávány s přesnějšími informacemi, celkově se zlepšuje pozorovatelnost,  

a to především předcházením špatného umístění, materiálním ztrátám nebo odcizení.  

2.3.3 Řízení bezpečnosti 

Pokročilé sluţby na poloţkové úrovni umoţňují formálně definovat záznamy 

vlastností poloţky, které mají značný význam pro logistické plánování citlivého nebo 

nebezpečného zboţí, popřípadě sníţení manuální práce při kontrole bezpečnosti zásilek. 

Některé technologie zaloţené na AutoID, zejména čipem vybavené technologie RFID, 

počítají s přísným dohledem nad přepravními podmínkami, které mají klíčový význam pro 

citlivé zboţí nebo poloţky, které mohou být vystaveny neoprávněné manipulaci.  

2.4 Skladováni 

Dočasné uskladňování zboţí se vyskytuje ve všech dodavatelských řetězcích. 

Poskytuje přerozdělování zboţí a funkci kapacitních prostředníků v dodávkových sítích. 

Vzhledem k tomu, ţe údrţba skladovacích zařízení je nákladná, tak mají účastníci,  

u dodacích procesů, zájem o zvýšení efektivnosti skladování, tj. poměru průměrné 

propustnosti materiálu a nákladům souvisejících se skladováním (skladové prostory, 
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náklady na práci apod.), dále zájem sniţovat škody nebo ztráty vyskytující se v průběhu 

skladování. Zavádění sledovacích nebo pokročilejších sluţeb na poloţkové úrovni nese 

potenciál umoţňující striktnější a přesnější plánování ohledně úloţného prostoru se 

zásobami niţšího zabezpečení a nepřímý efekt kladení menšího tlaku na skladovací 

vybavení, a to vnesením větší flexibility a odolnosti proti chybám v přepravním procesu. 

Přínosy jsou očekávány v následujících klíčových oblastech.  

2.4.1 Správa zásob 

Se vzdáváním se konvenčního, účetně zaloţeného, pohledu (tj. na úrovni zásob) ve 

prospěch perspektivy na poloţkové úrovni, je jisté, ţe přibude více reţijních úkonů, avšak 

to nám na druhou stranu přinese přesnější informace o datech vypršení, propojitelnosti 

k dalším procesům na poloţkové úrovni, snadnější určení polohy zboţí ve skladu a lepší 

detekci/prevenci špatného umístění, ztrát nebo odcizení.  

2.4.2 Výběr 

Určení nejlepší volby vhodných poloţek (např. v závislosti na uplynutí doby 

pouţitelnosti) k danému druhu přepravy, se stává snadnější a je umoţněna širší 

automatizace, pokud je materiál sledován formou jedinečné identifikace. Stejně jako  

u skladování, také výběr vychází z rychlejší detekce a reakce na anomálie.  

2.4.3 Příjem a přeprava 

Výhody sledování na poloţkové úrovni a další pokročilé sluţby jsou rovněţ 

přítomny v přijmu a přepravě zboţí: urychlená oznámení o doručení, snazší odhalení chyb 

a jasná vymezení odpovědnosti mezi dopravci a jejich zákazníky.  

V souvislosti s fází ţivotního cyklu, týkající se uskladnění, byla v rámci projektu 

TraSer pouţita implementace na rumunském výrobci zmrzliny při pouţití několika 

výrobních a skladovacích prostředků. Byly pokryty následující procesy: a) skládání krabic 

se zmrzlinou na palety, b) přeprava palet do skladů, c) přerozdělení jednotlivých krabic  

z různých palet do menších dodávkových vozů, d) předání zásilek zákazníkům. V této 

aplikaci, se RFID tagy ukázaly jako nejekonomičtější řešení pro individuální  

sledování cca. 10000 krabic, vyprodukovaných za den. Vedle zvětšení transparentnost i, se 
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automatizace obchodu výrazně zlepšila, zatímco sluţby pro sledování zásilky v čase byly 

také začleněny do stávající IT infrastruktury společnosti.  

2.5 Provoz 

Pouţívání výrobku obecně vyvolává řadu problémů, které mohou být lépe řešeny, 

pokud individuální sledování a pořizování záznamů přetrvává po určitých obavách, 

vzniklých po přezkoušení u prodejce. Tímto se po prodeji liší způsob sledování 

nejrůznějších aspektů ţivotního cyklu výrobku a zároveň v mnoha případech dochází 

k proniknutí do soukromí uţivatelů. Spíše to ale přináší podporu sluţeb, jako servis  

a výměna dílů, nebo staţení z oběhu při častých stíţnostech. Koncový uţivatel produktu 

také můţe mít zájem o bliţší pozorování jednotlivých částí produktu (např. o řízení 

jednotlivých součástí vozidla). To můţe být prováděno pomocí identifikátorů, původně 

vydaných výrobcem, často jdoucí ruku v ruce s údrţbou, poskytovanou výrobcem . 

