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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení pojmu Internet věcí. V první 

části se zabývám Internetem věcí obecně a také vizemi, které budou v blízké 

budoucnosti v oblasti Internetu věcí naplněny.  Poté přecházím k popisu úspěšných a 

realizovaných aplikací Internetu věcí v našem okolí. 

 Následující části jsou zaměřeny na konkrétní části Internetu věcí, například 

datové struktury, které dnes vyuţívá. Značná část je věnována EPC kódu, který se 

vyuţívá ve dnes nejrozšířenější aplikaci Internetu věcí, kterou je síť EPCGlobal 

Network. Tato část je následována sekcí vysvětlující doménový systém DNS, na kterém 

je zaloţena sluţba pojmenování objektů ONS. Všechny získané poznatky jsou shrnuty 

v závěru bakalářské práce. 
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Summary 

This work is focused on explaining the concept of Internet of Things. The first 

part deals with the Internet of things in general and visions in the near future on the 

Internet things are fulfilled. Then descend to describe the successful application of the 

Internet and realized things around.  

The following part focus on specific parts of the Internet of things, such as data 

structures, which is used today. A significant part is devoted to the EPC code that is 

used today in most Internet of things application, wich is EPCglobal Network. This 

section is followed by sections explaining the domain system DNS on which is based 

the object naming service ONS. All lessons learned are summarized in the concluding 

part. 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 
6LowPAN standart umoţňující budování bezdrátového internetu věcí 

AD příznak DNS zprávy, ţe data byla ověřena 

BarCodes globální standard pro automatickou identifikaci 

CD příznak DNS zprávy, server má vrátit data, i kdyţ validace nebyla 

úspěšná 

CODE 128 typ čárového kódu 

DNS systém doménových jmen 

DNSKEY záznam DNS, který obsahuje veřejný klíč 

DNSSEC zabezpečení pro doménový systém 

DO příznak DNS zprávy, server poţaduje validaci pomocí NSEC 

DS záznam DNS obsahující otisk veřejného klíče 

EAN 13 typ čárového kódu 

EAN 8 typ čárového kódu 

Enom systém globálních standardů pro elektronickou výměnu dat 

EPC elektronický kód produktu 

EPCGlobal Network soubor technologií pro sledování produktů v logistickém řetězci 

EPCIS informační systém poskytující odpovědi na dotazy na EPC 

GDSN síť umoţňující synchronizaci mezi informačními systémy 

GIAI evidence majetku 

GLN globální lokalizační číslo 

GPS globální polohový druţicový systém 

GRAI globální identifikátor vrátné poloţky 

GS1 nejrozšířenější standard pro identifikaci 

GSIN označení logistické jednotky, pro účely přepravy zásilky 

GSRN jedinečná identifikace sluţeb 

GTIN globální číslo obchodní poloţky 

IETF  velká komunita tvůrců sítí 

IoT zkratka internetu věcí 

IP internetový protokol 

IPv4 internetový protokol verze 4 

IPv6 internetový protokol verze 6 

IT informační technologie 

ITS inteligentní transportní systémy 

M2M komunikace strojů  

NAPTR typ záznamu pouţívaný DNS 

NFC bezdrátová komunikace na velmi krátkou vzdálenost 

NSEC záznam DNS pro informaci o neexistenci dotazovaného záznamu 

NSEC 3 záznam DNS pro informaci o neexistenci dotazovaného záznamu, 

verze 3 

ONS systém pojmenování objektů 

RFID radiofrekvenční identifikace 

RRSIG záznam DNS, obsahuje digitální podpis příslušné mnoţiny DNS 

záznamů 

SERVFAIL příznak DNS zprávy, zajistí, ţe klient špatnou odpověď nedostane 



 

 

 

SIM karta jednoznačně určující účastníka v mobilní síti 

SSCC pořadové číslo logistické jednotky 

TDS standard pro data nesená tagem 

TLD doména nejvyšší úrovně 

UCC EAN 128 typ čárového kódu 

URI jednotný identifikátor zdroje  

VPN virtuální privátní síť 

Wi-Fi soubor standardů bezdrátové počítačové komunikace 

WLAN lokální bezdrátová síť 

ZigBee bezdrátová komunikační technologie 
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1. Internet věcí 

Internet je technologie, která po dobu posledních pětadvaceti let dle mého 

názoru ovlivňovala a ovlivňuje lidstvo nejmasivněji ze všech IT technologií. Důkazem 

budiţ vzrůstající počet jeho uţivatelů. Zatímco před zmíněnými pětadvaceti lety byl 

jejich počet cca tisíc, dnes se pohybuje okolo půldruhé miliardy. A tento “boom” 

rozhodně nemá tendenci se zastavit, ba naopak v dohlednu je další vývojové stádium, a 

sice Internet věcí (Internet of Things).  

V dnešním internetu, jak ho známe, funguje koncept M2M (machine to 

machine), čili je to jakási komunikace strojů, která je přesně naprogramována a je 

jednorázová. Kdeţto internet věcí je zamýšlen jako síť věcí, se kterými se kaţdý z nás 

setkává v běţném ţivotě. Věci tedy v budoucnu budou mít svou identitu, atributy a 

schopnost inteligentně komunikovat pomocí různých rozhraní. Tento fakt je oproti 

M2M, kde mezi sebou komunikovaly skutečná zařízení, se kterými se většina z nás 

nikdy nesetkala, výrazná změna.   

Jakákoliv věc bude v budoucnu schopna komunikovat s internetem, nebo jeho 

prostřednictvím i s dalšími věcmi. Představte si, ţe jedete po dálnici a před vámi je 

hromadná nehoda, o které nemáte nejmenší tušeni. Za normálních okolností by se 

zřejmě stalo, ţe byste se do této nehody také zapojili, avšak budou-li automobily, které 

se uţ nehody účastní připojeny do internetu věcí, vyšlou blíţícím se automobilům 

varovný signál a vy se do nehody uţ nezapojíte. Toto s sebou nese spoustu 

bezpečnostních rizik, ale zároveň je to také velký příslib do budoucna. 

Budoucí sítě uţ nebudou znamenat pouze propojení různých uţivatelů, ale de 

facto vznikne propojení i s ţivotním prostředím a to díky věcem, které nám budou 

poskytovat informace o prostředí, ve kterém se nacházejí. Infrastruktura, čili 

ekonomické a sociální systémové funkce, ať uţ veřejné nebo soukromé budou těmito 

informacemi obohaceny. Dá se očekávat přeměna sítí na silně dynamické sítě, které se 

vyvíjí neustále, tedy real-time. 

Dá se očekávat, ţe se změní pohled na síťové architektury, protoţe zapojené 

věci, mohou být diametrálně odlišné, ale zároveň budou zapojeny do stejné sítě. Tyto 

věci se liší svou funkcí, pouţitou technologií, mají určitou technologickou úroveň a od 

toho se odvíjí jak způsob komunikace se sítí, tak typ a velikost dat které budou přenášet 

a sdílet s dalšími účastníky síťové komunikace. Očekávaný přírůstek bezdrátově 

identifikovatelných věcí je v řádech miliard aţ bilionů. Toto znamená jediné, ţe 

prostředí, ve kterém ţijeme, dnes uţ nebude jen obyčejné prostředí, ale stane se z něj 

prostředí inteligentní, často s velmi vysokou výpočetní kapacitou a schopností se 

virtuálně prezentovat. Sítě se stanou všudypřítomnými, zařízení se budou stále více 

miniaturizovat, ale změna nastane i v politice podniků, protoţe procesy které zde dnes 

fungují, se prostě změní. 

Internet věcí zasáhne snad všechny oblasti, které si dokáţeme představit. Můţe 

se jednat o zdravotnictví, dopravu, obchod, bezpečnost, zemědělství, podnikání, výrobu, 

ochranu ţivotního prostředí atd. Velkým příslibem pro všechny je efektivnější 

vyuţívání zdrojů, vznik úspor, zkrácení doby různých úkonů.  

