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Anotace 
 

Tato diplomová práce je zaměřená na vyuţití RFID technologie v oblasti bezpečnosti. 

První část práce je věnována technologii RFID a jejím hardwarovým a softwarovým 

prostředkům. Popisuje se v ní, z jakých základních částí se tento systém skládá. Ve druhé části 

popisuji architekturu a standardy určené pro komunikaci mezi jednotlivými sloţkami. Další 

část je zaměřena na vyuţití technologie v oblasti bezpečnosti. Zde představím příklady, které 

se vyuţívají, a také se zmíním o moţnostech vyuţití do budoucnosti. V poslední části práce se 

budu zabývat výběrem tagu, který upevním na vhodné místo vypůjčené zbraně, kterou s tímto 

tagem následně otestuju za určitých situací. 

 

Klíčová slova: RFID, tag, čtečka, EPC, zbraň, bezpečnost. 

 

Summary 

This thesis is focused on utilization of RFID technology in the area of security. The 

first part deals with the technology RFID and its hardware and software devices. There are 

described what parts does this system consists of. The second part describes the architecture 

and standarts intended for comunication among particular elements. Another part is focused 

on utilization of technology in the area of security, where I will introduce some examples, 

which are used and also I will mention the possibility of its use in the future. Last part of my 

thesis deals with choosing a tag which is established on suitable place borrowed weapon that 

is tested by this tag in certain situation. 
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Úvod 

Radiofrekvenční technologie je moderní způsob komunikace, který je zprostředkován 

pomocí rádiových vln. Pomocí této technologie můţeme identifikovat různé předměty na 

určitých místech a v různých podmínkách. V současnosti se RFID technologie vyuţívá 

v mnoha oblastech a odvětvích.  Firmy tuto technologii například vyuţívají pro evidenci svého 

majetku, ale nedocházelo k odcizení různých věcí. Vyuţití najdeme i ve výrobních procesech 

a logistice, kdy se snaţíme díky implementaci těchto systémů sniţovat provozní náklady. 

Mým tématem diplomové práce je aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti. 

Bezpečnost vyţaduje kaţdý člověk. Chce se cítit bezpečně a nechce se bát okolí. Dnešní doba 

je ovšem velmi problematická. Můţe za to především ekonomická situace a mentalita lidí, 

proto se začínají lidé sami chránit. Vyuţití RFID technologie pro bezpečnost vyuţívají uţ 

téměř všechny logistické obchodní řetězce, aby ochránili svoje zboţí proti krádeţím. Vyuţití 

je také ve zdravotnictví, můţeme zde evidovat léky, pacienty, přístroje atd.  

Další diskutovanou oblastí vyuţití aplikace RFID je v bezpečnostních sloţkách. 

V armádě se vyuţívá například pro monitorování pohybu zbraní v rámci obchodování. Zrodila 

se i myšlenka určitého typu zbraně, která bude vystřelovat  RFID čip. Tento čip bude mít za 

úkol označit problémové lidi například při demonstracích a nepokojích. Zasaţený člověk by 

tento fakt ani nemusel zaregistrovat, bolest po zásahu by byla stejná jako kousnutí hmyzem. 

Cílem této práce bude jak evidovat určitou zbraň. Důleţitým hlediskem bude vybrat 

vhodný tag, dále implementace tagu na zbraň tak, aby byla dobře snímatelná, nebyla omezena 

její funkčnost a pro mnoho uţivatelů neztratila svou estetickou stránku. Po splnění těchto cílů 

se provede testování za určitých situací. Naměřené hodnoty zapíšu do tabulky a následně 

vyhodnotím, který tag a za jaké situace je vhodnější pro evidenci zbraně. Na konci práce 

uvedu příklady moţnosti vyuţití této bezpečnostní evidence. 
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1 Popis HW a SW prostředků technologie 

RFID 

1.1 Technologie RFID a její historie 
Zkratka RFID (coţ znamená v angličtině Radio Frequency IDentification) je moderní 

technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. RFID je velmi ceněný a 

technologický nástroj. V dnešní době začíná čím dál více nahrazovat čárové kódy. Systémy 

radiofrekvenční identifikace jsou schopny zaznamenávat, uchovávat a poskytovat objektivní 

informace o objektech v reálném čase.  

První zmínky o začátcích RFID systémech můţeme začít datovat od roku 1886, kdy 

Frederick Hertz pomocí různých pokusů přišel na to, ţe se rádiové vlny dokáţou odráţet od 

určitých objektů. V roce 1935 vynalezl a zkonstruoval skotský elektrotechnik Sir Robert 

Alexander Watson-Watt první funkční přístroj, který fungoval na principu mikrovln a 

jmenoval se radar. 

 
Obrázek 1 Sir Robert Alexander Watson-Watt se svým prvním radarem [7] 

 

Vyuţit byl prvně nejvíce během druhé světové války, kde bylo důleţité rozpoznat 

přátelská letadla od nepřátelských letadel. Proto R. A. Watson-Watt vynalezl vůbec první 

systém identifikace, který se jmenoval Identification Friend or Foe (IFF) v překladu to 

znamená, rozpoznání přítel nebo nepřítel. Letadla, která nebyla obavou pro spojence 
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“přátelská“, byla teda vybavena radiolokátory, které dokázali přijmout signál, který byl vyslán 

z radarové stanice a ten se obratem odeslal zpět na radarovou stanici, coţ znamenalo 

rozpoznání přátelského letadla od nepřátelského. Celý princip funkčnosti tohoto systému 

spočívá v komunikaci mezi radiolokátorem (transpordér), který je umístěn v letadle a 

signálem, který je vysílán z radarové stanice.  

Další vývoj rádiových komunikačních systémů pokračoval po druhé světové válce v 

letech 1950 aţ 1960, kdy se vyvíjely a testovaly různé aplikace, které by mohly být vyuţity 

v různých firmách a průmyslech. První aplikace byly na jednobitových čipech tzv. systém 

EAS (z anglického Electronic Article Surveillance). Princip tohoto systému, se pouţívá 

dodnes, nejčastěji v obchodech, kde se vyuţívají systémy proti krádeţím.  

Za průkopníka moderní RFID technologie se povaţován Mario W. Cardullo. Ten si 

nechal 23. ledna 1973 patentovat první aktivní RFID tag s přepisovatelnou 16-ti bitovou 

pamětí. Modifikace jeho integrovaného obvodu a principu se pouţívá doposud. Ten samý rok, 

Charles Walton, kalifornský podnikatel, dostal patent pro pasivní tag, který uměl odemknout 

dveře bez klíče. Tag byl umístěn v kartě, která se přiloţila ke čtečce umístěná u dveří. Pokud 

čtečka rozpoznala platné identifikační číslo, které bylo uloţeno v tagu karty, tak se dveře 

otevřeli, pokud ne, tak zůstaly zavřené. 

 Americké vláda uţ v této době měla veliký zájem o RFID systémy. V Národní 

laboratoři v Los Alamos vědci vyvinuli systém pro sledování pohybu jaderného odpadu a 

materiálu. Po tomto projektu někteří vědci tento institut opustili a začali se zajímat o 

automatizované dopravní platební systémy. Tyto systémy se staly velmi vyuţívanými na 

cestách (elektronické mýtné, tag je umístěn ve vozidle a na trase brány se čtečkami), mostech 

a tunelech po celém světě.  

V 90. letech si nechala firma IBM patentovat RFID systémy pracující v pásmu UHF. 

Tato frekvenční oblast nabídla delší čtecí dosah a rychlejší přenos dat. IBM pak z finančních 

důvodů prodala svoje patenty společnosti Intermec. Ta tyto RFID systémy implementovala do 

různých aplikací, od skladování aţ po zemědělství, ale tato technologie byla ještě drahá a moc 

výrobců si ji nemohlo dovolit.  
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Významným zlomem bylo zaloţení Auto-ID centra technickým institutem 

Massachusettské univerzity, kdy díky svým výborným výsledkům v oblasti RFID zaujali na 

přelomu 21. století mnoho světových výrobců, stovky maloobchodníků a dokonce i 

ministerstvo obrany USA. Díky tomuto úspěchu se vybudovaly výzkumné laboratoře v 

Austrálii, Velké Británii, Švýcarsku, Japonsku a Číně. Ty vyvinuly protokoly (třídy 1 a třídy 

0) takzvaný EPC kód, který si nechala licencovat firma Uniform Code Council a společně 

s EAN International zaloţila podnik EPCglobal. 

1.2 Hardwarové prvky RFID systémů  
Základní princip technologie RFID je poměrně jednoduchý. Systém je tvořený třemi 

základními součástmi a jsou to RFID tag, čtečka a anténa. Tyto jednotlivé prvky můţou mít 

různou velikost, výkonnost a podobu. Princip vzájemného navázání těchto prvků na sebe 

můţeme vidět na obrázku č.2. 

 

 

 
Obrázek 2 Návaznost jednotlivých HW částí  

1.2.1 RFID tag  
RFID tag, také se můţeme setkat s názvem transpondér je paměťový radiofrekvenční 

čip, který uchovává datovou informaci. Název transpondér je sloţen z dvou anglických slov 

transmit (přenos) a response (odpověď). RFID tag neboli transpondér se skládá z vlastního 

čipu, antény (obrázek č.3), propojení a zapouzdření. Provedení (tvar, rozměry, materiál) se 

mohou velmi lišit podle poţadavků určité aplikace. Čip determinuje kapacitu, anténa 

stanovuje kvalitu příjmu a odesílání radiofrekvenčního signálu, zapouzdření ovlivňuje 

moţnost pouţití v různých prostředích a ţivotnost tagu. 
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Obrázek 3 RFID tag [9] 

 

Tagy dělíme do následujících skupin: 

Podle provedení 

RFID smart label  

RFID čip je umístěn na potisknutelné etiketě s moţností dalších informací.  