2.5.1 Dlouhodobá zpětná vazba, stažení výrobku z oběhu 

Čím dál důleţitější je pro výrobky s krátkou dobou realizace objednávky nebo 

vysoce uţivatelsky přizpůsobených poloţek, kde jednotlivá testování jsou omezená, 

poprodejní zpětná vazba na poloţkové úrovni, která je výhodná pro přesné analýzy 

opakovaných stíţností ohledně kvality a plánování zaměřené na stahování výrobku z oběhu 

nebo kampaně pro zdokonalování.  

2.5.2 Údržba a opravy 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, někteří výrobci nabízejí moţnost údrţby a oprav 

v souvislosti se zpětnou vazbou na poloţkové úrovni jejich produktů, a to nejčastěji 

u zařízení na vysoké technologické úrovni, která vyţadují speciální odborné znalosti 

výrobce, nebo smluvních údrţbových center.  

2.5.3 Řízení zdrojů 

Typické pro entity, určené k opětovnému uţití, jako jsou vozidla, přepravní 

kontejnery, stroje a zařízení, je sledování na poloţkové úrovni a další pokročilé sluţby, 
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poskytující přesné a včasné informace o místě, nebo změnách stavu, coţ umoţňuje 

účinnější řízení zdrojů a dohled (např. optimální odbavování, detekce a prevence výkyvů, 

neoprávněná zasahování nebo odcizení).  

2.6 Vyřazování z provozu 

Nová ekologická legislativa vyţaduje celosvětově nová opatření. Jiţ v několika 

zemích je odpovědnost za likvidaci produktů, v konečné fázi ţivotního cyklu, přenesena na 

výrobce. Společnosti začínají „brát zpět“ své produkty na konci jejich ţivotnosti. Pokud se 

výrobek dostane na konec ţivotního cyklu, musí být přijata rozhodnut í k likvidaci jeho 

částí, v závislosti na pouţitých materiálech (např. recyklace, spalování, umístění na 

skládku). Poloţky označené RFID tagem mohou obsahovat předpisy týkající se jejich 

demontáţe buď přímo na tagu, nebo v databázi, která je přístupná při skenování poloţky. 

Správná manipulace s materiálem s co nejmenším potenciálem lidské chyby má zvláštní 

význam při nakládání s nebezpečnými odpady, kde pochybení můţe mít váţné důsledky na 

ţivotní prostředí. Zatím bylo ve světě provedeno jen několik málo pokusů ohledně 

likvidace AutoID podporovaných produktů, první pokusy jsou však slibné, stejně tak jako 

průkopnické testy firmy Nokia s RFID tagy na bateriích mobilní telefonů, které počítají 

s identifikací baterie během celé její ţivotnosti, včetně recyklace.  
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3. EPCglobal Network 

Technologie RFID (Radio Frequency Identification) je připravena zásadně změnit 

některé funkce v dodavatelském řetězci, coţ umoţní podnikům realizovat významné 

úspory a zisk. Důkazem toho jsou některé z prvních adaptací technologie RFID. Vezměme 

si případ jedné z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboţí 

Procter & Gamble, která očekává za dané období, po zdanění, zvýšení zisku o 150 milionů 

amerických dolarů a realizací navýšení kapitálu o 1 miliardu amerických dolarů, na 

základě přijetí RFID.  

Hlavním významem technologie RFID bylo rozsáhlé pokrytí v rámci odvětví 

zabývající se dodavatelskými řetězci, jakoţ i u technologických odvětví, kde je hlavním 

zaměřením managementu sledování aktiv. Ale ještě větší význam pro RFID přináší nově 

vznikající síť EPCglobal Network™, která začíná nabírat na obrátkách. Díky vyuţití RFID 

a nových standardů v oblasti poloţkové identifikace, jako je Electronic Product Code ™ 

(EPC), EPCglobal síťové adresy umoţňují šíření přesných informací o produktu pro 

všechny strany v dodavatelském řetězci [4]. 

3.1 RFID v dodavatelském řetězci 

RFID je bezdrátová technologie. RFID tagy představují spojení drobných čipů 

s velmi malými anténami. Drobné čipy obsahují informace, které předávají antény, bez 

nutnosti vizuálního skenování. Poloţky označené RFID tagem tak mohou automaticky 

přenášet data na RFID čtečky v určitém dosahu. Ačkoliv náklady na RFID tagy jsou stále 

poměrně vysoké, rychle klesají a blíţí se k úrovni, kdy se budou výrobky značit na 

poloţkové úrovni. Tím se otevírají dveře obrovského rozsahu pouţití RFID tagů 

u spotřebního zboţí. 