Jedna z největších předností internetu věcí je, ţe do něj můţeme zapojit 

kohokoliv, cokoliv, bude přístupný jakoukoliv cestou, kdykoliv, z kteréhokoliv místa, 

zkrátka bude to všudypřítomný propojovací článek fyzického světa s kybernetickým.[2] 
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Obrázek 1 - základní myšlenka internetu věcí 

1.1. Životní prostředí 

Internet věcí slibuje velký pro přínos pro monitorování ţivotního prostředí. 

Budou tedy vznikat “zelené” aplikace a sítě, které budou monitorovat kvalitu ovzduší, 

kvalitu vody atd.  

Tyto sítě různých senzorů budou schopny dlouhodobě získávat statistické údaje, 

i díky kterým budou lidé schopni efektivněji předcházet devastaci ţivotního prostředí, 

popřípadě snáze sjednat jeho nápravu. Monitoring ţivotního prostředí přináší i zvýšení 

bezpečnosti do oblastí s častým výskytem přírodních katastrof v podobě zavádění 

varovných systémů, díky kterým se sníţí počet případných obětí zemětřesení, záplav, 

tsunami a dalších. [2] 
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1.2. Telekomunikace 

Díky internetu věcí budou vznikat nové technologie a sluţby i v tomto odvětví. 

Vznik nových technologií bude zajištěn spojením stávajících technologií, jako jsou 

například GPS, WLAN, Bluetooth atd. a jejich integrací do senzorových sítí, kde 

identifikaci bude zajišťovat SIM karta. SIM karta můţe slouţit jako uloţiště různých 

identifikačních údajů, například, číslo kreditní karty nebo číslo účtu. [2] 

Nearfield comunication 

Tato technologie se v praxi jiţ vyuţívá. Jedná bezdrátovou komunikaci přístrojů 

na velmi krátkou vzdálenost, či jejich propojení, nebo přístup ke čtení digitálního 

obsahu. Tato komunikace je vyuţívána pro bezkontaktní platby prostřednictvím 

mobilního telefonu.  

Prostřednictvím aplikace uloţené na SIMkartě lze kupovat jízdenky či 

vstupenky. Mobilní telefon s integrovaným NFC nahradí veškeré kreditní karty a 

z klasické peněţenky se stane peněţenka elektronická. Nemusí se vţdy jednat o mobilní 

telefon, existuje i NFC integrované do klíčenky či karty. 

Technologie je velmi podobná technologii Bluetooth, s tím rozdílem, ţe jsou 

stanoveny standardizované protokoly zajišťující bezpečnost přenosu dat. 

 

Obrázek 2 - příklad fungujícího NFC 

1.3. Automatizace bydlení a budov 

Instalací různých senzorů do našich domovů, bytů, ale i různých kancelářských 

či průmyslových objektů můţeme dosáhnout úspor energií, našeho času, ale i zvýšení 

komfortu bydlení. Smyslem je vytvořit takzvané chytré domy. Rozvoj bezdrátových 

technologií a počítačových systémů a s ním i sniţování cen v tomto odvětví zajistí, ţe 

chytré domy se stanou dostupnějšími po všechny. Senzory jsou schopny monitorovat, 

teplotu, vlhkost, ale i například zbytečné svícení v místnostech, kde se nikdo nenachází. 

Na základě změřených hodnot nastaví optimální odběr jednotlivých energií tak, aby se 

váš domov choval co nejvíce ekonomicky. Technologie je dokonce uţ tak daleko, ţe je 

schopna reagovat na tělesné funkce a například v případě srdeční zástavy přivolat 

pomoc. Senzory, počítače, ale i třeba domácí spotřebiče nebude problém zapojit do sítě 

díky virtuální privátní síti VPN. Spotřebu samozřejmě budeme schopni řídit třeba 

z druhého konce Země, prostě odkudkoliv. [2] 

To ţe kterákoliv věc bude vybavena přijímačem/vysílačem (například Wi-Fi 

anténa na síťové kartě), dává moţnost vzniku ad hoc peer-to-peer sítím, coţ je nesporná 

výhoda v případě výskytu chyb telekomunikační infrastruktury. [2] 
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Obrázek 3 - automatizovaný dům s možností ovládání v reálném čase 

1.4. Lékařství, péče o zdraví 

Lékařská péče je dalším odvětvím, kde je vyuţitelnost Internetu věcí 

nezpochybnitelná. Nesporný přínos je v tom, ţe kaţdý pacient můţe být svým 

ošetřujícím lékařem sledován neustále a díky tomu můţe z minuty na minutu reagovat 

na změny jeho zdravotního stavu či změnu potřeb (neustálý dohled např. nad krevním 

tlakem, hladinou cholesterolu či cukru v krvi atd.). Toto můţe být zajištěno mobilním 

telefonem s RFID senzorem, který bude schopen monitorovat jak zdravotní stav, tak 

určovat podávání léků. S vyuţitím ad-hoc sítě v případě potřeby bude pacientovi 

přivolána pomoc. Pro tuto oblast lze vyuţít například ZigBee, RFID, 6LoWPAN, 

Bluetooth atd. [2] 

1.5. Farmaceutika 

Technologie RFID můţe být pouţita i v tomto odvětví. Její moţnosti v tomto 

oboru, jsou především v tom, ţe je moţné jednotlivé balení léků vybavit inteligentním 

štítkem. 

Inteligentní štítek nabízí spoustu výhod. Jeho prostřednictvím lze léky sledovat 

v dodavatelském řetězci a zabránit jejich padělání díky e-rodokmenu, dále je moţné 

sledovat dodrţování specifických podmínek skladování, případně odhalit balení 

s prošlou spotřební lhůtou a tak dále. 

Přínos je znatelný i pro uţivatele léků, kteří ve spojení s inteligentní lékárničkou 

mají moţnost přečíst příbalovou informaci, či zjistit, v jakých intervalech se má 

konkrétní lék podávat.[2] 
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1.6. Doprava 

Vyuţitelnost Internetu věcí zasahuje i do dopravy. Najde uplatnění jak v dopravě 

zboţí, tak v osobní dopravě. Velký potenciál má hlavně ve zvýšení efektivity různých 

procesů, které mohou být značně komplikované a v neposlední řadě i finančně náročné. 

Samotné řešení se skrývá ve vyuţívání inteligentních transportních systémů (Inteligent 

Transportation Systems - ITS). [2] 

V současné době, kdy na ústupu jsou dálniční známky, se stále více vyuţívá 

mýtných bran, které je do konceptu ITS třeba také počítat. V letecké dopravě 

technologie IoT napomáhají při odbavování zavazadel a jejich snadnějšímu sledování. 

[2] 

1.7. Logistika, maloobchod, dodavatelský řetězec 

Logistika a skladování je jedním ze zásadních článků fungování firem a velkou 

měrou se podílí i na jejím hospodářském výsledku. Je tomu tak protoţe efektivita řízení 

skladování, je ceněna zlatem. 

Začleněním technologií internetu věcí do skladu společnosti lze vytvořit 

inteligentní sklad, který sám o sobě bude podávat přesné a aktuální informace. Pokud 

budou těmito technologiemi vybaveny i maloobchody, lze značnou měrou přispět 

k optimalizaci dodavatelského řetězce, ani nemluvě o získání konkurenčních výhod. 

Jako příklad uvedu situaci, kdy maloobchodníkovi schází zboţí určitého druhu, 

ale on o tom zatím ještě není informován. Mohlo by se stát, ţe přijde zákazník, bude mít 

o dané zboţí zájem, avšak jeho poţadavku nebude moct být vyhověno. Výsledek je 

takový, ţe jak dodavatel, tak maloobchodník přijde o trţbu. Kdyby však byl dodavatel i 

maloobchodník vybaveni inteligentními sklady, které jsou schopny komunikovat real-

time, k této situaci by docházelo méně často, nebo vůbec.  

Integrací IoT technologií se dá předcházet spoustě negativních aspektů jako je 

přebytek zásob, stárnutí zásob, dodáváním zboţí, o které je malý zájem atd. 