Etiketa můţe obsahovat text, grafické náměty atd. Česky v překladu znamená smart label 

„chytrá etiketa“ (obrázek č.4). V první vrstvě se nachází část etikety, na kterou můţeme dle 

vlastního uváţení pouţít různé motivy. Střední vrstva je osázená tagem a poslední je 

podkladová část, ta slouţí pro ochranu tagu. Všechny tyto části jsou k sobě slepeny lepidlem.  

 
Obrázek 4 Etiketa smart label a její vrstvy [13] 
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RFID wristband   

Je to další typ tagu, který má tvar náramku a připíná se ve většině případů na ruku 

(obrázek č.5). Vyuţívá se především ve zdravotnictví. Tento náramek dostane kaţdý pacient, 

který se nachází v daném zdravotnickém ústavu. Během vstupní prohlídky se do něj uloţí 

informace o pacientovi například rodné číslo. Po načtení tohoto čísla se pomocí databáze, kde 

jsou uloţené informace o pacientovy, zobrazí na monitoru (jméno, příjmení, váha, výška, jaké 

léky bere, zda je na něco alergický atd.).  

 
Obrázek 5 RFID wristband [9] 

 

 

RFID inlay  

Jedná se jeden s typů smart label, který je zapouzdřený v materiálu či daném produktu 

a můţe tím být chráněný proti okolním vlivům. Je mnoho druhů (obrázek č.6) a různých 

modifikací. Můţu zde uvést tagy, které díky keramické schránce mohou být vystaveny velmi 

vysokým teplotám, nebo speciální tagy, které se dají implementovat do lidského těla nebo tagy 

zapouzdřené do skla.  

 

Obrázek 6 Různé druhy RFID tagů [9] 
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Rozdělení podle frekvenčního pásma 

Asi nejdůleţitějším kritériem při výběru tagu je frekvenční pásmo. Můţeme říct, ţe 

čím vyšší je pracovní frekvence, tím delší vzduchovou bariéru je moţné překonat. Vyuţití 

různých pásem v různých odvětvích můţete vidět na obrázku č.8. Existují čtyři frekvenční 

pásma pro systémy RFID : 

 

 Nízkofrekvenční LF (Low Frequency)   

 Vysokofrekvenční HF (High Frequency) 

 Ultra krátké vlny UHF (Ultra High Frequency) 

 Mikrovlné MW (Microwave)

 

Nízkofrekvenční pásmo (125 – 134 kHz) 

Frekvenční pásmo LF má velmi krátkou čtecí vzdálenost do 50 centimetrů a přenosová 

rychlost dat je nízká. Tuto technologii vyuţívají především pasivní tagy a pouţívá se hlavně 

v identifikačních průkazech, nebo evidenci zvířat. Výhoda pouţití tohoto pásma je ve větší 

odolnosti proti rušení signálu. Díky tomuto můţeme číst tagy přes kapaliny a tagy umístěné na 

různých typech kovů a slitin.  

Vysokofrekvenční pásmo (13,56 MHz)  

Pásmo HF má větší čtecí vzdálenost neţ LF a to okolo 1 metru. U aktivních tagů to 

mohou být i několika metrové vzdálenosti. Přenos dat je rychlejší oproti pásmu LF. Tyto tagy 

se hůře čtou z kovu nebo kapalin. Nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady a tím i vysoká cena 

tagů.  

Pásmo ultra krátkých vln (860 – 960 MHz)  

Technologie má v tomto frekvenčním pásmu velmi rychlý přenos dat a dosah kolem 10 

metrů. U aktivních tagů je dosah čtení aţ několik desítek metrů v závislosti na technologickém 
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řešení čtečky a tagu. V současné době je toto pásmo nejrozšiřujícím se pásmem v RFID 

technologii vůbec. Nejvíce se vyuţívá pro identifikaci zboţí a logistických jednotek a to také díky 

zavedení jednotného standardu EPC (Electronic Product Code - elektronického kódu produktu), 

který je spravován a přidělován světovou organizací, která se nazývá GS1. Díky velkému vyuţití 

tohoto pásma UHF má kaţdá země či kontinent jinou frekvenci, protoţe v době kdy se tato 

technologie vyvíjela některé země tyto pásma, uţ měli obsazené pro jiné vyuţití. V tom je docela 

veliký problém, protoţe tím nejsou čtečky celosvětově kompatibilní. Dá se říct, ţe svět je tedy 

rozdělený na tři regiony, jak můţeme vidět na obrázku č.7).  

 

 Region 1: 865 - 869 MHz (Evropa a Afrika) 

 Region 2: 902 - 928 MHz (USA, Kanada a Mexiko) 

 Region 3: 950 - 956 MHz (Japonsko a Asie) 

   

Obrázek 7 Světová frekvenční pásma UHF 
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Mikrovlnné pásmo (2,4 – 5,8 GHz) 

Toto pásmo pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často pouţívaných Wi-Fi sítí. 

Výhodou je velká čtecí vzdálenost a vysoká přenosová rychlost, ale nevýhodou je velmi 

špatné čtení v přítomnosti kovů a kapalin. Tato frekvence se vyuţívá s aktivními tagy, protoţe 

vlastní zdroj energie tagu dokáţe zvýšit čtecí vzdálenost aţ na desítky metrů. Vyuţití je 

například pro lokalizaci vozidel a pohybujících se objektů. 

 

Obrázek 8 Využití jednotlivých frekvencí v různých oblastech [28] 

 

Rozdělení podle zdroje napájení 

Aktivní  

Jsou to tagy, které samy vysílají své údaje do okolí a to proto, ţe mají zabudovaný 

zdroj – baterii v tagu (obrázek č.9). Tato baterie můţe vydrţet aţ 5 let, většinou je to ale 

kolem jednoho roku, záleţí na síle vysílaného signálu, a také na druhu tagu. Z toho také 

vyplývá velká nevýhoda a tou je ţivotnost. Pro komunikaci tagů se pouţívá metoda TTF (Tag 

Talk First).  
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Tyto tagy jsou závislé na zdroji napájení, mají také menší odolnost vůči teplotě a díky jejich 

vysoké pořizovací ceně nejsou příliš rozšířené. Na druhou stranu, výhoda těchto aktivních tagů 

je čtecí vzdálenost, ta můţe být aţ po stovky metrů.  

 

 
 

Obrázek 9 Porovnání aktivního tagu s  propiskou [8] 

 

 

Princip funkčnosti aktivního tagu 

Tyto aktivní tagy, jak bylo uvedeno, komunikují pomocí metody TTF, v překladu to 

znamená “tag mluví první“. Tag kolem sebe vysílá signál do okolí, kde je zachycený čtečkou. 

Vysílání tohoto signálu, tedy dat, je napájeno z vlastního zdroje z tagu, jak můţeme vidět na  

obrázku č.10. Existují i další varianty aktivních tagů, které dokáţou pracovat v takzvaném 

úsporném reţimu, kdy tag kolem sebe signál nevysílá, ale čeká na „probouzecí“ signál od 

čtečky a aţ potom začne vysílat. Tímto způsobem se pak šetří baterie tagu. Aktivní tagy se 

pouţívají třeba na hledání nebo sledování dopravních prostředků, zvířat nebo lidí.  

 

 
Obrázek 10 Princip vysílání a přijímání signálu u aktivního tagu [27] 
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Pasivní  
Rozdíl mezi pasivním tagem a aktivním je, ţe nemá zdroj napájení – baterii. Tento tag 

se aktivuje v okamţiku, kdy se v blízkosti bude nacházet anténa, která vysílá radiofrekvenční 

vlny. V současnosti jsou nejvíce vyuţívány pasivní tagy (obrázek č.11), protoţe jsou cenově 

velmi výhodné, jsou odolné vůči nepříznivým vlivům, jako je vysoká teplota, aţ 200°C, 

nenáročné na obsluhu a velikost jejich pamětí je 64 aţ 256 bitů. Díky metodě RTF (Reader 

Talk First) je ţivotnost těchto tagů relativně dlouhá. Čtecí vzdálenost u pasivních tagů není ale 

velká, pohybuje se přibliţně pouze do desítek metrů.  

 

 

Obrázek 11 Porovnání pasivního tagu s  čtvrt dolarem 

Princip funkčnosti pasivního tagu 

Jak uţ bylo řečeno výše, tyto tagy pouţívají pro komunikaci metodu RTF, v překladu 

to doslovně znamená “čtečka mluví první“. Signál tedy generuje jako první čtečka, která 

vysílá radiofrekvenční vlny a tím dodává dostatečné mnoţství energie, nutné k odeslání 

informací z tagu zpět na čtečku. Tento princip vysílání radiofrekvenčních vln si lépe 

představíme na obrázku č.12.  Čtečka tyto informace přes anténu přečte a zpracuje dále. Tag 

není schopný bez čtečky komunikovat. 

 

 

Obrázek 12 Princip vysílání a přijímání signálu u pasivního tagu [27] 
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Semi-pasivní  

Semi-pasivní tagy slouţí zejména ke zvýšení dosahu snímání. Někdy se můţeme setkat 

s názvem semi-aktivní, je to ale totéţ. Tento typ tagu se velice podobá klasickému aktivnímu 

tagu, který skládá z čipu, energetického zdroje, antény, a elektroniky poskytující funkčnost 

tagu. Rozdíl je ten, ţe tag vyuţívá baterii energii pouze k napájení své elektroniky. Pro 

moţnost vysílání signálu je vyuţívaná energie (obrázek č.13), která je předána anténou RFID 

čtečky, tedy stejný princip jako je funkčnost pasivního tagu.  

 

Obrázek 13 Princip vysílání a přijímání signálu u semi-pasivního tagu [27] 

 

 

Rozdělení podle možnosti zápisu a uchování informací 

Existují tři základní druhy tagů z pohledu uchování informací:  

Tagy Read Only  

Jak uţ anglický název napovídá, jde o tagy, které jsou pouze pro čtení nikoli zápis. 

Tyto tagy jsou podobné jako čárové kódy. Naprogramování jde pouze jednou a to při výrobě. 