Většina RFID aplikací pro značení a sledování poloţek byla určena  pro operace 

v rámci jedné společnosti. Například, někteří maloobchodníci pouţívají RFID ke sledování 

poloţek v celé své interní distribuční infrastruktuře (např. od regionálních distribučních 

center do maloobchodních prodejen). Ostatní společnosti pouţívají RFID tagy ke sledování 

poloţek pohybujících se pomocí výrobních nebo distribučních zařízení. Většina aplikací 
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k dnešnímu dni ale ještě nemá vyřešen problém sledování výrobků po překročení fyzické 

hranice mezi obchodními partnery.  

3.2 EPC kód a síť EPCglobal Network 

Chceme- li s RFID překročit hranice jedné organizace a vytvořit tak přínos pro celý 

dodavatelský řetězec, pak je potřeba několika věcí. Za prvé, musí existovat 

standardizovaný způsob, jak jednoznačně identifikovat poloţky v rámci dodavatelského 

řetězce. Za druhé, musí být standardizovány prostředky k nalézání a sdílení dat, která 

popisují jednotlivé identifikovatelné poloţky. 

První poţadavek je řešen prostřednictvím kódů EPC. EPC kód je v zásadě další 

generace Univerzálních kódů produktů (UPC), pouţívané u čárových kódů, s tou 

výjimkou, kde EPC kódy mají navíc tu výhodu, ţe jsou schopny identifikovat výrobky 

jednoznačně na úrovni poloţky. EPC kód je virtuální unikátní poznávací značka výrobku, 

který identifikuje výrobce (např. Gillette), třídu výrobku (např. Mach 3) a sériové číslo 

(např. 574 896. vyrobený kus). 

Pomocí tohoto EPC kódu tak účastníci dodavatelského řetězce  mohou identifikovat 

a najít informace o výrobci, třídu výrobku a případ konkrétního výrobku. V závislosti na 

typu záznamu můţeme EPC kód pouţít k jednoznačné identifikaci aţ 268 milionů 

jedinečných výrobců, z nichţ kaţdý má 16 milionů druhů výrobků. Kaţdý unikátní produkt 

můţe obsahovat aţ 68 miliard jednotlivých poloţek, coţ znamená, ţe tento formát můţe 

být pouţit k identifikaci stovek bilionů unikátních předmětů.  

Druhý poţadavek je rozšíření RFID technologie u obchodních partnerů. Jde 

o standardizovanou metodu nalézat a sdílet data o EPC. A to je právě úloha sítě s názvem 

EPCglobal Network. EPCglobal Network vyuţívá existující infrastruktury Internetu 

s cílem vytvořit nízkonákladový a standardizovaný soubor sluţeb pro obchodní partnery 

proto, aby se zpřístupnily informace spojené s kaţdým EPC. Skládá se ze tří hlavních 

prvků: Object Naming Service (ONS), EPC Information Services (EPC-IS) a EPC 

Discovery Service (obr. 1). EPC Trust Services zabezpečují kontrolu bezpečného přístupu 

a sdílení EPC produktových dat. Prostřednictvím EPC Middleware je zajištěna 

komunikace mezi čtečkou RFID tagů a informačním systémem + EPC-IS podniku. 
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Kaţdý hraje jedinečnou a důleţitou roli v umoţnění bezpečného vyhledávání a sdílení 

detailních informací o produktu v reálném čase. 

ONS je autoritativní adresář informačních zdrojů, které jsou k dispozici k popisu 

EPC kódu v dodavatelském řetězci. EPC-IS jsou skutečnými úloţišti dat, která se pouţívají 

k ukládání informací o unikátních předmětech v dodavatelském řetězci. EPC Discovery 

Service je v podstatě registrační sluţba spotřebitelského řetězce. U kaţdého výrobce EPC 

Discovery Service poskytuje seznam všech sluţeb EPC-IS, které načetly a uloţily 

informace o konkrétních produktech od výrobců. I kdyţ kaţdá z těchto tří sloţek je 

důleţitá, EPC Discovery Service je nejcennější sloţkou ze všech, poskytující mnoho 

aplikací pro zkvalitnění produktových údajů. 

 

3.3 Využití EPCglobal Network  

EPCglobal Network skutečně nabízí zcela nové úrovně vyuţití, které v současnosti 

nejsou k dispozici, anebo vůbec moţné (obr. 2). 

Níţe jsou uvedeny příklady problémů, reálného světa obchodu, které mohou být 

řešeny pomocí EPCglobal Network.  