1.8. Výroba, životní cyklus výrobku 

Ve výrobě je funkce technologií internetu věcí jasná. Jedná se o značnou 

optimalizaci výroby, ale i o následnou moţnost sledovat ţivotní cyklus výrobku. 

Sledování je moţné uţ od prvního článku, coţ je výroba, aţ po stádium, kdy ţivotní 

cyklus výrobku končí, tedy recyklaci. Sledování je umoţněno inteligentními štítky, 

které jsou schopny uchovávat veškeré relevantní informace.[2] 

1.9. Potraviny a jejich monitoring 

Sledování potravin je nesmírně důleţité. Zejména v dnešní době, kdy se často 

setkáváme s tím, ţe produkované potraviny nejsou poţadované kvality, nebo jsou 

dokonce zdraví škodlivé. Řešení nabízí RFID technologie a označování poloţek RFID 

tagy. Moţnost sledování, kam jsou jaké potraviny distribuovány a v jakém mnoţství 

přináší moţnost rychle a efektivně sjednat nápravu v případě výskytu vadné šarţe. Toto 

je nezanedbatelný přínos, který dokáţe zachraňovat ţivoty. Například v USA je 

s výskytem patogenů v potravinách spojováno 76 milionů onemocnění, z toho 5 tisíc 

skončí úmrtím a náklady s tím spojené se odhaduji mezi 2,9 a 6,7 miliardami dolarů za 

rok.[2] 
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Průmyslové pouţití RFID si ţádá důkladné zabezpečení, neboť producenti mají 

obavu z toho, ţe konkurence by mohla získat moţnost nahlédnout do dodavatelského 

řetězce. 

 

 

1.10. Bezpečnost, zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Zde lze vyuţití bezdrátových technologií rozdělit na různé části. Prví částí je 

monitoring ţivotního prostředí. Jde především o vytváření varovných systémů, které 

sniţují ztráty na lidských ţivotech při výskytu ţivelných katastrof typu tsunami, 

zemětřesení, poţárů atd. 

Dále se zde můţeme zabývat zabezpečením budov pomocí různých senzorů. 

Tímto lze osoby uvnitř včas varovat před poţárem, neoprávněným vniknutím do 

budovy, či proti jakýmkoliv náznakům vibrací signalizujícími zemětřesení. 

Ochrana soukromí a osobních údajů je velice citlivou záleţitostí, v této 

souvislosti se v poslední době horlivě debatuje na téma implantovatelných RFID čipů. 

Ty mohou například zvýšit bezpečnost dětí před únosy, které jsou stále častějšími. 

Zároveň jsou tyto čipy velkou hrozbou, poněvadţ mohou být vyuţívány ke sledování 

kohokoliv z nás. Kdyţ k tomu přidáme přístup ke komerčním databázím, můţe zde uţ 

brzy vzniknout “velký bratr”, který bude vědět o kaţdém našem kroku. Je tedy nutné, 

aby byla legislativa na potřebné úrovni a předešla vzniku policejních států.[2] 
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1.11. Datová struktura pro internet věcí Pachube 

Povaţuji za vhodné se zde zmínit o internetové aplikaci Pachube, která 

umoţňuje prostřednictvím senzorů monitorovat ţivotní prostředí, dopravu, zemědělství, 

spotřebu energie nebo různá zařízení a získaná data v reálném čase prezentovat na 

internetu v podobě grafů. Pachube lze uţívat třeba jako dálkové ovládání rodinného 

domu. Z kteréhokoliv místa planety lze ovlivňovat spotřebu energie budov, jejich 

větrání a podobně. Uplatnění v zemědělství nachází například u monitoringu ţivin 

v půdě, které jsou potřebné pro pěstování daných plodin. Vhodným propojením 

monitoringu počasí a dálkového ovládání domu, lze vytvořit inteligentní dům, který se 

přizpůsobí momentálním povětrnostním vlivů a tím lze dosáhnout optimalizace 

spotřeby energií vedoucí ke sníţení nákladů.[4] 

 

Obrázek 4 - monitorování pokojové teploty pomocí Pachube 

Postupy pouţívané systémem Pachube mohou být (s dílčími úpravami) 

implementovány do provozovaných SCADA/HMI systémů. Tím lze potenciál aplikací 

Internetu věcí vyuţít i ve stávajících dispečerských i řídicích systémech. 
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2. Používané formáty dat a datové struktury 

Dnes existuje spousta datových struktur, pomocí nichţ lze poměrně snadno 

objekty označit a pomocí daného značení je identifikovat. Identifikace slouţí i 

k následnému získání informací o objektu, které mohou být obsaţeny jiţ v daném 

značení, či jsou dohledatelné na základě určitých identifikačních údajů. Níţe jsou 

popsány různé typy datových struktur, ale má práce je primárně směrována na 

technologii EPC a to z důvodu, ţe tato technologie umoţňuje jako jediná unikátní 

identifikaci.  

2.1. Čárový kód 

Čárový kód je v současné době nejpouţívanějším prostředkem pro 

automatizovanou identifikaci objektů. Masově se pouţívají od druhé poloviny 

dvacátého století. Zpočátku byl sloţen pouze z numerických znaků, později se struktura 

změnila na alfanumerickou. Typů čárových kódů je dnes velká spousta, ale nejčastěji se 

setkáváme s typy EAN 8 a jeho delší verzí EAN 13 (EAN – European Article 

Numbering, tedy evropské kódování zboţí). Standardizace těchto kódů spadá pod 

záštitu společnosti GS1 a pro jejich pouţívání je třeba registrace. Výhodou EAN kódů 

je bezesporu jeho příznivá cena, flexibilita, ale nevýhodou je, ţe neslouţí k unikátní 

identifikaci jednice, tedy neobsahuje sériové číslo. Pro označování logistických 

jednotek jako jsou palety, barely atd. se pouţívá UCC/EAN 128, který vyuţívá kód 

CODE 128 a obsahuje SSCC klíč a další informace, jejichţ uvedení záleţí na domluvě 

mezi odesilatelem a příjemcem. [5] 

 

Obrázek 5 - EAN kódy 

  

Obrázek 6-  paletová etiketa EAN 128 
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Data Matrix 

Jedná se o maticový kód, který se skládá z černých a bílých částí čtvercových či 

obdélníkových tvarů. Jeho maximální objem dat je 2335 alfanumerických znaků, 3116 

numerických znaků. Je pouţíván především pro značení elektronických součástek, 

například procesorů.[6] 

 

Obrázek 7 – QR kód a Datamatrix 

2.2. RFID 

Technologie RFID je známa jiţ několik desetiletí, hlavní vyuţití doposud našla 

převáţně v oblasti logistiky. Samotná zkratka RFID znamená Radio-frequency 

Identification, v překladu radiofrekvenční identifikace, z čehoţ vyplývá, ţe jde o 

bezdrátovou identifikaci a bezdrátový přenos informací. 

Nosičem informací jsou takzvané RFID tagy, ze kterých, bezdrátově přenášejí 

informace čtečky a to prostřednictvím rádiových vln. RFID tag je sloţen z mikročipu 

propojeného s anténou a bývá připevněn na objektu, o kterém nese informace. Tag je 

schopen obousměrné bezdrátové komunikace se čtečkou prostřednictvím 

radiofrekvenčního signálu.Zmíněným objektem můţe být například logistická, obchodní 

nebo spotřebitelská jednotka.[7] 

Postupným vývojem technologie RFID, se podařilo dosáhnout zlepšení 

vlastností a v neposlední řadě i sníţení ceny. To ţe klesla cena RFID tagů logicky 

znamená, ţe tato technologie je připravena stát se masově vyuţívanou. Dalším 

vývojovým stádiem je EPC kód, ale o tom níţe.[7] 

 

 

  

Obrázek 8 - RFID tag 
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RFID technologie nabízí některé podstatné výhody, umoţňuje především: 

 Jednoznačné označení jednotlivých kusů, moţnost jejich sledování 

 plynulý záznam informací do čipu během jeho pohybu 

 automatický sběr dat bez lidského zásahu 

 není třeba zajistit přímou viditelnost tagu pro čtečku 

 hromadné čtení více tagů najednou 

 

 

Obrázek 9 - sklad vybavený technologií RFID (monitorování zboží v reálném čase) 
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2.3. EPC 

Tato zkratka znamená Electronic Product Code, čili elektronický kód produktu. 