Pracují na stejném principu jako CD-ROM. Pokud jednou zapíšeme na toto médiu, uţ nelze jej 

přepsat či smazat. Tyto typy tagů jsou většinou naprogramovány s velmi omezeným mnoţství 

dat (paměť od 40 do 512 bit). Rychlost čtení okolo 1000 tagů za sekundu.  

Tagy WORM (Write Once Read Many)  

Jsou tagy pouze pro čtení, ale na trhu se můţeme setkat i s WORM tagy, které mohou 

být i přepisovatelné, ale uţ bez záruky spolehlivosti (počet těchto přepisování je okolo 100). 

Tento tag se ovšem od tagu read only liší v tom, ţe není naprogramovaný při výrobě, ale 



Karel Mikeska: Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti 

2012 13 

teprve aţ u uţivatele. Ten do tohoto tagu zapíše potřebnou informaci, kterou sám potřebuje. 

Paměť je stejná jako u předchozích od 40 do 512 bit. Rychlost čtení je ale menší, dosahuje 

kolem 200 tagů za sekundu.  

Tagy Read Write  

Tento typ tagů můţeme díky přepisovatelné paměti přepisovat bez jakéhokoli omezení. 

Většinou se jedná o moţnosti více neţ tisíce krát, stejný princip je stejně jako u flashdisk, na 

tom lze mazat a opět přepisovat dle svojí potřeby. Některé tagy mohou mít uţ od výroby 

přeprogramovaný EPC. Čtecí rychlost je kolem 1000 tagů za sekundu. Můţeme se ale také 

setkat s kombinovaným tagem, který má část paměti read only a část paměti read write.  

1.2.2 RFID čtečka  
RFID čtečka je zařízení, které umí bezkontaktně komunikovat s RFID tagy a to díky 

anténě či více anténám. Pokud je čtečka zapnuta, je funkční, potom vysílá elektromagnetické 

vlny na určené frekvenci. Pomocí jedné ze svých částí dokáţe rozpoznat rádiové signály, které 

přicházejí z RFID tagu. Čtečka je tedy zařízení, která spojuje  RFID tag s řídícím zařízením 

čili počítačem a má za úkol plnit několik funkcí:  

 Zápis informací do tagu. 

 Čtení informací z tagu. 

 Převod dat z řídícího a do řídícího zařízení.  

 Napájení energie u pasivních tagů.  

 Ověřování tagu k minimalizaci neoprávněných přístupů.  

 Šifrování a ochrana dat.  

 Opatření při komunikaci s více tagy najednou.  

 

Čtečka je vybavena mikroprocesorem, vysílačem, přijímačem rádio frekvenčního 

signálu. Důleţitým vybavením čtečky je anténa, pomocí ní se vysílá nebo přijímá signál. 
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Antény mohou být zabudovány jako pevné součásti zařízení (převáţně u přenosných zařízení) 

nebo jako oddělené části (externí anténa).  

Čtečky se rozdělují podle způsobu vyuţití a to na: 

Stacionární 

Tyto čtečky (obrázek č.14)  jsou především nainstalované a umístěné na pevném místě. 

Okolo čtečky dochází k pohybu tagu (například turnikety nebo pohyblivé pásy). Pokud 

podporují čtečky vyuţití více antén najednou, tak se tím zlepší pokrytí prostoru signálem. 

Nejvíce efektivní je vyuţití v průmyslových pásových dopravnících a čtecích branách. 

 
Obrázek 14 Stacionární UHF RFID čtečka Motorola FX9500 [11] 

Mobilní 

Mobilní čtečky (obrázek č.15), které jsou například ve tvaru připomínající pistoli, se 

vyuţívají především tam, kde je potřeba přenosného neboli mobilního ověřování či snímání 

tagu. Vyuţívají se například v místech se špatnou přístupností nebo z důvodů objemnosti 

výrobku. Způsob napájení je realizován pomocí integrovaných baterií. Velké vyuţití těchto 

mobilních čteček je v logistických skladech.  

 

Obrázek 15 Mobilní RFID čtečka Motorola MC9090-G [29] 
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1.2.3 RFID Anténa  
Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů. Je to část 

vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru. Antény 

se dělí na antény přijímací a antény vysílací ( ale kaţdá anténa můţe vysílat i přijímat). 

Vysílací anténa, je určena k přeměně elektrické energie na energii elektromagnetických vln a 

naopak u přijímací antény dochází k přeměně energie elektromagnetických vln na elektrickou 

energii. Anténa (obrázek č.16) je důleţitým příslušenstvím čtečky. Slouţí ke komunikaci mezi 

tagy a čtečkou. U pasivních tagů je pomocí elektromagnetických vln realizováno jejich 

oţivení a tím i jejich komunikace. 

 

Obrázek 16 RFID UHF anténa Symbol AN480 [2] 

Zisk antény  

Parametr charakterizující činnost antény je její zisk. Zisk nám tedy určuje, kolikrát je 

potřeba zvýšit daný výkon všesměrové antény vzhledem ke směrové anténě. Jednotky jsou 

udávány v dB (decibelech). Výpočet zisku antény spočítáme podle vzorce:  

G = 10log* (P1/P0) = 20log*(E1/E0)  [3], [4]. 

Kde G je označení zisku antény, které se rovná logaritmu poměru výkonu (P1/P0), 

anebo poměru napětí (E1/E0) na přijímači, který je připojen nejdříve ke směrové anténě 

(měřená) a následně k anténě všesměrové (referenční). Je dobré ještě zmínit to, ţe zisk antény 

souvisí s vyzařovacím úhlem. Jestliţe má anténa malý zisk, potom zabírá větší prostorový 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus


Karel Mikeska: Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti 

2012 16 

úhel, pokud má velký zisk, zabírá anténa menší prostorový úhel. Je tedy velmi nereálné 

zkonstruovat anténu s velkým ziskem a vyzařováním do všech stran.  

Dosah antény 

Důleţitým hlediskem pro nastavení antény pro dobré snímání RFID tagu je její 

maximální vzdálenost, z které je čtečka schopna ještě zaznamenat signál neboli odezvu tagu. 

Odezva je způsob komunikace mezi čtečkou s pasivním tagem. Vysvětlím to tak, ţe tag přijme 

energii, kterou indukuje čtečka, tuto energie vyuţije tag pro odeslání dat zpět ke čtečce. Signál 

je na stejné nosné frekvenci. Citlivost čtečky je větší v porovnání s tagem, proto je dosah 

definován napěťovou odezvou tagu. Dosah nám ovšem můţe ovlivnit plno faktorů, jakými 

mohou být, materiál na kterém je tag umístěný, na okolním prostředí, atd. Výpočet dosahu se 

vypočítá pomocí vzorce:  

 

V tomto vzorci r představuje čtecí dosah,  λ je vlnová délka, Pt  je výkon dodávaný 

čtečkou tagu, Gt je zisk vysílací antény čtečky, Gr je zisk přijímací antény RFID tagu, P je 

minimální výkon dodaný anténou, nutný k napájení čipu a τ je přenosový koeficient[1]. 

1.2.4 Průchod signálu materiálem 
 

 RFID tagy se dávají na různá místa a to ještě na různé druhy materiálů, které mohou 

zeslabit radiofrekvenční signál. Je proto dobré, s tímto problémem dopředu počítat. 

Nejproblémovější materiály jsou kov a voda.  Jak se můţeme v tabulce č.1 podívat na 

průchodnost signálu, tak nejhůře z těchto vybraných materiálů dopadla měď. Ta můţe mít při 

pásmu UHF vrstvu pouze 2,1 μm, aby jí prošel signál, větší vrstva uţ signál pohltí. Z tabulky 

dále vyplývá, ţe čím menší je frekvence, tím větší je průchodnost signálu materiálem. 
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Tabulka 1 Průchod signálu materiálem 

Materiál 
Vrstva průchodnosti signálu 

125 kHz 13.56 MHz 900 MHz 2.4 GHz 

Voda 8 m 2 m 4 cm 8 mm 

Zvířecí tkáň 2 m 60 cm 2 cm  8 mm 

Hliník 0,23 mm 71 µm 2,7 µm 1,6 µm 

Měď 0,18 mm 55 µm 2,1 µm 1,3 µm 

 

1.3 Softwarové prvky RFID systémů  

1.3.1 Middleware  
Je prostředník mezi hardwarem a softwarem RFID systémů. Zprostředkovává 

komunikaci mezi RFID čtečkou a počítačem. Proč je middleware důleţitý? Důvodů je hned 

několik. Existují určité standardy pro komunikaci mezi RFID tagem a RFID čtečkou. Čtečky 

pouţívají pro komunikaci s tagem vlastní komunikační protokol, proto je výhoda, kdyţ někdo 

poskytne jednotné rozhraní pro několik typů různých čteček v kombinaci s vhodnou správou 

získaných dat. Dále je třeba provést předzpracování a filtrování dat, protoţe RFID čtečky 

obvykle generují souvislý tok náhodných dat ze všech RFID tagů, které přečetly. Především je 

důleţité, kdy se tag ocitl ve čtecím prostoru a kdy jej zase opustil. Ostatní informace pro řídící 

aplikaci ohledně čtení jsou většinou duplicitní data. Pokud zvolíme při zavádění RFID správný 

middleware, můţeme takovým problémům předejít. 

Middleware má 4 hlavní funkce: 

Směrování dat  

Funkce směrování dat určuje, kam budou data směrována. Ulehčuje tím spojení RFID 

sítě s podnikovým systémem.  
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Sběr dat 

Middleware slouţí k ukládání, získávání a filtrování dat ve čtečkách v celé síti RFID. 

Přitom slouţí jako vyrovnávací paměť mezi získanými nezpracovanými daty ze čtečky 

a menším mnoţství dat, které jsou získány podnikových systémů. Pokud by v middlewaru 

nebyla vyrovnávací paměť, bylo by obtíţné třídit a analyzovat důleţitost informací.  