Obr. 1  Prvky EPCglobal Network 
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Obr. 2  Sledování informací v dodavatelském řetězci v reálném čase 

3.4 Doprava a příjem 

Jedna ze stálých výzev u dnešních dodavatelských řetězců je zachování přesnosti 

zásilek odeslaných a obdrţených stranami v oblasti celé distribuce. Zásilky často obsahují 

chybné mnoţství, nebo dokonce nesprávný typ výrobku. Kontrola a zajištění přesnosti 

dodávek je manuálně intenzivní, a stále má omezenou efektivnost, neboť identifikace na 

úrovni poloţky není, u dnešních čárových kódů, moţná. Dochází tak k časovým prodlevám 

při hledání správného produktu, ztrátám zboţí nebo zásobové nepřesnosti. Toto všechno 

má nakonec dopad na samotného spotřebitele v podobě vyšších nákladů na distribuci 

a vyšší výsledné ceny. 

EPCglobal Network přináší efektivní řešení, které zjednodušuje a automatizuje celý 

proces. EPC kód, jak jsem jiţ zmínil, umoţňuje jednoznačnou identifikaci aţ na úrovni 

poloţky. Například kaţdá láhev koly na paletě můţe být individuálně identifikovatelná.  

A protoţe tato identifikace se děje automaticky, kdyţ se palety pohybují skrze přijímající 

bránu vybavenou čtečkou RFID, informace o přesném mnoţství a druhu výrobku je 

okamţitě známa všem stranám. Jakékoli nesrovnalosti mezi objednaným a obdrţeným 

mnoţstvím zboţí lze automaticky identifikovata vytvořit záznam jak pro přepravce, tak pro 

příjemce zboţí.  
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3.5 Odcizení produktu 

V důsledku krádeţí vznikají pro obchodníky ztráty. Většina těchto ztrát se vyskytuje 

uprostřed dodavatelského řetězce, mezi výrobcem a maloobchodem. Bez úplného 

a včasného přehledu pobytu kaţdého produktu v rámci dodavatelského řetězce není moţné 

identifikovat a zastavit zdrojové ztráty. 

Vzhledem k tomu, ţe EPCglobal Network zachycuje přijetí a vyslání zásilky na 

kaţdém místě, tak je umoţněna komplexní distribuční viditelnost, která nám vytváří 

záznam spotřebitelského řetězce pro kaţdý produkt. A ačkoliv ve skutečnosti nezabrání 

vzniku krádeţí nebo ztrát, schopnost určit, ţe zboţí bylo ztraceno a umoţní výrobci nebo 

prodejci, aby přijali preventivní opatření do budoucna.  

3.6 Padělání 

Padělání je závaţným problémem na celém světě. Například ve farmaceutickém 

průmyslu je padělání léků zvláště závaţný problém. Ověření pravosti je velmi náročné 

s ohledem na sloţitost moderních dodavatelských řetězců.  

EPCglobal Network můţe pomoci řešit tyto problémy tím, ţe zásilky s léky budou 

automaticky skenovány a ověřeny během toho, jak budou procházet dodavatelským 

řetězcem od výrobce aţ do lékárny. Tato elektronická správa můţe být pouţita k určení 

pravosti zásilky. Podrobnosti o přepravě mohou být uloţeny a přístupné pro všechny 

účastníky, zabráníme tak tomu, aby se padělané léky dostaly do dodavatelského řetězce.  

3.7 Stáhnutí výrobku z oběhu 

Při stahování výrobku z oběhu se vytváří další draţší zdroj ztráty v dodavatelském 

řetězci. Tím, ţe je umoţněna podrobnější identifikace produktů, EPCglobal Network 

umoţní výrobcům okamţitě určit přesnou polohu konkrétního výrobku v rámci 

distribučního kanálu. Také členové dodavatelského řetězce mohou pravidelně, v reálném 

čase, být informování, zda výrobce nedal podnět ke staţení určitého výrobku z běhu, který 

odpovídá určitému EPC kódu. 
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Výše zmíněné příklady jsou jen pouhou ukázkou obrovského potenciálu nově 

vznikající EPCglobal Network. Vzhledem k tomu, ţe se EPCglobal Network stále více 

osvojuje, bude mnoho průmyslových odvětví, zavádějící RFID technologii, nadále vytvářet 

nové aplikace, které řeší naše nejrůznější potřeby. 

3.8 Jak EPCglobal Network funguje  

Proces, pomocí kterého EPCglobal Network umoţňuje zjištění podrobných 

aktuálních informací o výrobku v celém dodavatelském řetězci, začíná tím, ţe je výrobek 

osazen RFID tagem, který má v sobě uloţen EPC kód (obr. 3, krok 1). Kdyţ je RFID tag 

vyroben, tak se jeho EPC kód zapíše do ONS, tento kód je spojen s daným RFID tagem 

(označeným výrobkem) po celou dobu jeho pohybu v dodavatelském řetězci. Informace 

spojené s tímto konkrétním výrobkem jsou také umísťovány do výrobcova EPC-IS 

(krok 2), a povědomí o tom, ţe tato data existují, v rámci výrobcově EPC-IS, je předáno 

EPC Discovery Service (krok 3). Kdyţ výrobek opouští výrobní zařízení, je jeho odchod 

automaticky registrován v EPC-IS. Stejně tak, pokud výrobek dorazí do dalšího bodu 

v dodavatelském řetězci (např. k distributorovi), je automaticky načten a jeho příchod je 

registrován v distributorově EPC-IS (obr. 4, krok 5). Opět je povědomí o informacích 

o tomto produktu zaregistrováno v EPC Discovery Service (obr. 4, krok 6). 