Jedná se o globální standard slouţící pro jednoznačnou identifikaci produktů, nebo 

jakéhokoliv fyzického objektu. Značný význam nabývá především v oblasti logistiky a 

dopravy. EPC kód je jednoznačný číselný údaj, který ve spojení se sítí EPCGlobal 

Network umoţňuje v reálném čase poskytovat informace o produktu všem 

autorizovaným společnostem, které se na dané transakci podílejí.[8] 

Běţně pouţívané čárové kódy obsahují identifikaci výrobce a typ produktu, 

avšak EPC obsahuje i jednoznačné sériové číslo důleţité pro odlišení jednotlivých kusů 

daného typu produktu a to i v případě ţe jednotlivé kusy jsou označeny stejným 

čárovým kódem a jsou prakticky k nerozeznání.[8] 

Čárové kódy: 

 nelze přepsat informace 

 malá odolnost proti poškození a povětrnostním vlivům 

 značně omezená kapacita (12-15 znaků) 

 nutné přelepování štítků 

 optické rozpoznávání odrazem laserového světla 

 nutnost zajištění přímé viditelnosti štítku pro čtečku 

 obsluha není automatická 

 z pohledu ceny velmi ekonomické 

 není moţná unikátní identifikace 

RFID etikety: 

 moţnost přepisovat informace 

 odolné proti povětrnostním vlivům 

 velká kapacita  

 rozpoznávání vysokofrekvenčním radiovým signálem 

 není nutná přímá viditelnost tagu pro přečtení 

 pohyb objektů přes portál 

 zaznamenání události přemístěním objektu do/z dosahu RFID čtečky 

 unikátní identifikace 

 moţnost načtení více objektů najednou 
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Obrázek 10 - Electronic Product Code 

Struktura EPC se skládá z: 

 Hlavička, ve které se udává verze, generace a typ údaje v EPC 

 EPC Manager, údaje slouţící pro identifikaci organizace, která tag vydala 

 Object Manager udává, o jaký druh produktu se jedná 

 Sériové číslo produktu 
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2.4. GS1 

GS1 je nadnárodní organizace, která se zabývá vytvářením globálních standardů 

a jejich následnou integrací do praxe. V současné době je standard GS1 nejmasivněji 

pouţívaným standardem pro identifikaci. K identifikaci se váţe i automatický sběr dat a 

jejich výměna mezi obchodními partnery. [10] 

Systém GS1 je aktivně vyuţíván v různých odvětvích, například ve 

zdravotnictví, v logistice, spotřební elektronice, státní správě, energetice a dalších. 

Hlavními stavebními kameny jsou BarCodes, eCom, GDSN a EPCglobal. Ze 

jmenovaných je v rámci Internetu věcí funkční pouze koncept EPCGlobal Network. 

[10] 

Hlavním důvodem vyuţívání standardů systému GS1, je to, ţe se jedná o 

standardy globální. Kdyţ to převedu do praktické roviny, tak firma, která obchoduje se 

s různými světovými regiony a nevyuţívá tyto globální standardy, je nucena přesně 

specifikovat reference v objednávkách, dodacích listech atd. Toto vede ke zvýšení rizika 

chyb, větší nákladovosti a dalším negativním jevům, které v konečném důsledku mohou 

zapříčinit nespokojenost zákazníka. [10] 

 

Obrázek 11 - GS1 
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Identifikační klíče GS1 

Jsou to datové struktury, které jsou nezbytné pro vstup do jednotlivých databází, 

ve kterých jsou obsaţeny další informace. Je zde poměrně mnoho klíčů, z nich kaţdý 

plní jinou funkci, jsou jimi: 

 GTIN - Jedná se o Global TradeItem Number, tedy Globální číslo obchodní 

poloţky. Této klíč je pro systém GS1 klíčem základním. Je určen pro určování 

obchodních poloţek a je zaručena jeho unikátnost. Za obchodní poloţku 

povaţujeme zboţí, nebo sluţba, které můţeme objednat, ocenit či fakturovat. 

K obchodní poloţce se váţou určitá data, která jsou dohledatelná. [10] 

 GLN - Tato zkratka Global Location Number, tedy Globální lokalizační číslo. 

Toto číslo slouţí v rámci GS1 systému k identifikaci jednotlivých subjektů, 

například organizací zapojených do logistického řetězce, či objektů daných 

organizací. Objekty jsou myšleny například sklady, jednotlivá oddělení, 

prodejny či distribuční místa. Jeho smyslem je zjednodušení komunikace mezi 

zapojenými organizacemi. Tato organizace probíhá nejčastěji v rámci 

elektronické výměny dat EDI. Jeho struktura je třináctimístná a začíná Company 

prefixem, který je sloţen z národního prefixu a identifikačního čísla firmy. [10] 

 SSCC - Serial Shipping Company Container, v překladu sériový kód logistické 

jednotky slouţí ke zrychlení procesu odeslání produktu výrobcem a jeho 

následným přijetím objednavatelem. V oblasti logistiky je tento klíč bezesporu 

nejdůleţitějším. [10] 

 GDTI - Global Document Type Identifier, je klíč pro unikátní identifikaci 

dokumentů. 

 GRAI - Global Returnable Asset Identifier je vyuţíván pro identifikaci vratných 

obalů, například, přepravek, sudů, tlakových lahví a podobně. 

 GSRN - Global Servis Relation slouţí k identifikaci sluţeb. 

 GSIN - Global Shipment Identification Number, tedy identifikační číslo zásilky 

slouţí k označení logistických jednotek pro přepravu zásilky. 

 GIAI - Global Individual Asset Identifier, globální identifikátor majetku. Lze ho 

vyuţít například pro označení strojů v půjčovně. 

2.5. EPC Tag Data Standard (TDS) 

Tento standard určuje podrobnosti Electronic Product Code, ale specifikuje i 

obsah paměti Gen 2 RFID Tagu. Standard je zaměřen na dvě hlavní oblasti: 

 První oblastí je podrobná specifikace EPC a jeho vztahu k GS1 klíči a dalším 

existujícím kódům. Specifikace je určena na různých úrovních EPGGlobal 

architektury.  

 Druhá oblast se zaměřuje na specifikaci dat, která jsou přenášena na Gen 2 RFID 

tagy vybavené kódy EPC. Těmito daty jsou uţivatelská data, výrobní informace 

a kontrolní data. [11] 

Vyuţití EPC má obrovský potenciál pro informační systémy, které potřebují 

sledovat fyzické objekty a odkazovat na ně v případě potřeby. Samotný kód EPC 

potřebuje nosič dat, nejčastěji je to RFID tag.  

Povaţuji za nezbytné dodat, ţe EPC a RFID jsou dvě naprosto rozdílné věci. 

EPC je pouze identifikátor, na rozdíl od RFID tagu, který je datovým nosičem. RFID 

tag v některých případech nemusí nést EPC vůbec. 