Správa zařízení  

Správa middlewaru je důleţitou funkcí, která se pouţívá ke kontrole a optimální 

spolupráci čteček. Pro příklad si představíme velkou firmu, které má ve svém objektu stovky 

čteček a ještě k tomu navíc různých typů, které je potřeba řídit, proto je důleţitá optimální 

spolupráce. Další úlohou je kontrola stavu, udrţování funkčnosti a propojení. 

Řízení procesu 

Middleware se můţe pouţít ke spouštění událostí zaloţených na předurčených 

obchodních pravidlech. Podnikový informační systém předává řízení middlewaru a ten má na 

starosti řídit další události a procesy. 

1.3.2 EPCIS 
Electronic product code information services je globálním standardem pro bezpečnou 

výměnu dat v rámci sítě EPCglobal v reálném čase. Umoţňuje různým obchodním partnerům 

sledovat pohyb objektů v reálném čase v logistickém řetězci. EPCIS navazuje na middleware. 

Má za úkol zaznamenávat, uchovávat a nabízet další data pro vyuţití tzv. EPCIS událostí. 

EPCIS také obsahuje sadu rozhraní (viz kapitoly  2.3.10, 2.3.13), která slouţí k získávání 

a sdílení informací o produktech označených kódem EPC v mnoho odvětvích. Jedná se tedy 

o multioborovou normu, která uţivatelům poskytuje např. moţnost lépe sledovat pohyb 

kontejnerů, lépe a efektivněji uvádět výrobky na trh nebo identifikovat původ daného 

produktu.[5], [6]. 
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1.4 Vyuţití RFID technologie ve vybraných 

oblastech 
RFID nabízí strategické výhody pro obchody, protoţe můţeme kupříkladu sledovat 

zásobování u různých obchodních řetězců efektivněji, poskytnout real-time tranzitní 

viditelnost a monitorovat hlavní podnikové prostředky.  

RFID technologii jsem se rozhodl rozdělit do následujících oblastí: 

1.4.1 Logistika 
Zboţí prochází od svého počátku sloţitou výrobní cestou aţ ke koncovému 

spotřebiteli, proto je důleţité značení výrobků, které umoţňuje efektivní zpracování informací. 

Díky tomuto řešení se ušetří mnoho nákladů. RFID technologie nám umoţňuje načíst 

v jednom časovém okamţiku více neţ 1000 tagů za sekundu najednou, a to ještě jednotlivé 

tagy nemusí být přímo viditelné čtecím zařízením. Tagy, které jsou umístěny na paletě, které 

projedou místem, kde je umístěna RFID anténa, se načtou v jeden časový okamţik a hned 

máme k dispozici všechny potřebné informace. 

1.4.2 Evidence majetku 
Mnoho firem a podniků má majetek pořád v neustálém pohybu a je pro mě velmi 

komplikované dohledávat jeho aktuální umístění. Označením majetku pomocí RFID tagu, se 

například zajímá společnost Excess International. Vyvinula tag, (obrázek č.17) pro 

automatickou evidenci a ochranu majetku s vyšší odolností na kovy. Jedná se o jeden 

z nejmenších baterií napájených tagů. Tento tag je schopen automatické identifikace 

a lokalizace v jakémkoli kontrolním bodu bez nutnosti manuální pomoci. Tag můţeme 

připevnit k různým povrchům jako je i špatně čitelný kov, příkladem mohou být notebooky 

nebo další informační technologie, dále dřevo, sklo nebo PVC. Vyuţita je technologie tzv. 

spícího módu, ve kterém je tag po většinu času. V momentě, kdy tag projde kontrolním bodem 

je však pomocí rádio vln aktivován a vyšle uloţená data, tím je zajištěna dlouhá ţivotnost 

baterie. Energie se spotřebovává pouze při odesílání dat. Data lze spolehlivě odeslat na 

vzdálenost pohybující se mezi 9 aţ 27 metry. 



Karel Mikeska: Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti 

2012 20 

 

Obrázek 17 RFID tag pro evidenci a ochranu majetku odolný na kovech [12] 

1.4.3 Výroba 
Ve výrobních procesech se RFID technologie dá velmi dobře vyuţít pro aktuální stav 

výroby, ve které se daný produkt nachází a obsluze linky dokáţe nabídnout celkový přehled. 

Pomocí označení RFID tagy, se v systému vytváří přehled o výrobní lince, pracovnících. Díky 

přehledu o výrobní lince a pracovnících můţeme efektivně plánovat veškeré výrobní operace.  

1.4.4 Další moţné vyuţití RFID 
RFID technologie se také můţe vyuţít i jinak, jedna nejmenovaná společnost chtěla 

RFID technologii vyuţít ke sledování rybářských sítí v Severním moři.  

Další odvětví, ve kterém se tato technologie vyuţívá: 

 Evidence léků pro pacienty. 

 Evidence zavazadel. 

 Evidence zbraní. 

 Sledování vozidel. 

 Elektronické klíče.  

 Označování zvířat.  

 Elektronické mýtné. 

 Osobní doklady. 

 Sledování pohybů a tras osob. 

 Organizace sportovních akcí 
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1.5 Rozdíly čárových kódů a RFID 
 

Jeden z hlavních rozdílů mezi čárovým kódem a RFID tagem je moţnost aktualizovat  

a doplňovat informace dříve zapsané v RFID tagu ( typ read-write ). Nevýhoda čárového kódu 

je, ţe musí být umístěn na viditelném místě a tím i dobře čitelný pro čtení. Díky tomuto je 

vystavený určitým vnějším vlivům jako můţe být například poškození, odtrţení, vliv teploty, 

vlivy počasí. RFID tagy mají mnoho výhod, například výhodou RFID je načtení více tagů 

najednou bez přímé viditelnosti. Další rozdíly mezi čárovými kódy a RFID tagy jsou uvedeny 

v tabulce č.1. 

 

Tabulka 2 Porovnání čárového kódu s RFID tagem 

                    Čárový kód                                      RFID tag 

Nezměnitelné, pouze čtení Kdykoli přepisovatelné 

Lehce poškoditelné Odolné proti vlivům prostředí 

Menší kapacita znaků Uložení mnoha znaků 

Optické čtení Rozpoznání radiofrekvenčním signálem 

Štítek kódu musí být viditelný Bez potřeby viditelného kontaktu (zapouzdření) 

Načtení pouze jednoho kódu Možnost současného čtení (až tisíce tagů) 

Vědomé vyvolání události (ruční zadávání) Neustálá identifikace jednotlivých kusů 

Malá čtecí vzdálenost Velká čtecí vzdálenost 

Velmi nízké pořizovací náklady Relativně vysoké pořizovací náklady (podle typu) 

Manuální obsluha Automatická obsluha 

Malá čtecí rychlost Velká čtecí rychlost 

Vysoká chybovost Nízká chybovost 
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2 Architektura a standardy RFID technologie 

2.1 EPCglobal Network 
EPCglobal Network představuje soubor technologií, které umoţní sdílení informací 

o předmětech, které se pohybují v logistických řetězcích. Hlavním cílem je shromaţďovat 

a sdílet jednotným způsobem mezi sebou data, získaná identifikací poloţek logistického 

řetězce, za účelem maximálního zprůhlednění pohybu produktů a získání efektivního řešení 

shromaţďování a sdílení dat. Základní architekturu EPCglobal Network nám znázorňuje 

následující obrázek č.18. EPCglobal Network se můţe uplatnit v mnoha oborech. Například 

v průmyslu, kde se snaţíme sníţit náklady v logistice. Dalším příkladem je státní správa, kde 

můţe EPCglobal Network slouţit ke správě majetku. Ve zdravotnictví lze také EPCglobal 

Network uplatnit, a to k zamezení nelegálně vyrobených a distribuovaných léčiv. 

 

Obrázek 18 Architektura EPCglobal network 
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2.2 EPC  
 

EPC je jednoduchý kompaktní kód, který jednoznačně identifikuje daný tag 

(resp. výrobek, paletu, objekt apod.). EPC se můţe pouţít na vyjádření široké škály rozdílných 

existujících číselných systémů, jako je např. EAN, VIN a další. Jako většina dnešních 

číselných schémat pouţívaných v obchodu, je EPC také rozdělen na čísla, která identifikují 

výrobce a druh produktu. EPC je zdrojem k získání informací o produktu, který existuje 

v celosvětové EPC síti (EPCglobal Network).  

 

EPC v sobě obsahuje tyto informace:   

1) Hlavičku se strukturou, verzí EPC, s velikostí kódu a typem. 

2) Informace o firmě. 

3) Třídu výrobku. 

4) Sériové číslo produktu. 

V této době se nejčastěji pouţívají EPC o velikosti 64 a 96 bitů. Jejich struktura 

v počtu bitů v jednotlivých kategoriích se můţe lišit, ale vesměs jde z velké části o stejné 

rozloţení  jako vidíte na obrázku č.19 u 96 bitových kódů. 

 

Obrázek 19 96 bitový EPC 
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Obrázek 20 Architektura RFID [6] 

 

Architektura RFID se skládá ze tří částí: (obrázek č.20) 
 

Identifikace – tato část procesu identifikuje jednotlivé produkty, majetky, atd., které 

mohou být snímány jednotlivě nebo ve větším mnoţství. 

Zachycení dat -  data o pohybu fyzických produktů, vytvářející určitou viditelnost. 

 

Výměna dat – jedná se o sdílení informací na základě zjištěných poznatků, které jsou 

uloţeny v centrálním uloţišti. Přístup k těmto centrálním uloţištím mají autorizovaní 

uţivatelé, obchodní partneři a další. 
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2.3 Architektura EPCIS v EPCglobal 
 

Jak můţeme na obrázku č.21 vidět tato architektura se skládá ze tří částí a to konečný 

uţivatel, dále jiný partner neboli firma pouţívající tuto síť a EPC síťové sluţby. Určité fáze 

procesu jak na sebe navazují, dále vysvětlím. V modrých rámečcích jsou zobrazeny 

hardwarové a softwarové sloţky a v zelených jsou zobrazeny rozhraní neboli komunikace. 