 

Obr. 3  Informace o EPC je registrována v EPC Discovery Service 
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Obr. 4  Distribuční informace jsou všem stranám dostupné 

Dejme tomu, ţe prodejce bude potřebovat získat informace o výrobku, který právě 

obdrţel, zeptá se ONS na umístění výrobcova EPC-IS. Kořenový ONS poskytne informaci 

o umístění výrobcova ONS, který zase na oplátku poskytne informaci o poloze EPC-IS 

výrobce (obr. 5). Tento dotazovací proces je transparentní pro člena dodavatelského 

řetězce, poţadujícího data skrze aplikaci a trvá jen milisekundy.  

 

Obr. 5  ONS je úložiště informací o poloze 
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Díky výrobcově EPC-IS si můţe distributor pomocí aplikace vyţádat informace  

o konkrétním výrobku (obr. 6).  

 

Obr. 6  Prohlíženi skrze celou sít v reálném čase 

Protoţe produkty jsou transportovány přes více míst v celém dodavatelském řetězci, 

tak se proces skenování produktů a předávání dat, v rámci EPC-IS, stále opakuje. 

Zaznamenání stavu tohoto produktu u kaţdého EPC-IS do EPC Discovery Service 

umoţňuje kompletní viditelnost dodavatelského řetězce. Kterýkoliv člen dodavatelského 

řetězce můţe získat okamţitou informaci o tom, kde všude se daný produkt, při svém 

přemísťování, objevil. Výsledkem je tedy úplný přehled o dodavatelském řetězci v reálném 

čase. 

3.9 EPCglobal Network a vývoj sdílení dat o produktu  

Vývoj výměny dat v rámci dodavatelského řetězce stojí před významným krokem 

vpřed s příchodem EPCglobal Network. Většina záznamů se v síti dodavatelských řetězců 

skládala z informací o výrobku, které si jednotlivé strany vyměňovaly přímo mezi sebou. 

Tato výměna informací byla zvladatelná jen u skromného počtu výrobků, jednoduchého 

souboru dat a jednoduchého distribučního kanálu.  
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Avšak s tím, jak se zvýšil počet výrobků, tak vzrostl i počet obchodních partnerů 

a soubor údajů se stal sloţitějším, tak tyto metody pro výměnu informací se staly poměrně 

neefektivní a nepřesné.  

EPCglobal Network je dalším logickým krokem ve vývoji dodavatelských sítí 

a sdílení informací. Nízkonákladové standardy zaloţené na platformě EPCglobal Network 

zajistí kompatibilitu a rozšiřitelnost skrze různorodý soubor uţivatelů a umoţní volný tok 

informací. EPCglobal Network počítá s jednotným provedením bez nutnosti individuálního 

nastavení. To vytváří vhodné prostředí, které umoţňuje rychlý rozkvět na rozdíl od 

nákladných a časově náročných dvoubodových řešení komunikace.  

3.10 EPCglobal Network a požadavky na infrastrukturu  

Na podporu obrovského počtu poloţek cestujících dodavatelskými řetězci 

v daném okamţiku, bude průmysl potřebovat velmi rozsáhlou infrastrukturu, která je 

odlišná od předchozích zavedených standardů v dodavatelských řetězcích. Naštěstí zde 

máme existující zavedenou infrastrukturu, která můţe naplnit tuto potřebu. Domain Name 

System (DNS) je v dnešní době jedním z největších vyuţívaných adresářů a zpracovává 

více neţ miliardu dotazů denně na podporu webových stránek, vyhledávání a doručování 

e-mailů. Ačkoliv se zdá, ţe tento objem bude nakonec zanedbatelný ve srovnání s činností 

na EPCglobal Network, tak DNS prokázal svou schopnost pokračovat v rozšiřování 

a schopnost neuvěřitelného růstu. Některé předpovědi říkají, ţe systém EPCglobal 

Network bude muset zvládnout aţ stovky miliard vyhledávání za den. Chcete- li být hodni 

celosvětového obchodu, infrastruktura bude muset zvládnout velké zatíţení a zároveň 

poskytnout spolehlivost nejvyššího stupně.  

3.11 Organizace GS1 

GS1 je přední světová organizace zabývající se návrhem a implementací globálních 

standardů pro zvýšení efektivity a transparentnosti dodavatelských a odběratelských 

řetězců v celosvětovém měřítku napříč odvětvími. GS1 je nejrozšířenějším standardem 

systému norem v dodavatelských řetězcích na světě.  
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Systém GS1 přináší celou řadu efektivních technologií a aplikací. Jde aktuálně 

o následující okruhy standardů: 

 Globální standardy pro automatickou identifikaci na bázi čárových kódů.  