Alois Fus: Internet věcí a systémy reálného času 

2011                                                                                                                     15 

 

V rámci počítačových systémů, které obsahujídatabáze, elektronické dokumenty, 

či elektronické zpráv plní EPC funkci internetového standardu URI a nezáleţí na tom, 

z jakého nosiče dat byl načten. Tento URI je proto nazýván “Pure identity EPC URI“ a 

jeho podoba je následující: 

 

Obrázek 12 - struktura EPC po přečtení čtečkou 

Značná část aplikací, které mají dohled nad fyzickými předměty díky EPC kódu 

je poměrně závislá na RFID tagu jako datovém nosiči. Ten je schopen data fyzicky 

připojit k předmětu takovým způsobem, ţe v podstatě není nutná ţádná zbytečná 

manipulace s daným předmětem. Z tohoto důvodu se značná část standardu TDS 

zaměřuje na kódování EPC, uloţené do Gen 2 RFID tagu, standard však neopomíjí ani 

další data, která jsou na RFID tag ukládána. Paměť RFID tagu však není bezedná, 

z toho důvodu je třeba URI převést do binární podoby. Tento proces transformace je 

nazýván “EPC Binary Encoding”. [11] 
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3. Dávková aktualizace 

V tomto bodě bakalářské práce se budu zabývat procesem dávkové aktualizace. 

Pod tímto pojmem si lze představit přesun informací o daném výrobku, či výrobcích do 

firemního informačního systému a jejich následnou distribucí příslušným obchodním 

partnerům. Smyslem zavedení dávkové aktualizace je sníţit reţijní zatíţení 

informačního systému s ohledem na přenášenou kapacitu dat a tím předcházet 

případnému přetíţení systému. Protoţe systém, který se nachází ve stavu přetíţení je 

bezesporu více náchylný k výskytu chybových stavů a s nimi souvisejícími ztrátami, či 

poškozením dat. V praxi však dávková aktualizace nemá vţdy smysl, je třeba zhodnotit, 

o jaký typ výroby se jedná, jaký je rozsah výroby a zároveň o jaký typ výrobku se jedná. 

Zároveň je třeba stanovit rozhodnou dobu, kdy se bude dávková aktualizace konat, 

popřípadě ji lze provádět po vyrobení určitého počtu kusů. Je zde i souvislost s odbytem 

co do velikosti, nebo intervaly mezi jednotlivými odbyty. 

Jako vhodné modelové příklady, kdy je vhodné dávkovou aktualizaci pouţít a 

kdy ne nám poslouţí výroba aut na zakázku, tedy výrobků, které jsou vysoce 

diferenciované a výroba mobilních telefonů, kdy se jednotlivé kusy liší minimálně či 

vůbec.  

3.1. Zakázková výroba automobilů 

Jak bylo zmíněno, u této výroby vznikají výrobky, které jsou vysoce 

diferenciované. Odlišnosti, ať uţ jsou markantní (pouţité materiály, typ karoserie, 

bezpečnostní prvky, technologické vybavení atd.), nebo jen kosmetické (barva 

karoserie, typ barvy, barva čalounění či skel atd.) neumoţňují nasazení dávkové 

aktualizace informací. 

Pro zakázkovou výrobu je důleţité jednotlivé informace zadávat do 

informačního systému po částech, aby bylo jednoznačné, z čeho byl automobil sestaven. 

Toto můţe slouţit i pro kontrolu výroby jednotlivých zakázkově vyráběných vozů, 

protoţe v informačním systému se jiţ nachází objednávka, která je asociovaná na daný 

vůz a je rozpracovaná na jednotlivé prvky, které má daný vůz obsahovat, coţ se 

následně porovná se sadou informací, která vznikla při jeho samotné výrobě.  

Informace nashromáţděné při výrobě vozu je potřeba distribuovat dále. Je 

důleţité, aby tato distribuce informací podléhala určitým pravidlům, nebo aby pro 

přístup bylo nutné daného uţivatele autorizovat. Je zřejmé, ţe koncového zákazníka 

budou zajímat základní informace, nebo technická specifikace na obecné úrovni. Oproti 

tomu smluvní partneři výrobce, kteří budou autorizovaní, budou mít přístup k více 

detailním datům o vozu. Těmito partnery mohou být například servisní centra.  

3.2. Výroba mobilních telefonů 

Tento typ výroby je oproti výrobě vozů na zakázku velkoobjemový. V této 

situaci je nasazení dávkové aktualizace ţádoucí. Do firemního systému se nebudou 

nahrávat informace o kaţdém vyrobeném kuse hned po jeho vyrobení, ale například aţ 

po vyrobení určité série. To, ţe se informace posílají v sadách, neboli dávkách a tento 

proces probíhá jednorázově, pomáhá sníţit zatíţení systému. Informační systém bude 

aktualizací dat zatíţen pouze jednou za určitou dobu. V případě pozdějších změn, 

například vydání nového firmware, příslušenství či OS pro mobily, můţe být tato 

informace také hromadně doplněna v informačních systémech vyuţitím procesu 

dávkové aktualizace. 
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4. Přímý přístup k informacím 

Přímý přístup k informacím jiţ funguje dlouhou dobu a je realizován 

hierarchickým systémem doménových jmen DNS (Domain Name System). Tento 

systém je sloţen z doménových serverů a protokolu DNS, který zajišťuje výměnu 

informací. DNS zajišťuje velké mnoţství funkcí, z nichţ hlavní funkcí je vzájemný 

převod doménových jmen a IP adres síťových uzlů. Tento prvotní úkol byl v pozdější 

době rozšířen například o elektronickou poštu. Pokud je řeč o souvislosti s internetem 

věcí, tak DNS je vyuţíván sluţbou ONS, která je součástí EPCGlobal Network, ale o 

tom později. 

Jak jiţ bylo řečeno systém DNS je hierarchický, to znamená, ţe hierarchicky 

jsou uspořádány DNS servery a tvořeny názvy domén. Strojová komunikace probíhá 

pomocí adres IPv4, která je 32bitová, nebo IPv6, která je 128bitová. Názvy domén jsou 

určeny pro snadnější orientaci koncových uţivatelů, protoţe pamatovat si IP adresy 

oblíbených serverů by byl skutečně nadlidský výkon. [12] 

4.1. Doménové jméno 

Smyslem doménového jména je usnadnit konečnému uţivateli internetu 

identifikaci, či pojmenování objektu, který je předmětem jeho zájmu. V niţších 

úrovních komunikace, například ve směrovacích tabulkách se vyuţívá pouze IP adres, 

které jsou špatně zapamatovatelné, proto se pouţívají doménová jména, která jednotlivé 

IP adresy zastupují. To, jak zjistit, jakou IP adresu má dané doménové jméno je úkolem 

DNS. Systém doménových jmen musí být jednoznačný stejně jako například systém 

rodných čísel. [12] 

4.2. Top Level Domain 

Z anglického názvu vyplývá, ţe jde o doménu nejvyšší úrovně (dále uţ jenom 

TLD). Tyto domény se nacházejí na vrcholu stromu internetových domén. 

V doménovém jménu ji najdeme na konci, za poslední tečkou (např. u vsb.cz je TLD 

část cz). TLD se dělí na národní (např. cz, uk, sk…), generické (např. org, com) a 

infrastrukturní (např. arpa). [12] 

4.3. Name servery (DNS servery) a Root Servery 

Základním kamenem DNS je 13 speciálních počítačů, které jsou na různých 

místech planety, nazýváme je kořenovými servery. Úkolem těchto serverů je udrţovat 

informace o jednotlivých TLD. Kaţdá doména má ustanoven server nazývaný Domain 

Name Resolvers, který zodpovídá veškeré doménové dotazy. Server, který má na starost 

doménu druhé úrovně (např. vsb.cz) nazýváme Name Server. Tyto servery pravidelně 

stahují informace z kořenového serveru domény. Domény mohou mít více úrovní, proto 

je třeba, aby kaţdá takováto doména měla server, který zná její obsah. [12] 

  

http://www.vsb.cz/
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Typy name serverů: 

 Primární server – hlavní uloţiště dat a informací. 

 Sekundární server–kopie primárního serveru, slouţí jako záloha. 

 Pomocný (caching-only) server – slouţí jako vyrovnávací paměť, či uloţiště 

aktuálních odpovědí na dotazy, pro případ jejich opakování. [12] 

 

 

 

Obrázek 13 - hierarchie DNS 
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Příklad: Zde je příklad, jak by probíhalo hledání IP adresy ke jménu 

www.wikipedia.org. 