 

Obrázek 21 Architektura EPCIS v EPCglobal [31] 
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2.3.1 RFID tag  
RFID tagy jsou zaloţené na rozdělení do tříd. EPCglobal stále vyhodnocuje 

zodpovědnosti a úlohy pro klasifikaci tagů ale mimo třídy 1. 

 

Třída 1: Tagy pro identifikaci 
 

Tagy třídy 1 musí mít minimálně tyto vlastnosti: 
 

 EPC identifikátor, volitelně zapisovatelný. 

 Identifikátor tagu (TID), který indikuje identitu výrobce tagu. 

 Funkce zrušení („kill“), která trvale zablokuje tag. Tato vlastnost můţe obsahovat 

dodatečné data na tagu, jako například heslo pro zrušení. 

 Moţnost znovu pouţití tagu. 

 Přístup chráněný heslem. 

 

Třída 2: Tagy s větší funkcionalitou 
 
Jedná se o pasivní tagy s vlastnostmi, co mají tagy se třídou 1 a navíc: 

 
 Rozšířené ID tagu na rozdíl od třídy 1. 

 Rozšířená uţivatelská paměť. 

 Autentifikovaná kontrola přístupu. 

 A další dodatečné vlastnosti, které jsou definovány ve standardech třídy 2. 

 

Třída 3: Pasivní tagy s baterií (semi-pasivní tagy)  
 

Semi-pasivní tagy s jednou nebo více vlastnostmi navíc kromě těch co obsahuje třída 2: 
 

 Zdroj energie, který dodává energii tagu nebo můţe být i senzor. 

 Senzory s nebo bez pomocí kterých se data uloţí do paměti. 

Tagy třídy 3, komunikují pořád pasivním způsobem a to znamená, ţe potřebují čtečku 

nebo nějaký jiný snímač pro zahájení komunikace. 
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Třída 4: Aktivní tagy 
 

Aktivní tagy mají tyto moţnosti a vlastnosti: 

 
 Zdroj Energie. 

 Rozšířené ID tagu. 

 Ověření kontroly přístupu. 

 EPC identifikátor nebo jiný identifikátor. 

 Volitelnou uţivatelskou paměť. 

Tagy třídy 4 mají přístup k vysílači a mohou začít komunikaci se čtečkou nebo jiným 

tagem. Protokoly tagu mohou omezit tuto komunikaci, jestliţe to vyţaduje čtečka, která se 

nastaví na počáteční hodnoty. Pokud mají aktivní tagy přístup k vysílači, tak mají také přístup 

k energetickému zdroji, který je napájí. Tagy třídy 4 by neměli zasahovat do protokolů třídy 

1,2 a 3. 

2.3.2 EPC Tag Data Specification 

EPC Tag Data Standard (TDS) 

Verze standardů: [TDS1.6], [TDS1.5], [TDS1.4], [TDS1.3.1], [TDS1.3], [TDS1.1].  

Tento standard nám definuje celkovou strukturu EPC. Definuje konkrétní kódovací 

schéma EPCglobal. Pro kaţdé kódovací schéma definuje binární reprezentaci pro pouţití na 

RFID tagech, dále textovou reprezentaci, pro pouţití v rámci informačních systémů 

(např. v PCISu a vyhledávacích sluţbách), a pravidla pro změnu mezi jednou a druhou 

reprezentací. Pro EPC, které se shodují s identifikačními čísly GS1 definuje pravidla pro tuto 

shodu v obou směrech. 

Verze 1.6 má například tyto vlastnosti: 

Definuje kódování TID paměti pro tagy Gen 2, která kóduje informace o tagu 

samotném, na rozdíl od objektu, ke kterému je tag připevněn. Tyto informace mohou 

zahrnovat schopnosti tagu (například kolik paměti obsahuje, zda implementuje volitelné 

vlastnosti atd.). Také můţe zahrnout například celosvětově jedinečné sériové číslo přidělené 
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v době, kdy se tag vyrobil. Definuje kódování uţivatelské paměti pro tagy Gen 2, kterou lze 

pouţít na uloţení dodatečných datových prvků. 

Tag Data Translation (TDT) 

Verze standardů: [TDT1.6], [TDT1.4], [TDT1.0]. 

Tento standard se zajímá o čitelné verze EPC Tagů TDS specifikace. Strojově čitelnou 

verzi lze snadno pouţít pro ověření EPC kódů, stejně jako překlady mezi různými variantami. 

Tato specifikace popisuje, jak interpretovat čitelnou verzi. Obsahuje podrobné údaje 

o struktuře a prvcích strojově čitelných kódů a poskytuje návod na to, jak by mohla být 

pouţívána při automatickém překladu nebo v softwaru pro ověřování EPC kódů, ať uţ 

samostatným nebo vloţeným v jiných systémech. 

Tag Protokol (Tag Air Interface) 

Verze standardů:  Standard EPCglobal HF: [2.0.3]. 

                   Standard EPCglobal UHF třída 1 Gen 2: [1.0.9], [1.1.0], [1.2.0]. 

Existuje několik vzdušných rozhraní: Jeden, který je schváleným standardem 

EPCglobal (rozhraní UHF třídy 1 Gen 2) a další tři, které uveřejnilo Auto-ID centrum ještě 

před vytvořením EPCglobal. UHF třídy 1-2 generace bezdrátového rozhraní protokolu v.1.2.0 

rozšiřuje moţnosti označování poloţek o schopností UHF Gen 2. V tomto protokolu byly 

přidány dvě volitelné funkce. Byl přidán indikátor ukazující, zda jsou v uţivatelské paměti 

uloţena formátovaná data. Doplnění trvalého uzavření na úrovni bloků v uţivatelské paměti, 

které chrání její obsah. 

2.3.3 RFID čtečka (RFID Reader) 
Čte EPC z RFID tagů v dosahu jedné nebo více antén (přes vzdušné rozhraní) 

a informuje aplikaci (přes rozhraní čtečky). Pokud má tag dodatečné vlastnosti, například 

zrušení, uzamčení atd., provozuje tyto vlastnosti podle příkazů dané aplikace. Kdyţ RFID tag 

umoţní zapisování EPC, zapisuje se EPC do tagu opět podle příkazů příslušné aplikace. 

Čtečka můţe provádět dodatečné zpracování, například filtraci EPC, shromaţďování snímání. 

http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epcglobal/epcglobal_hf_2_0_3-standard-20110905r3.pdf
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2.3.4 Rozhraní čtečky (Reader Interface) 
Rozhraní čtečky poskytuje softwaru prostředky na kontrolu funkčnosti RFID čtečky. 

Všechny standardy EPCglobal pro rozhraní čtečky jsou navrţené tak, aby poskytly úplný 

přístup ke všem moţným schopnostem vzdušného rozhraní UHF třídy 1 Gen 2, včetně 

zapisování, čtení, zrušení či uzamknutí tagů.  

V dnešní době jsou k dispozici dva standardy pro rozhraní čtečky: 

 

Protokol čtečky (RP) 1.1  

Je to první schválený standard pro rozhraní čtečky, který vyvinula EPCglobal. 

Vzhledem k omezeným podmínkám ho uţ EPCglobal neudrţuje a v blízké budoucnosti bude 

nejspíše zrušený. 

 

Protokol čtečky nízké úrovně (Low Level Reader Protocol, LLRP)   

Je to novější rozhraní čtečky, které poskytuje větší kontrolu nad pouţíváním 

rádiofrenvenčního signálu a vlastnostmi tagu. 

Verze standardů: [LLRP1.0.1], [LLRP1.0], [RP1.1]. 

Tento protokol LLRP poskytuje prostředky pro příkaz RFID čtečky na kontrolu tagů 

(čtení EPC kódů, které jsou v tagu), čtení tagů (čtení jiných dat na tagech), zapisování do tagů, 

manipulaci a identifikaci dat uţivatele a identifikaci a přístup k jiným vlastnostem, jako jsou 

zrušení, uzamčení, atd. Můţe poskytovat prostředky pro přístup k funkcím správy RFID 

čtečky, řízení spotřeby energie čtečky, konfigurace firmwaru nebo softwaru a moţným 

aktualizacím, vyhledávání a monitorování připojení. Můţe poskytovat přístup k vlastnostem 

zpracování, jako je filtrace EPC, shromaţďování čtení atd. Pro vlastnosti, které vyţadují 

změnu mezi různými reprezentacemi EPC můţe vyuţívat rozhraní pro překlad dat na tagu. 
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2.3.5 Rozhraní správy čtečky (Reader Management 

interface) 
 
Verze standardu: [RM1.0.1] 

Toto rozhraní poskytuje prostředky pro zjištění konfigurace RFID čtečky, jako je její 

identita, počet antén, atd. Dále moţnost kontroly, jako je zapnutí nebo blokování konkrétních 

antén, monitorování stavu čtečky, jako je počet snímatelných tagů, stav komunikačních 

kanálů, konektivitu antén, energie pro přenos atd. Poskytuje také moţné prostředky pro RFID 

čtečku, aby mohla notifikovat stanice správy o moţných problémech. Můţe poskytovat 

prostředky pro přístup k funkcím správy RFID čtečky, včetně vyhledávání, správy sítě, 

identifikace a autentifikace, inicializace firmwaru či softwaru, konfigurace a aktualizace, 

a správy spotřeby energie čtečky. 

 

2.3.6 Správa čtečky (Reader Management) 
Správa čtečky má za úkol monitorovat operační status jednoho nebo více čteček 

v rámci provozu. Spravuje konfiguraci jedné nebo více čteček a poskytuje funkce pro RFID 

čtečku na upozornění stanic zprávy o moţných problémech. Dále můţe provádět jiné funkce 

správy RFID čteček včetně toho co umoţnuje samotné rozhraní jako je vyhledávání, 

konfigurace firmwaru a softwaru, zprávu spotřeby energie čtečky atd. 