 Globální standard pro elektronickou výměnu dat. 

 Globální standard pro globální synchronizaci dat. 

 Globální standard pro radiofrekvenční identifikaci. 

Základem pro všechny tyto standardy jsou číselné struktury jako GTIN, SSCC, EPC 

a další. 

Globálním standardem Systému GS1 je, pro radiofrekvenční identifikaci produktů 

v logistických řetězcích, kód EPC (elektronický kód produktu), který je klíčovým 

identifikačním prvkem zapsaným do RFID tagu. Jde v zásadě o datový formát, ve kterém 

je umístěna příslušná identifikační struktura Systému GS1. K identifikaci zásilky slouţí 

identifikační číslo GSIN, přidělené odesílatelem. V případě spotřebitelských 

a obchodních jednotek je to zpravidla globální číslo obchodní poloţky GTIN (13 místná 

struktura) a sériové číslo daného produktu, tj. SGTIN (sériové globální číslo obchodní 

poloţky) nebo v případě logistických jednotek (palety) kód SSCC, coţ je sériový kód 

logistické jednotky, má 18 místnou identifikační strukturu. Identické obchodní jednotky 

(kartony) mohou mít stejné číslo GTIN, ale SSCC kód, který se k nim váţe, je v závislosti 

na uloţení (konkrétní paleta) rozdílný. GLN je 13 místné globální lokalizační číslo pro 

identifikaci fyzických a právních subjektů v logistickém řetězci. Přehled vysledovatelných 

poloţek si můţeme prohlédnout na obrázku (obr. 7) [7]. 
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Obr. 7  Přehled vysledovatelných položek 

 Dodávka: Shipment Identification Number (GSIN) - sériové číslo dodávky, AI 

(402). 

 Logistická jednotka: Serial Shipping Container Code (SSCC) - sériové číslo 

logistické jednotky, AI (00) + pouţití vybraných AI (aplikační identifikátory), 

nejčastější AI v praxi: (02)+ (37), (10), (15), (17), (330X). 

 Obchodní jednotka: obecná úroveň -  GTIN, bliţší určení – dávka, šarţe, partie: 

GTIN + Batch/Lot, unikátní určení – sériové: GTIN + Serial number (SGTIN).  

 Spotřebitelská jednotka: obecná úroveň -  GTIN, bliţší určení – dávka, šarţe, 

partie: GTIN + Batch/Lot, unikátní určení – sériové: GTIN + Serial number 

(SGTIN). 

EPC kód se skládá ze čtyř hlavních částí: 

a) Záhlaví, které nám definuje délku, typ a strukturu kódu. 

b) EPC Manager pro identifikaci konkrétní společnosti. 

c) EPC Object k identifikaci typu poloţky a druhu výrobku. 

d) Sériové číslo identifikuje konkrétní poloţku v rámci daného typu nebo druhu. 
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 Jak vypadá vyjádření 13 místného globálního čísla spotřebitelské poloţky GTIN 

v EPC formátu je vidět na obrázku (obr. 8).  

 

Obr. 8  Grafické porovnání standardů GTIN a EPC[7] 

  



Miroslav Štolba: Ţivotní cyklus informací v Internetu věcí 

2010  25 

 

4. Simulace životního cyklu vybraného výrobku 

V EPC-IS můţe docházet k několika typům eventů neboli událostem. Jsou to tyto: 

 Object event; 

 Aggregation event; 

 Quantity event; 

 Transaction event. 

4.1 Object event 

Jedná se pravděpodobně o nejčastější událost, která můţe nastat, alespoň tedy 

z našeho laboratorního pohledu. Znamená, ţe se na konkrétní anténě (snímací bráně) buď 

vyskytl (ADD), je (OBSERVE) nebo byl vyškrtnut (DELETE) nějaký tag či tagy, na 

kterých je zapsán EPC kód. 

4.2 Aggregation event 

Reprezentuje událost, která se stala v souvislosti s jednou nebo více entitami, 

označených EPC kódy, se kterými jsou navzájem fyzicky spojeny. Například je- li zboţí 

(označené EPC kódem) naloţeno na paletu (značenou EPC), pak pomocí Aggregation 

eventu je toto zboţí sloučeno s EPC dané palety, Desegregation event je opakem. 

EPC palety je tzv. „rodičem“ pro EPC jednotlivých poloţek zboţí, které jsou na ní 

naloţeny. 