1. Uţivatel zadá do svého webového klienta doménové jméno www.wikipedia.org. 

Resolver v počítači kontaktoval lokální DNS server a dotázal se ho na IP adresu 

pro www.wikipedia.org. 

2. Lokální DNS server tuto informaci nezná, ale má k dispozici adresy kořenových 

serverů. Obrátí se na jeden z nich (řekněme na 193.0.14.129) a dotaz mu 

přepošle. 

3. Kořenový server rovněţ nezná odpověď. Co ale ví je, ţe existuje doména 

nejvyšší úrovně org, a zná i její autoritativní servery, jejichţ adresy tazateli 

poskytne. 

4. Lokální server si jeden z nich vybere (řekněme, ţe zvolí tld1.ultradns.net s IP 

adresou 204.74.112.1) a posílá mu dotaz na IP adresu k doménovému jménu 

www.wikipedia.org. 

5. Dotázaný server opět nezná odpověď, ale poskytne IP adresy autoritativních 

serverů pro doménu wikipedia.org. Jsou jimi 

ns0.wikimedia.org(207.142.131.207),ns1.wikimedia.org(211.115.107.190) 

ans2.wikimedia.org(145.97.39.158). 

6. Lokální server opět zvolí jeden z nich a pošle mu dotaz na IP adresu ke 

jménuwww.wikipedia.org. 

7. Protoţe toto jméno se jiţ nachází v doméně wikipedia.org, dostane od jejího 

serveru bezesporu autoritativní odpověď, tedy ţe hledaná IP adresa zní 

145.97.39.155 

8. Lokální DNS server tuto odpověď pošle uţivatelskému počítači, který se na ni 

dotazoval. [13] 

 

Obrázek 14 -  příklad DNS dotazu 

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Z výše uvedeného příkladu, je zřejmé, ţe dotazované servery vykazují dva druhy 

chování: 

 Nerekurzivní řešení dotazu –u tohoto typu řešení se přímo dotázaný server chopí 

zodpovězení dotazu, neodkazuje klienta na další servery, kde by se měl přiblíţit 

získání odpovědi. Tento systém je typický pro lokální servery, ty si poskytnuté 

odpovědi ukládají, pro případné opakování dotazu. 

 Rekurzivní řešení dotazu – dotaz není řešen jako celek najednou, ale tazateli 

jsou poskytnuty pouze adresy dalších serverů. Toto je typické pro servery ve 

vyšších patrech stromové struktury (např. kořenové servery). U těchto serverů, 

je kapacitně nemoţné řešit dotazy rekurzivně. [13] 

4.4. Zabezpečení DNS 

DNS musí často vzdorovat útokům neoprávněných osob, nejběţnějšími způsoby 

jsou: 

 Vysledování údajů – v tomto případě útočník získává údaje, jako jsou názvy 

domén DNS, názvy počítačů či IP adresy klíčových síťových prvků. Tyto data 

mu slouţí k získání představy o struktuře a funkci dané sítě, čehoţ se dá 

zneuţít.[14] 

 Změny dat –útočník zneuţívá platné IP adresy v jimi vytvořených paketech IP 

protokolu. Toto jednání má vyvolat dojem, ţe pakety byly poslány z platné 

adresy, coţ v konečném důsledku můţe útočníkovi umoţnit přístup do sítě a 

následné poškození dat. [14] 

 Útok přetíţením – tento způsob je zaloţen na rekurzivních dotazech, které zahltí 

DNS server. Po dosaţení přetíţení DNS serveru nastane znepřístupnění sluţeb 

DNS uţivatelům. [14] 

 Přesměrování – cílem toho útoku je přinést do mezipaměti sluţby DNS na DNS 

serveru chybná data. Tyto data způsobí, ţe příští dotazy budou přesměrovány na 

server spadající pod správu útočníka. [14] 

4.5. DNSSEC 

Pro zabezpečení DNS se vyuţívá balíku specifikací vydaných komisí IETF 

(Internet Engeneering Task Force). Zkratka DNSSEC znamená Domain Name System 

Security Extensions, čili rozšíření zabezpečení DNS. Tato rozšíření umoţňuje klientům 

DNS ověřit si původ dat a jejich integritu. DNSSEC se však nezajišťuje šifrování 

přenášených dat.[15] 

Princip DNSSEC 

Při ověřování integrity přenášených dat se vyuţívá asymetrické kryptografie. To 

znamená, ţe existují dva klíče, z nichţ jeden je určen k zašifrování a druhý 

k dešifrování dat. Vlastník domény, která vyuţívá DNSSEC tedy vygeneruje veřejný a 

privátní klíč. Privátním klíčem jsou podepsány údaje o vlastníkově doméně. Veřejný 

klíč je uloţen u nadřazené autority dané domény a jeho pomocí lze ověřit pravost 

podpisu. [16] 

 



Alois Fus: Internet věcí a systémy reálného času 

2011                                                                                                                     21 

 

DNS záznamy 

 „RRSIG (Resource Record Signature) - obsahuje digitální podpis příslušné 

množiny DNS záznamů. 

 DNSKEY (DNSSEC public key) - obsahuje veřejný klíč, jehož odpovídajícím 

privátním klíčem jsou podepsány DNS záznamy této domény. 

 DS (Delegation Signer) - je umístěn v nadřazené DNS doméně a obsahuje otisk 

veřejného klíče uloženého v DNSKEY záznamu podepsané domény. Pomocí DS 

záznamů se vytváří řetěz důvěry do nadřazených domén. 

 NSEC (Next Secure) - využívá se pro informaci o neexistenci dotazovaného 

záznamu. 

 NSEC3 (NextSecurev.3) - využívá se pro informaci o neexistenci dotazovaného 

záznamu. Na rozdíl od NSEC záznamu neobsahuje jména, ale jen jejich otisky. 

 

Do hlaviček DNS zpráv byly zavedeny nové příznaky: 

 AD (Authenticated Data) - indikuje, že všechna data v sekcích odpověď a 

autorita byla ověřena a jsou správná. 

 DO (DNSSEC OK) - v dotazu určuje, že server požaduje validaci dat pomocí 

DNSSEC. 

 CD (Checking Disabled) - určuje, že server má vrátit data, i když validace 

nebyla úspěšná.“ [15] 

 

Ověřování DNS záznamů 

Proces ověřování zpravidla probíhá na rekurzivním DNS serveru, který po 

obdrţení dotazu klienta zajišťuje komunikaci s ostatními DNS servery. Zmíněný 

rekurzivní server vrací klientovi pouze výsledek dotazu. Validace DNSSEC prováděná 

rekurzivním DNS serverem začíná ověřením pravosti DS a DNSKEY záznamů, které se 

nachází v kořenové doméně. Základem validace je veřejný klíč kořenové domény. 

Rekurzivní server DNS server obdrţí IP adresy autoritativních serverů a také DS 

záznam podřízené domény, pomocí kterého si ověří DNSKEY podřízené domény. 