 

2.3.7 Filtrace a sběr (Filtration & Collection) 
Úloha filtrace a sběru optimalizuje aktivity jedné nebo více čteček, které se nacházejí 

ve stejném prostoru, a které mají moţnost se navzájem ovlivňovat. Tato úloha provádí 

zpracování na redukci objemu EPC dat. Příklady takového zpracování zahrnují, jak uţ z názvu 

vyplývá filtraci (coţ eliminuje některé EPC podle jejich identit, jako například eliminace 

všech kromě EPC pro konkrétní druh výrobku), agregaci během časových intervalů 

(coţ eliminuje duplicitní čtení v daném intervalu), seskupování (například shrnutí EPC 
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v rámci konkrétního druhu majetku), počítání (oznamování počtu EPC dříve neţ samotných 

EPC hodnot). Dále provádí poţadavky pro zapisování, zrušení, uzamčení atd. Určuje, které 

operace popsané před chvílí, můţou být přenesené na RFID čtečku, a které musí provádět 

samotná úloha filtrace a sběru dat. Můţe poskytovat kódování a dekódování dat v uţivatelské 

paměti tagu nebo jiných paměťových buňkách. Můţe nastavovat a kontrolovat strategii čteček 

pro vyhledávání tagů. Můţe koordinovat fungování čteček a antén v rámci regionu, ve kterém 

mohou čtečky navzájem ovlivňovat své fungování, například na minimalizaci interferencí. 

2.3.8 Rozhraní filtrace a sběru (Filtering & 
Collection Interface) ALE 

Verze standardů: [ALE1.1.1], [ALE1.1].  
 

Tento standard má za úkol poskytovat prostředky pro jednu či více aplikací na 

vyţádání EPC dat od jednoho nebo více zdrojů, dále určité operace na tagech, tím myslím 

zapisování, uzamčení a zrušení. Izoluje klientské aplikace od informací o tom, kolik čteček či 

antén a jaké, jsou v provozu. Dále pro aplikace na určitou specifikaci, jaké zpracování se má 

provést na EPC datech, tím se myslí počítání, filtrace, agregace, různé analýzy atd.. Povinností 

je také poskytovat prostředky pro aplikace na vyţádání dat nebo funkcí na poţádání 

(synchronní odpověď) nebo jako trvalá ţádost (asynchronní odpověď).  Dalším úkolem 

rozhraní filtrace a sběru dat je poskytovat prostředky pro aplikace na sdílení dat ze stejné 

čtečky nebo čteček, nebo pro sdílení přístupu čteček k tagu pro provedení jiných operací bez 

předchozí koordinace mezi aplikacemi. Poskytuje standardní reprezentaci pro ţádosti o EPC 

datech a standardizovanou reprezentaci pro oznamování filtrovaných, shromáţděných EPC dat 

a výsledků dokončených operací. V neposlední řadě také ještě poskytuje prostředky pro 

aplikace na vyhledávání a konfiguraci mapování mezi názvy čteček, jak se pouţívají 

v ţádostech o čtení a zápisu a základními fyzickými zdroji, jako například RFID čtečky.  
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2.3.9 EPCIS Aplikace pro sběr (EPCIS Capturing 

Application) 
Tato aplikace jak uţ z názvu vyplývá, slouţí pro sběr dat s niţší vrstvy, kterou je 

filtrování a sběr. Aplikace má za úkol rozpoznávat výskyt obchodních událostí, které souvisejí 

s EPC a doručuje je jako EPCIS data. Můţe koordinovat více zdrojů dat za účelem rozpoznání 

individuální EPCIS události. Zdroje dat můţou zahrnovat filtrované, sebrané EPC data získaná 

přes rozhraní filtrace a sběru, nebo jiná data, jako jsou kupříkladu data z čárových kódů či data 

shromáţděné z jiných softwarových systémů. V neposlední řadě aplikace můţe kontrolovat 

provádění činností ve fyzickém prostředí, včetně zapisování do RFID tagů a kontroly jiných 

zařízení.  

2.3.10 EPCIS Rozhraní pro sběr (EPCIS Capture 

Interface) 
Verze standardu: [EPCIS1.0.1]. 

Toto rozhraní má za úkol poskytovat cestu pro komunikaci EPCIS událostí, které 

vytvářejí aplikace pro sběr pro jiné úkoly, včetně EPCIS registrů, různých interních aplikací 

pro přístup do EPCIS a partnerských aplikací pro přístup do EPCIS skladu. 

2.3.11 Aplikace pro přístup do EPCISu (EPCIS 
Accessing Application) 
Úloha aplikace pro přístup do EPCISU provádí celkové obchodní procesy, jako je 

odesílání a příjem, řízení skladu, analýzy, atd. za pomoci dat souvisejících s EPC. 

2.3.12 Datový sklad EPCIS (EPCIS Repository) 
 

Datový sklad EPCIS je úloţiště velkého mnoţství dat, které byly vyprodukovány za 

pouţití určitého systému či programu. Zachytávají se tam data. S daty, které jsou v tomto 

skladě se dá nadále pracovat a vyuţívat je i kupříkladu k různým analýzám. 
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2.3.13 EPCIS rozhraní pro vyhledávání (EPCIS Query 
Interface) 

 
Verze standardu: [EPCIS1.0.1]. 

Rozhraní standardu pro vyhledávání poskytuje prostředky, kterými aplikace pro přístup 

do EPCISU můţe vyţadovat EPCIS data od EPCIS rejstříku nebo EPCIS aplikace pro sběr 

a prostředky, jejichţ prostřednictvím se vrací výsledek. Dále poskytuje prostředky pro 

vzájemnou autentizaci dvou stran. V neposlední řadě odráţí výsledek autorizačních 

rozhodnutí, které dělá poskytující strana a ty mohou zahrnovat například odmítnutí ţádosti od 

doţadující se strany nebo omezit rozsahu dat, které se poskytují jako odpověď. 

2.3.14 Object Name Service (ONS) 
Je to síťová sluţba, která pomocí EPC kódu vyhledává v EPCIS uloţištích všechna data 

a to od manaţérských čísel aţ po celé EPC kódy jednotlivých společníků. Opačným směrem 

naopak vrací danému uţivateli informace o ţivotním cyklu poloţky (označené příslušným 

RFID tagem a jeho EPC kódem). Celá realizace systému pro sledování se ale můţe obejít i bez 

ONS. Jedná se ale o neohrabaný přístup, kdy si jednotlivé EPCIS systémy hlídají vlastní 

registr svých partnerských EPCIS systému, tzv. point to point. Point to point je komunikační 

protokol linkové vrstvy, pouţívaný pro přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly. ONS pak 

nabízí centralizované řešení pro dotazování jednotlivých EPCIS uloţišť, které jsou snadno 

rozšiřitelné o nová uloţiště. ONS se dá realizovat jako globální centralizovaná sluţba, pro 

celou partnerskou síť. Dá se také realizovat jako pouze jako oblast pro jediného partnera. 

Jednotlivé sluţby ONS se mohou dále propojit a tím se docílí určité míry škálovatelnosti 

neboli jiným slovem rozšíření celého řešení. 

2.3.15 Rozhraní ONS 
Verze standardů: [ONS1.0.1], [ONS1.1]. 

Toto komunikační rozhraní poskytuje prostředky pro vyhledávání odkazu na sluţbu 

EPCIS nebo jinou sluţbu související s EPC.  
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2.3.16 EPC Network services 
EPC Network services jak můţeme vidět na obrázku č.20 , se skládá ze čtyř sloţek: 

Discovery Services 

V překladu to znamená vyhledávající sloţky pomocí celé sítě, tako část jev současné 

době ještě ve vývoji. 

ONS Root  

Tato síťová sluţba poskytuje spolehlivý zdroj pro hierarchického vyhledávání ONS. 

Ve velkém mnoţství případů deleguje zbytek datové autority a operace vyhledávání na místní 

ONS, kterou provozuje EPC Manager pro poţadované EPC. Můţe také plnit určité ţádosti 

ONS v těch případech, kde neexistuje místní ONS. 

Manager Number Assignment  

Tato sluţba, která má za úkol, jak uţ napovídá anglický název přidělovat číslo a zaručit 

tak globální jedinečnost EPC prostřednictvím vydavatelské společnosti. Tím se zajišťuje 

globální jedinečnost EPC a kaţdá vydavatelská společnost má za úkol dodrţovat jedinečnost 

EPC Manager čísel přidělených koncovým uţivatelům. Samozřejmě tato společnost přiděluje 

nové EPC Manager čísla podle poţadavků koncových uţivatelů. 

Tag Data Translation Schema 

Schéma pro překlad dat na tagu poskytuje strojem čitelný soubor, který definuje jak 

překládat mezi EPC kódováními standardy pro data na tagu. 
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3 Studie moţnosti aplikace RFID v oblasti 

bezpečnosti 

Technologie RFID jak uţ jsme si řekli v kapitolách výše, se můţe vyuţívat v mnoha 

různých odvětvích, jak v obchodních řetězcích, logistice, dopravě tak i dalších. Jak je to ale 

s vyuţitím v samotné bezpečnosti.  

3.1 Bezpečnost produktů v obchodech 
Jistě všichni znají ochranu zboţí pomocí RFID technologie, kdy jsou tagy přilepeny 

nebo připnuty na oděvy či draţší produkty. Ty jsou chráněny akusticko-magnetickým 

systémem elektronické ochrany produktů a kontrolovány jsou díky branám, které jsou 

umístěny u vchodů nebo východů prodejen. Brána je tvořena dvěma částmi. První částí je 

vysílač, který vysílá neustále radiofrekvenční pulsy a druhou je přijímač (obrázek č.22). Pokud 

se v tomto prostoru objeví akusticko-magnetický tag, rozkmitá radiofrekvenční signál, který 

zpracuje přijímač a aktivuje zvukový a viditelný alarm, který upozorní obsluhu nebo ochranku 

o moţném odcizeném zboţí.  

 

 
Obrázek 22 Akusticko-magnetický systém elektronické ochrany produktů [30] 

 

 

Toto byl běţný příklad bezpečnostního vyuţití RFID technologie se kterou se i kdyţ to 

sami ani někdy nezaregistrujeme, setkáváme téměř kaţdý den.  
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3.2 Prevence proti krádeţi nákupních vozíků 
Zajímavé je vyuţití RFID proti odcizení nákupních vozíku i větších supermarketů. Na 

obrázku č.23 můţeme vidět systém, který by těmto krádeţím mohl zamezit nebo je alespoň 

minimalizovat. 