4.3 Quantity event 

Reprezentuje událost, která je odpovědna za vznik určitého počtu poloţek sdílejících 

stejnou EPC třídu, ovšem jedinečnost poloţek je zde potlačena. Toto je vhodné například  

k inventarizaci skladů. Nezajímá nás jaké mají výrobky sériová čísla, ale pouze počet 

výrobků konkrétního typu.  
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Máme- li například na skladě neznámý počet ţidlí stejného typu a kaţdá má svůj 

jedinečný SGTIN, tak Quantity event nám vrátí jejich počet a jejich GTIN.  

4.4 Transaction event 

Reprezentuje takovou událost, kdy entita označena EPC kódem je spojena nebo 

odpojena od určité obchodní transakce. Například zdali je prodána, či koupena.  

4.5 Simulovaná ukázka 

Ukázka modelového ţivotního cyklu eventů zachycených v EPC-IS od výroby aţ po 

konečný prodej. V simulované ukázce si popíšeme ţivotní cyklus minerální vody Mattoni 

pomocí technického vybavení laboratoře RFID ILAB s vyuţitím modularizovaného 

počítačového programu Fosstrak, coţ je open source RFID softwarová platforma, která 

implementuje specifikace EPCglobal Network. Výsledky jsou zpracovány do tabulek, 

které ve zjednodušené formě reprezentují výstupy systému Fosstrak (viz příloha 1), 

u jednotlivých fází ţivotního cyklu minerální vody Mattoni (simulace EPC-IS dané 

organizace), které jsou dále popsány na obrázku (obr. 9).  

 

Obr. 9  Životní cyklus vody Mattoni 
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Nyní si popíšeme jednotlivé atributy nalézající se v tabulkách:  

 Event – popisuje k jakému typu události došlo; 

 Recorded – časový údaj, kdy k dané události došlo; 

 EPC – EPC kód snímaného tagu; 

 Action – konkrétní akce v rámci eventu; 

 Business step – stav objektu z obchodního hlediska; 

 Disposition – stav dostupnosti zboţí; 

 Readpoint – identifikační EPC kód čtecího zařízení; 

 Business location – adresa umístění čtecího zařízení; 

 Parent object – EPC kód sdruţující více poloţek s EPC kódy; 

 Child EPC – seznam EPC kódů jednotlivých poloţek, které byly sdruţeny. 

4.5.1 Krok 1 

 

Obr. 10  Voda Mattoni označená RFID tagem s EPC kódem 

Ve stáčírně lahví Mattoni byla PET lahev opatřena tagem s EPC kódem a zároveň 

byl její výskyt zaznamenán v EPC-IS systému stáčírny Mattoni (tabulka 1). Pro zachycení 

události jsem pouţil ruční čtečku Motorola Symbol.  
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Tabulka 1 Záznam v EPC-IS č. 1 

Event Object event 

Recorded 2010-03-20T06:36:17+01:00 

EPC epc:id:sgtin:0057000.123780.7788 

Action ADD 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:commissioning 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:active 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.rucni_ctecka1 

Business location: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.stacirna_lahvi 

 

4.5.2 Krok 2 

 

Obr. 11  Sloučení vod Mattoni a označení palety SSCC kódem 

Dále byla lahev Mattoni sloučena s dalšími jedenácti lahvemi Mattoni do jednoho 

balení, které se označilo SSCC tagem s  EPC kódem. Tato událost byla v EPC-IS 

zaznamenána jako tzv.  Aggregation event (tabulka 2). 
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Tabulka 2 Záznam v EPC-IS č. 2 

Event Aggregation event 

Recorded 2010-03-20T07:40:15+01:00 

Action ADD 

Parent object urn:epc:id:sscc:0614141.1234567890 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123780.7788 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2027 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2028 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2029 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2030 

Child EPC urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2031 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2032 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2033 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2034 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2035 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2036 

  urn:epc:id:sgtin:0057000.123430.2037 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:packing 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:in_progress 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.Motorola 

Business location: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.balirna 
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4.5.3 Krok 3 

 

Obr. 12  Naložení palety do automobilu 

V továrně došlo k průjezdu palety výstupní branou a  naloţení do automobilu. 

S tímto úkonem byl zaznamenán výskyt EPC kódu palety v systému EPC-IS stáčírny 

Mattoni (tabulka 3). 

Tabulka 3 Záznam v EPC-IS č. 3 

Event Object event 

Recorded 2010-03-22T16:26:23+01:00 

EPC urn:epc:id:sscc:0614141.1234567890 

Action OBSERVE 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:departing 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:in_transit 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.brana3 

Business location: urn:epc:id:sgln:0614141.00729.vyjezd_z_tovarny 
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4.5.4 Krok 4 

 

Obr. 13  Vyložení palety ve skladu 

Ve skladu došlo k vyloţení palety z automobilu a průjezdu palety vstupní branou 

skladu. S tímto úkonem byl zaznamenán výskyt EPC kódu v systému EPC-IS skladu 

(tabulka 4). 