Proces končí tak, ţe rekurzivní DNS server obdrţí původně hledaný záznam a navíc 

RRSIG záznam, kterým se původně hledaný záznam ověří. Kdyţ ověření proběhne 

v pořádku, tak rekurzivní server pošle dotazujícímu se klientovi DNS zprávu, která má 

nastavený příznak AD (Authenticated Data). V případě, ţe se validace nezdaří, 

rekurzivní server nastaví zprávě příznak SERVFAIL a klient špatnou odpověď 

nedostane. [15] 
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Obrázek 15 - DNSSEC 

 

4.6. ONS 

Object Naming Service, tedy systém pojmenování objektů je součástí 

EPCGlobal Network. V architektuře EPCGlobal Network se nachází ve vyšších patrech 

a jedná se v podstatě o rozhraní mezi EPCIS jednotlivých subjektů, které jsou do 

EPCGlobal Network registrovány. ONS je součástí vyhledávacích sluţeb. Princip této 

sluţby je značně podobný doménovému systému DNS, se kterým je nucen velmi dobře 

kooperovat. Důvodem kooperace je fakt, ţe komunikace mezi EPCIS jednotlivých 

obchodních partnerů probíhá přes Internet, který na systému DNS funguje. ONS tedy 

musí respektovat standardy DNS a přizpůsobeny musí být i výstupy z EPCIS. [17] 

ONS spadá do skupiny Discovery services, tedy vyhledávacích sluţeb. V praxi 

je vyuţití následující: autorizovaný uţivatel zadá do EPCGlobal vyhledávače EPC kód, 

ke kterému by potřeboval získat asociované informace. Následně jsou vyhledány 

pomocí ONS všechny databáze, které o daném EPC obsahují záznam. Danému uţivateli 

je následně vrácena odpověď, která obsahuje například odkaz, kde uţivatel příslušné 

informace najde. [17] 

Je důleţité poznamenat, ţe pokud je řeč o ONS, bavíme se v podstatě o DNS 

dotazování pouţívané pro EPC. Termín DNS bude pouţíván výhradně, pokud bude 

pojednáváno o DNS. Dotaz, který je určen pro vyhledání EPCIS serveru bude nazýván 

ONS dotaz, i kdyţ se dotaz provádí pomocí DNS. [17] 
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Obrázek 16 - ONS 

Použití DNS pro ONS 

Aby mohla sluţba ONS pro vyhledávání informací o nejrůznějších věcech 

vyuţívat DNS, je nezbytné převést EPC do tvaru, se kterým je DNS schopné pracovat. 

Rozlišovací proces ONS vyţaduje, aby EPC při případném dotazu na něj bylo ve formě 

Pure identity EPC URI tak jak to definuje norma TDS. Pro ONS je nedostatečný 

záznam typu A, protoţe ONS obsahuje ukazatele na sluţby. ONS z toho důvodu 

vyuţívá NAPTR (Naming Autority PoinTer) DNS záznam. Tento typ záznamu 

obsahuje různé pole pro označení protokolu, sluţeb a funkcí, které daná sluţba 

koncového bodu vystavuje. [17] 

ONS dotaz z pohledu klientské aplikace 

1. Sekvence bitů je popisující EPC je čtena ze 64-bitového RFID tagu, například: 

(10000000000000000000000000000000001100000000000000000011001000) 

2. Čtečka tagů pošle bitovou sekvenci na lokální server, například:  

(10000000000000000000000000000000001100000000000000000011001000) 

3. Lokální server převede bitovou sekvenci na Pure Identity EPC URI tvar, který je 

definovaný normou TDS, například: urn:epc:id:sgtin:0614141.000024.400 

4. Lokální server presentuje URI lokálnímu ONS resolveru, například: 

urn:epc:id:sgtin:0614141.000024.400   

5. Resolver převede URI formu na doménovou a vyšle DNS dotaz na NAPTR 

záznamy dané domény, například: 000024.0614141.sgtin.id.onsepc.com   

6. Infrastruktura DNS vrátí posloupnost odpovědí, které obsahují URL odkazy, 

které odkazují na jednu či více sluţeb (například EPCIS server). 

7. Lokální resolver extrahuje URL z DNS záznamu a poskytne ho zpětně 

lokálnímu serveru, například: http://epc-is.example.com/epc-wsdl.xml 

8. Lokální server kontaktuje správný EPCIS server, který byl nalezen v získaném 

URL a ten mu poskytne odpověď. [17] 

http://epc-is.example.com/epc-wsdl.xml
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Obrázek 17 - ONS dotaz z pohledu klientské aplikace 

 

Předchozí část pojednávala o tom, jak ONS vyuţívá DNS z pohledu klienta. Co 

však neobsahovala, byl popis jednotlivých procesů a procedur, které zajišťují, ţe ONS 

data, které si klient vyţádal, se k němu dostanou ve správné formě.Velmi důleţitá je 

delegační hierarchie a zóny údrţby. [17] 
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Delegační pravidla ONS 

ONS slouţí k prohlíţení sluţeb souvisejících s EPC, proto je důleţité, aby byly 

dodrţovány delegační pravidla pro různé jmenné prostory (namespaces), které mohou 

být součástí EPC. [17] 

SGTIN je serializovaná verze GTIN a je součástí systému EAN UCC, systému 

kódů produktů. Většina namespace toho systému vyuţívá koncepci EAN.UCC 

Company Prefix. Company Prefix je přidělován do EAN nebo UCC v závislosti na tom, 

který systém je kde pouţíván. V souvislosti se zaváděním EPCGlobal se EAN a UCC 

spojily a společně koordinují přidělování Company Prefixu a jejich poskytování pro 

ONS. Aby mohla společnost své GTIN poskytovat ONS, musí o to poţádat UCC nebo 

příslušnou EAN pobočku. Ţádost je následně zaslána EPCGlobal, který určí obsah NS 

záznamu a přidá ho "sgtin.id.onsepc.com" zóně. Tento záznam obsahuje jména 

nameserverů, které určil majitel daného Company prefixu. Jakmile jsou nameservery 

dostupné na "sgtin.id.onsepc.com" budou na ně směřovány i dotazy týkající se daného 

Company Prefixu. [17] 

Obrázek 18 - ONS delegační pravidla 

 

DNS záznam využívaný ONS 

ONS obsahuje ukazatele na informace o jednotlivých EPC, tyto ukazatele však 

musí bát v určité formě. Danou formou je DNS Type Code 35 (NAPTR) záznam. Dané 

informace o EPC musí být tedy vhodně zakódované na NAPTR záznam. [17] 

 Order–toto pole by vţdy mělo být rovno nule, ONS v současnosti toto pole 

nevyuţívá. 

 Pref – toto pole je deklarované jako nezáporné celé číslo, tedy. Určuje přednost 

u záznamů, u kterých se shoduje pole Service. ONS klient upřednostňuje sluţbu 

s niţším preferenčním číslem.  

 Flags – musí být nastaveno na ’u’, coţ znamená, ţe pole Regexp obsahuje URI. 

 Service–určuje jaký typ sluţeb je dostupný URL dané v Regexp poli. Obvyklá 

forma je EPC + jméno sluţby registrované u EPC síťového protokolu, například 

html, epcis apod. 
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 Regexp – obsahuje odkaz na danou sluţbu. 

 Replacement – toto pole není vyuţíváno sítí EPC Network, jedná se o speciální 

DNS pole, jehoţ hodnota je nastavena na tečku, namísto toho, aby byla prostě 

prázdná. [17] 

 

Obrázek 19 - DNS záznam pro ONS 
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5. Závěr 

V předloţené bakalářské práci jsem se zabýval dalším vývojovým stádiem 

dnešního Internetu, tedy Internetem věcí.  

Z toho, co jsem se postupnou prací na bakalářské práci dověděl, je zřejmé, ţe 

Internet se vyvíjí neustále a nyní pomalu blíţí do stavu, kdy bude schopen komunikovat 

s jakýmkoliv fyzickým předmětem reálného světa v reálném čase. V praxi to znamená, 

ţe běţné předměty, se kterými se kaţdodenně setkáváme, budeme a v některých 

případech jiţ jsme schopni prostřednictvím Internetu ovládat i řídit odkudkoliv, 

kdekoliv, kdykoliv.  

Předměty nám mohou prostřednictvím kooperujících IS poskytovat data o 

ţivotním prostředí, ve kterém ţijeme a to v reálném čase. V současné době se Internet 

věcí dost dobře uplatňuje v logistických procesech rozličných odvětví, například 

zdravotnictví, doprava, potravinářství atd.  

Studiem materiálů o této problematice jsem došel k názoru, ţe ve zmíněné 

integraci jakéhokoliv předmětu do sítě má dnes významnou roli technologie RFID, tedy 

radiofrekvenční identifikační technologie. Tato technologie zvládá automatickou 

identifikací objektů označených RFID tagem, coţ je nosič informací o objektu. Zmíněná 

identifikace probíhá v reálném čase. Spojením technologie RFID s EPC kódem, neboli 

elektronickým kódem produktu, který plní funkci rodného čísla, se začala formovat síť 

EPCGlobal Network. Tato síť přináší značnou inovaci logistického řetězce, s moţností 

sledovat výrobky, či získat o nich veškeré informace pouhým přečtením tagu nebo jiné 

datové struktury, třeba čárového kódu. Data, která jsou tagy nesena, podléhají standardu 

Tag Data Standard, kterým jsem se zabýval v rámci popisu formátů dat. 