Princip systému spočívá v tom, ţe se kolem vymezené plochy na parkovišti před 

obchodem do země (pár centimetrů) zabuduje izolovaný kabel, který přenáší signál 

o uzamčení vozíku. Centrální vysílač, který by se nacházel uvnitř obchodu by přenášel signál 

do izolovaného kabelu. Nákupní vozík bude mít ovšem samo uzamykatelná kolečka, ve 

kterých je umístěn aktivní tag, který bude reagovat na kabel v zemi. Pokud zloděj nebo někdo 

jiný z této vyhranění oblasti s nákupním košíkem vyjede, tagy se aktivují a kolečka se 

zablokují. V obchodu se tak aktivuje zvukový signál, kterým se přivolá ostraha a zkontroluje 

daná situace.  

 

Obrázek 23 Ukázka systémů proti možnosti odcizení nákupního vozíku [10] 

Dle mého názoru je tento systém zajímavý a určitě vyuţitelný. Myslím si, ţe by mohl 

být ještě trošku vylepšený. Mnoho zákazníků si nemusí uvědomit, ţe jsou mimo povolenou 

zónu. Ostraha by chodila ven za kaţdým třetím vozíkem. Proto se mi zdá ještě lepším řešením 
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umístit na košík malou LED diodu (vedle diody by byl popisek, z jakého důvodu svítí či 

bliká), která upozorní viditelným způsobem zákazníka, ţe je na hranici této zóny. Pokud se 

nevrátí zpět do doby, kdy bude dioda svítit, zablokují se kola vozíku a bude přivolána ostraha. 

Ta pomocí hands-free po příchodu můţe tento systém odblokovat. 

3.3 RFID ve zdravotnictví 
Vyuţití RFID technologie v nemocnicích má uţ v dnešní době veliké vyuţití. 

Zdravotnictví v RFID technologii vidí velikou pomoc a to s pohledu úspory financí, kvalitnější 

péči o pacienty, bezpečnost pacientů, kontrolování pohybu léků a zamezení padělání léků. 

3.3.1 Sledování léků 
Padělání léků je velmi drahý a potenciálně smrtelně nebezpečný problém. Můţeme 

tomu zabránit tím, ţe pomocí štítků (tagů) RFID zaznamenáme jejich pohyb celou cestu a to 

od výrobní linky aţ po regál v lékárně nebo sklad v nemocnici. Toto sledování léčiv uţ bylo 

povinně zavedeno v Amerických státech Florida a Kalifornie.[20] Tyto štítky mohou pomoct 

i policii. Pokud je zloděj chycen s lékem označený štítkem, bude moţnost identifikovat 

pravost léku, jeho původ a dokonce moţná i zdroj, odkud jej zloděj získal. Potenciál je určitě 

i v případě staţení výrobku. Lékárny či maloprodejci by nemuseli s regálu vytahovat kaţdý 

lék, ale identifikovali by pouze léky příslušné šarţe a stáhly by jen ty podezřelé. 

3.3.2 Péče a bezpečnost pacientů 
Řadu let uţ fungují systémy RFID, které pacienty sledují, ve kterém prostředí 

nemocnice se nacházejí díky náramku, který se připne na ruku (obrázek č.24). 

 

Obrázek 24 Skenování RFID tagu na pacientovi [16] 
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Novější systémy, ale mohou podávat zprávu, jak jsou na tom pacienti v reálném čase se 

zdravím. RFID tagy můţou být integrovány s lékařským monitorovacím zařízením tak, aby 

poskytovaly data o zdraví pacienta. Pokud by došlo u pacienta k jakémukoliv problému, sestry 

na oddělení mohou mít okamţitý přístup k pacientovým informacím z monitorovacího 

zařízení jako je krevní tlak, hladinu kyslíku a dokonce i obrázek z elektrokardiogramu. 

Zajištění co nejrychlejší pomoci a moţnosti předejít jakémkoliv náznaku srdeční příhodě či 

záchvatu je velmi důleţité a můţe znamenat záchranu pacientova ţivota.  Tento systém je 

velmi zajímavý a určitě pomůţe ve zdravotnictví ke zlepšení bezpečí pacienta a ulehčí sestrám 

a doktorům velmi rychle a efektivně zasáhnout. 

3.4 RFID technologie ve vězeňském sektoru 
 

V české republice je toto téma uţ delší dobu zmiňováno. Pro realizaci ovšem nejsou 

peníze. Systém monitoring vězňů se bude zabývat pouze určitým typům odsouzených, kteří by 

z fyzického nebo mentálního hlediska neměli být nebezpeční pro své okolí. Jedná se o tzv. 

domácí vězení. Vězeň dostane na jakoukoliv část těla nejčastěji na nohu či ruku tag, který je 

odolný proti sundání, poškození, vodě atd.  Po celou dobu trestu musí být však na určeném 

místě, o které vězeň zaţádal a soud mu jej schválil anebo místo, které soud určil. Výjimku 

bude tvořit pouze práce, kdy vězeň bude mít povoleno opustit vymezený prostor. Tento 

prostor zajistí umístěný stacionární RFID přijímač v místě pobytu, a to tak, aby s ním nebylo 

moţné manipulovat. Pohyb vězně je průběţně monitorován a kaţdé překročení nedovoleného 

prostoru je evidováno a bráno v úvahu v rámci historie odsouzeného v trestu.[15] Z mého 

hlediska se domnívám, ţe tato implementace technologie RFID do vězeňského sektoru je pro 

Českou Republiku přínosem jak ulehčit finanční náklady státu.  

V Americe funguje podobný systém monitoringu vězňů, ale pomocí čipů GPS. Jejich 

justiční systém dovoluje udělit náramek i sexuálním delikventům a násilníků. Ten umoţňuje 

sledování vězňů v reálném čase. Mají totiţ webovou stránku (obrázek č.25), která po zadání 

města či ulice zobrazí přesné místo, kde se odsouzený právě vyskytuje. Včetně jeho jména, 

přezdívky, váhy, výšky, věku, barvy očí a vlasů, většinou i fotografie a adresy. Stránka 

vyhledává pouze sexuální delikventy či násilníky. Ukáţe uţivateli jejich fotku a prozradí, za 



Karel Mikeska: Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti 

2012 39 

co byl dotyčný odsouzen. Pro větší bezpečnost se na mapě zobrazí všechny školy v okolí, 

které můţou být v ohroţení. 

 

Obrázek 25Ukázka webové stránky odsouzených na svobodě a jejich lokace [14] 

Institut domácího vězení funguje v USA přes dvacet let. Zhruba polovinu nákladů na 

sledování si musí platit sami. I tak se to úřadům vyplatí. Náklady na jednoho odsouzence jsou 

třetinové aţ čtvrtinové ve srovnání s klasickou věznicí[14]. 

3.5 RFID v armádě 
Vyuţití technologie v armádě má určitě svoje vyuţití a zamezí tak mnoha aspektům. 

Příkladem můţe být přesná identifikace kaţdé zbraně, redukce nelegálních obchodů se 

zbraněmi, sníţení administrativy spojené se zbraněmi, vyšší efektivita při tréninku 

ozbrojených jednotek nebo sledování pohybu zbraní v reálném čase.  

3.5.1 Sledování a evidence zbraní 
Sledování zbraní uţ vyuţila Australská armáda, která úspěšně zavedla RFID 

technologii do přepravy materiálu ze svých domovských základen na Střední východ. 

Zavedená technologie je schopna spolupracovat s dosud pouţívanými RFID zařízeními. 

Přepravní boxy jsou opatřeny RFID tagy a v té zemi, do které budou exportovány, jsou 

identifikovány pomocí dosud vyuţívané infrastruktury, kterou vyuţívají armády koaličních 

vojsk. Díky tomuto se získal perfektní monitoring vojenského materiálu od skladu aţ po místo 

doručení [17]. 
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Další důleţitou věcí je evidence zbraně. Princip moţné evidence si můţeme vysvětlit 

na obrázku č.26, který je na simulaci rozdělený do čtyř fází. V první fázi se zboţí vyloţí 

z kontejneru, ve kterém jsou umístěny bedny s označenými zbraněmi (teleskopickými 

obušky). V druhé fázi po vyloţení nákladu, se pověřený člověk (např. důstojník) zhostí 

samotné evidence. K tomu mu pomůţe mobilní čtečka, kterou jako první eviduje samotný 

kontejner, ze kterého byly zbraně vyloţeny. Ve třetí fázi se eviduje informace, ke kterému 

vojákovi se určitá zbraň přiřadí. Kaţdý voják vlastní svou identifikační kartu, kterou předloţí 

důstojníkovi a ten jí pomocí čtečky načte. Zbývá uţ tedy poslední fáze, kde je načten tag, 

který je přilepen či připevněn na teleskopickém obušku.  Proces evidence zbraně ke 

konkrétnímu vojákovi je tak ukončen. 

 

 

Obrázek 26 Evidence zbraní pomocí mobilní čtečky 
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3.5.2 Zbraň vystřelující RFID mikročip 
Je mnoho způsobů jak evidovat nebo kontrolovat pohyb lidí. Udělat to ale způsobem, 

aby sám postiţený o tom nevěděl uţ je větší oříšek. Samozřejmě tato metoda je v rozporu se 

zákonem omezování osobní svobody, ale pokud si to situace bude vyţadovat k dodrţení 

bezpečnosti, proč ne.  

Jak píše ve svém blogu Petr Šleder, označení lidí můţe být otázkou času. Jakob 

Salomon Boeskov je dánský umělec, který ţije v New Yorku. Od roku 1998 pracuje na svém 

konceptu s názvem Fictionism. Vytvořil projekt spolu s novinářem Bruggerem a průmyslovým 

designerem Von Bengtssonem hi-tech zbraň budoucnosti pro kontrolu jedinců, kteří patří mezi 

problémové. Nazvali ji ID sniper pušku (obrázek. 27). 