Tabulka 4 Záznam v EPC-IS č. 4 

Event Object event 

Recorded 2010-03-23T8:16:23+01:00 

EPC urn:epc:id:sscc:0614141.1234567890 

Action OBSERVE 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:arriving 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:in_progress 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0623512.00326.brana1 

Business location: urn:epc:id:sgln:0623512.00326.vjezd_do_skladu 
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4.5.5 Krok 5 

Ve skladě došlo k průjezdu palety výstupní branou skladu a k jejímu naloţení do 

automobilu. S tímto úkonem byl zaznamenán výskyt EPC kódu palety v systému 

EPC-IS skladu (tabulka 5). 

Tabulka 5 Záznam v EPC-IS č. 5 

Event Object event 

Recorded 2010-03-23T10:10:23+01:00 

EPC urn:epc:id:sscc:0614141.1234567890 

Action OBSERVE 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:departing 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:in_transit 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0623512.00326.brana2 

Business location: urn:epc:id:sgln:0623512.00326.vyjezd_ze_skladu 

4.5.6 Krok 6 

 

Obr. 14  Zaznamenání palety v obchodním centru 

V obchodním centru došlo k vyloţení palety z automobilu, průjezdu palety vstupní 

branou a s tímto úkonem byl zaznamenán výskyt EPC kódu v systému EPC-IS obchodního 

centra (tabulka 6). 
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Tabulka 6 Záznam v EPC-IS č. 6 

Event Object event 

Recorded 2010-03-23T10:13:33+01:00 

EPC urn:epc:id:sscc:0614141.1234567890 

Action OBSERVE 

Business step urn:epcglobal:cbv:bizstep:arriving 

Disposition: urn:epcglobal:cbv:bizstep:in_progress 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0623544.00521.brana1 

Business location: urn:epc:id:sgln:0623544.00521.vjezd_do_skladu 

4.5.7 Krok 7 

Paleta byla fyzicky rozbalena, coţ se odrazilo v EPC-IS systému obchodního centra 

jako Desegregation event. Zboţí bylo naskládáno do regálů a následně zakoupeno 

zákazníkem, který prošel snímací branou, a tímto došlo k Transaction evenu a  ukončení 

sledování informací o minerální vodě Mattoni v systému EPCglobal Network (tabulka 7). 

 

Obr. 15  Nákup vody Mattoni 
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Tabulka 7 Záznam v EPC-IS č. 7 

Event Transaction event 

Recorded 2010-03-24T08:20:33+01:00 

EPC epc:id:sgtin:0057000.123780.7788 

Action DELETE 

Readpoint: urn:epc:id:sgln:0623544.00521.brana2 

Business location: urn:epc:id:sgln:0623544.00521.sklad 
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5. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval vizí Internetu věcí a ţivotním cyklem informací, 

které budou v této vizi figurovat.  

S neustálým rozvojem globální sítě Internet vznikají nové moţnosti a jednou z nich 

je spojování fyzického světa, tj. lidé, elektronická zařízení a běţné předměty, se světem 

digitálním.  

Internet věcí tedy představuje rozšíření Internetu na další úroveň, kdy dojde k inovaci 

v oblasti sluţeb orientovaných na práci s informacemi týkajících se identity, stavů 

a případných změn poloh objektů. Vzniknou nové příleţitosti, potřeby a nové společenské 

sluţby, které zlepší kvalitu ţivota. Internet, nebo síť budoucnosti, do které se bude vše 

vyvíjet, se bude muset vypořádat s nárůstem vytíţení (provozu).  

Rádiová identifikační technologie RFID umoţní propojení objektů, na úrovni 

konkrétní poloţky, s informačními technologiemi, coţ umoţní automatickou identifikaci a 

sledování jednotlivých objektů v reálném čase. 

Nově vznikající síť EPCglobal Network přináší revoluční inovaci v dodavatelském 

řetězci. Tato síť počítá s jednoznačnou identifikací poloţek označených RFID tagy 

obsahujících unikátní EPC kód, pomocí kterého budou moci účastníci dodavatelského 

řetězce identifikovat konkrétní výrobek v síti EPCglobal Network a najít o něm veškeré 

informace. 

Vyvrcholením práce byla praktická ukázka simulace ţivotního cyklu informací 

o minerální vodě Mattoni v dodavatelském řetězci, a to od výroby aţ po konečný prodej 

v rámci sítě EPCglobal Network. Simulace byla realizována za pouţití technického 

vybavení laboratoře ILAB v prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Simulace proběhla úspěšně a její výsledky jsou v práci náleţitě zdokumentovány.  

Práce seznámila čtenáře s pojmem Internet věcí, jeho moţnostmi, přínosy 

a zmapovala fáze ţivotního cyklu informací o výrobku nejen teoreticky, ale i prakticky. 

Podle mého názoru práce splnila stanovené cíle.  
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