V práci jsem uvedl datové struktury a formáty dat, se kterými dnes Internet věcí 

pracuje. Jsou jimi různé typy čárových kódů a inteligentních štítků. Velmi důleţitou 

společností v oblasti Internetu věcí je GS1, která vydává standardy nezbytné pro 

sjednocení pravidel identifikace objektů a tato společnost také stojí za vznikem systému 

EPCGlobal Network. Vzhledem k tomu, ţe mým úkolem bylo zabývat se přímým 

přístupem k informacím, bylo důleţité se zaměřit na sluţbu ONS (Object Naming 

Service). Základem této sluţby je systém doménových jmen DNS, na jehoţ základě 

pracuje stávající Internet. Zabýval jsem se i bezpečnostními aspekty DNS, protoţe 

bezpečnost je a bude klíčovou otázkou v tomto oboru. 

Závěrem bych chtěl říct, ţe přestoţe je toto téma nesmírně zajímavé a rozsáhlé, 

podařilo se mi zachytit podstatu Internetu věcí. Veškeré cíle bakalářské práce uvedené v 

anotaci byly splněny. 

  



Alois Fus: Internet věcí a systémy reálného času 

2011                                                                                                                     28 

 

Seznam použité literatury 

[1] The Internet of Thing [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.theinternetofthings.eu/>.  

[2] European Commission Cordis : Internet of Things Strategic Research 

Roadmap [online]. 2009 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

<ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/enet/cerp-iot-sra-iot-v11_en.pdf>.  

[3] Když na vás začne mluvit jogurt... Internetová revoluce je na dohled [online]. 2009 

[cit. 2011-04-20]. Evropská Komise. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/09952_cs.htm>.  

[4] Pachube - data infrastructure for the Internet of Things [online]. 2011 [cit. 2011-04-

20]. Pachube. Dostupné z WWW: <http://www.pachube.com/>. 

[5] WHP TECHNIK s.r.o., Brno, Identifikační systémy a měřicí technika [online]. 2011 

[cit. 2011-04-20]. Čárové kódy. Značení výrobků. EAN 13, EAN 8, Code 128, Code 39. 

Barcode - WHP TECHNIK s.r.o., Brno, Identifikační systémy a měřicí technika. 

Dostupné z WWW: <http://www.whp.cz/carovy-kod-ean.html >. 

[6] Kodys [online]. 2011 [cit. 2011-04-20]. DataMatrix - Kodys. Dostupné z WWW: 

<http://www.kodys.cz/carovy-kod/datamatrix.html>.  

[7] SOMMEROVÁ, Ing. Martina. Základy RFID technologií [online]. Ostrava : VŠB-

TUO, 2010. 32 s. Diplomová práce. VŠB-TUO. Dostupné z WWW: 

<http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-

root/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf>. 

[8] RFID-EPC.CZ PORTAL [online]. 2007 [cit. 2011-04-20]. Otevřená platforma pro 

výměnu informací o RFID-EPC. Dostupné z WWW: <http://www.rfid-epc.cz/>.  

[9] Carovykod.com [online]. 2009 [cit. 2011-04-20]. Čárový kód. Dostupné z WWW: 

<http://www.carovykod.com/index.php?id=2&lang=cz>.  

[10] GS1 : The global language of business  [online]. 2009 [cit. 2011-04-20]. GS1 

Czech Republic. Dostupné z WWW: <http://www.gs1.cz/>.  

[11] GS1 : The global language of business [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. EPC Tag 

Data Standard. Dostupné z WWW: 

<http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/tds/tds_1_5-standard-20100818.pdf>. 

[12] Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [online]. 2002 [cit. 2011-04-20]. 

Správa a řízení sítě Internet. Dostupné z WWW: 

<http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/jurnecka/jurnecka.html>. 

[13] Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-04-20]. Domain Name System. Dostupné z 

WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Slo.C5.BEen.C3.AD_dom.C3.A

9nov.C3.A9ho_jm.C3.A9na>. 

 

[14] Microsoft TechNet : Resources for IT Professionals [online]. 2011 [cit. 2011-04-

20]. Informace o zabezpečení DNS. Dostupné z WWW: <http://207.46.16.252/cs-

cz/library/cc755131(WS.10).aspx>.  

http://www.theinternetofthings.eu/
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/enet/cerp-iot-sra-iot-v11_en.pdf
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/09952_cs.htm
http://www.pachube.com/
http://www.whp.cz/carovy-kod-ean.html
http://www.kodys.cz/carovy-kod/datamatrix.html
http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
http://rfid.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/rfid/cs/okruhy/informace/RFID_pro_Logistickou_akademii.pdf
http://www.rfid-epc.cz/
http://www.carovykod.com/index.php?id=2&lang=cz
http://www.gs1.cz/
http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/tds/tds_1_5-standard-20100818.pdf
http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/jurnecka/jurnecka.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Slo.C5.BEen.C3.AD_dom.C3.A9nov.C3.A9ho_jm.C3.A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Slo.C5.BEen.C3.AD_dom.C3.A9nov.C3.A9ho_jm.C3.A9na
http://207.46.16.252/cs-cz/library/cc755131(WS.10).aspx
http://207.46.16.252/cs-cz/library/cc755131(WS.10).aspx


Alois Fus: Internet věcí a systémy reálného času 

2011                                                                                                                     29 

 

[15] MOUČKA, Bohuslav; PEŠA, Radim. DNSSEC. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 

17.3.2011, XXI, 2, [cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/659.html>. ISSN 1212-0901. 

[16] Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-04-20]. DNSSEC. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/DNSSEC>. 

 [17] GS1 : The global language of business [online]. 2008 [cit. 2011-04-20]. 

EPCglobal Object Name Service (ONS) 1.0. Dostupné z WWW: 

<http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/ons/ons_1_0_1-standard-20080529.pdf>. 

  

http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/659.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNSSEC
http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/ons/ons_1_0_1-standard-20080529.pdf


Alois Fus: Internet věcí a systémy reálného času 

2011                                                                                                                     30 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - základní myšlenka internetu věcí ...................................................... 2 

Obrázek 2 - příklad fungujícího NFC ................................................................... 3 

Obrázek 3 - automatizovaný dům s možností ovládání v reálném čase ................ 4 

Obrázek 4 - monitorování pokojové teploty pomocí Pachube .............................. 7 

Obrázek 5 - EAN kódy ........................................................................................... 8 

Obrázek 6-  paletová etiketa EAN 128 .................................................................. 8 

Obrázek 7 – QR kód a Datamatrix........................................................................ 9 

Obrázek 8 - RFID tag............................................................................................ 9 

Obrázek 9 - sklad vybavený technologií RFID ................................................... 10 

Obrázek 10 - Electronic Product Code ............................................................... 12 

Obrázek 11 - GS1 ................................................................................................ 13 

Obrázek 12 - struktura EPC po přečtení čtečkou ............................................... 15 

Obrázek 13 - hierarchie DNS.............................................................................. 18 

Obrázek 14 -  příklad DNS dotazu ...................................................................... 19 

Obrázek 15 - DNSSEC ........................................................................................ 22 

Obrázek 16 - ONS ............................................................................................... 23 

Obrázek 17 - ONS dotaz z pohledu klientské aplikace........................................ 24 

Obrázek 18 - ONS delegační pravidla ................................................................ 25 

Obrázek 19 - DNS záznam pro ONS ................................................................... 26 

 

file:///H:/Internet_věcí_a_systémy_reálného_času_final2.docx%23_Toc292107021
file:///H:/Internet_věcí_a_systémy_reálného_času_final2.docx%23_Toc292107023