 

Obrázek 27 Počítačový model ID sniper pušky [18] 

 

Tato puška, by měla vystřelovat místo kulky speciální RFID mikročip. Pouţívala by se 

hlavně při masových demonstracích a městských nepokojích pro označkování lidí, které je 

zapotřebí sledovat. Princip by byl jednoduchý. Odstřelovač by měl za úkol střelit (označit) 

problémové jedince v demonstracích. Zásah by byl bolestivý asi jako kousnutí hmyzem 

a zasaţený by ani při správném zásahu nevěděl, co se vlastně stalo. Pod kůţi mu pronikne 

mikročip, který bude sledovatelný například pomocí systému GPS kdekoliv na světě. Sniper 

puška by měla mít v zaměřovači velmi přesnou kameru s vysokým rozlišením, která při 

výstřelu zaznamená zasaţenou oběť kvůli pozdější identifikaci. Představa o tom, ţe nás můţou 

bez našeho vědomí označkovat a sledovat není nějak lichotivá. V Číně uţ údajně přijali 

politici a policejní představitelé projekt této ID pušky s nadšením [18]. 
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Z mého hlediska se jeví tato technologie jako nevyhnutelná, ovšem představa ţe by 

v nás byl čip, o kterém bychom nevěděli, mě poněkud děsí. Pokud by tato zbraň byla pouze 

pro účely při nepokojích a demonstracích tak určitě ano. Ovšem doba je taková, ţe nevěřím 

tomu, ţe se tato zbraň bude pouţít jen pro tyto účely. Projekt to je opravdu zajímavý a musí se 

s ním do budoucna počítat.  

3.6 Vyuţití RFID ve venkovní ochraně areálu 
 

Firma Marsyas Development, která také spolupracuje s VŠB – TUO, umoţňuje 

střeţení plotu pomocí RFID detektorů. Jsou připevněny na plotu a vratech a nevyţadují 

ţádnou kabeláţ. Na obrázku č.28 vidíme ohraničený objekt coţ představuje plot. Ţluté 

čtverečky znázorňují umístění RFID tagů. Ţivotnost baterií mají kolem 8 let. Baterie jsou 

měnitelné. Systém Perimetr Locator jak ho nazvala firma Marsyas, dokonce umí komunikovat 

se všemi typy EZS ústředen. Systém také poskytuje revoluční, naprosto přesné navádění 

průmyslových kamer na místo incidentu. Kdyţ se aktivuje alespoň jeden tag, tak se 

automaticky otočí na inkriminované místo kamera a my můţeme na monitoru aktuálně vidět 

co se v postiţeném prostoru děje. Perimetr Locator hlídá bezkontaktní kontrolu obchůzkové 

činnosti stráţných v rámci perimetru. Systém je díky speciálně řešeným ochranám velmi 

vhodný také pro fotovoltaické elektrárny, kde v napájecí síti hrozí riziko přepětí [19]. 

 

 
Obrázek 28 RFID technologie pro ochranu areálu [19] 



Karel Mikeska: Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti 

2012 43 

4 Návrh vyuţití RFID v oblasti evidence 

zbraní 

V této kapitole se budu zabývat tím, jak vyuţít RFID technologii k evidenci zbraně. 

Mým úkolem bude vybrat vhodný tag pro zbraň, dále umístit tag na vhodné místo na zbrani 

a nakonec otestovat, zdali půjde tento tag číst za určitých nasimulovaných podmínek. Test 

bude realizován v laboratoři RFID, která je umístěna v Centru Pokročilých Inovačních 

Technologií v areálu VŠB-TUO v Ostravě - Porubě. 

4.1 Výběr komponentů 
V RFID laboratoři jsem měl moţnost výběru z těchto devíti typů tagů na kov. Jak 

můţeme vidět na obrázku č.29, ne všechny jsou pro test vhodné. Důleţitým hlediskem je 

velikost tagu. Měl by být co nejmenší a nejtenčí, aby nepřekáţel uţivateli v pouţitelnosti 

a funkčnosti zbraně. 

 
Obrázek 29 Výběr vhodných tagů 

 

Zvolil jsem si dva tagy, které vyhovovaly poţadavkům pro umístění na zbraň. Tag 

H86-In-Fe1515 (obrázek č.30) a Confidex steelwave micro tag (obrázek č.31). 
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Tag H86-In-Fe1515 

 
Frekvence: 860 - 960MHz.  

Typ: pasivní EPC Class1 Gen2.  
Min. čtecí vzdálenost na kovu: 2cm/100m. 

Paměť: 240  bitů  (EPC  96 bitů). 
Teplotní odolnost: - 15°C aţ  + 75°C. 
Rozměry: 15mm x 15mm x1,5mm.  

IP: 67.  
 

 
            Obrázek 30 Tag H86-In-Fe1515 

 
 

 

Tag Confidex steelwave micro 
 
Frekvence: 865 - 869 MHz.  
Typ: pasivní EPC Class 1 Gen 2.  

Paměť: 96 bitů. 
Teplotní odolnost: - 20°C aţ + 85°C. 
Rozměry: 38mm x 13mm x 3mm.  

IP: 67. 

 
Obrázek 31 Tag Confidex steelwave micro 

 
Tyto tagy byly jedinými, které jsem mohl vyuţít pro vhodnost a účinnost na zbraň. 

Jednak jsem musel vyhodnotit hledisko, které nesmělo omezit funkčnost zbraně. Dále nesmělo 

dojít k tomu, aby uţivatel (vlastník zbraně) byl jakýmkoliv způsobem omezen či ovlivněn 

společně s její funkčností, čímţ by mohlo dojít k velmi nebezpečným aţ smrtícím účinkům. 

Důleţitým je také samotný vzhled zbraně. Na čemţ hodně uţivatelům záleţí. 
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K testování jsem pouţil zbraň typu: CZ 75D COMPACT 9x19 (A415812) (obrázek č.32). 
 

 
Ráţe: 9 mm.  
Kapacita zásobníku: 14 nábojů. 

Funkce: spoušťového mechanismu.  
Rám: lehká slitina.  

Mířidla: pevná.  
Celková délka: 184 mm.  
Délka hlavně: 92,5 mm.  

Výška zbraně: 128 mm.  
Šířka zbraně: 35 mm.  

Hmotnost: 800 g.  
Hlaveň: kovaná.  
Povrchová úprava: černě lakováno.  

 

 

 Obrázek 32 Zbraň CZ 75D COMPACT 9x19 

Jedná se o zbraň, která není v rámci funkčnosti mechanizmu aktivní, ale je plně totoţná 

s originálem. 

4.2 Pouţitý hardware a software 
K testování jsem pouţil laboratorní hardware, a software které mi byl dán k dispozici. 

Hardwarovými prvky jsou RFID čtečka Impinj Speedway® Revolution UHF RFID Readers 

Speedway R420 (obrázek č.33), RFID antény RFA01 UHF Metra Blansko (obrázek č.35) 

a pro komunikaci se čtečkou a nastavení čtečky, pouţil jsem software Impinj Multireader. 

 
RFID čtečka Impinj Speedway® Revolution R420 

Vysílací výkon: + 10.0 aţ + 32.5 dBm. 
Připojení: Ethernet 100/100 Mbs. 

EPCglobal LLRP v1.0.1. 
Napájecí napětí: 24 VDC. 

Počet vstupů pro antény: 4. 
Max. proudový odběr: 800mA. 
Provozní teploty: - 20 aţ + 50°C. 

Rozměry: 190 mm x 175 mm x 40 mm. 
Hmotnost:0,68 kg. 

  
Obrázek 33 Laboratorní čtečka Impinj speedway 

R420 
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K této čtečce byl pouţit software Impinj Multireader v.6.6.0.240. (obrázek č.34). který 

musí být do počítače nainstalovaný, k dispozici je také zdarma na webových stránkách firmy 

Impinj. 

 

 
Obrázek 34 Software Impinj Multireader v.6.6.0.240 

 

RFID anténa RFA01 UHF
 

Zisk: 7 dBi. 
Vyzařovací úhel: 65°. 

Polarizace: RHCP. 
Anténní konektor: SMA–f. 
Kmitočtový rozsah: 865 – 870 MHz. 

Rozměry: 260 × 260 × 55 mm. 
Provozní teploty: − 20 °C aţ + 55 °C. 

Maximální vstupní síla: 40 dBm. 
Výrobce: Metra Blansko a.s. 
 

 
Obrázek 35 Laboratorní anténa RFA01

4.3 Příprava na testování 
Příprava spočívá v umístění tagu na zbraň, umístění antén, čtečky a jejich nastavení 

a upevnění zbraně na určitý objekt (člověk). 
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4.3.1 Umístění tagu na zbraň 
V rámci umístění a ověřování, kde by se tag mohl umístit, jsem se rozhodl na místo 

pod hlavní. Zohlednil jsem všechny moţná hlediska, které jsou důleţitým aspektem pro její 

funkčnost, pouţitelnost a design. Jak vidíme na obrázku č.36, prvně jsem připevnil na toto 

vhodné místo tag s označením H86-In-Fe1515. Následně po testování jsem přilepil druhý tag   

Confidex steelwave micro (obrázek č.37) bílou lepicí páskou. Vyzkoušel jsem i umístit zbraň 

do stehenního pouzdra a zjistit zdali i přes tento implementovaný prvek zbraň lze do něho 

umístit. Po vloţení zbraně do pouzdra nebyl sebemenší náznak nějaké komplikace a zbraň se 

bez problémů do něj umístila. 

 

 
Obrázek 36 Přilepený tag H86-In Fe1515 

 

 
Obrázek 37 Přilepený tag Confidex steelwave 

micro 

 

4.3.2 Příprava antén a čtečky 

K realizaci testu jsou pouţity 4 antény typu RFA01 UHF (kapitola 4.2). Antény jsou 

připevněny na plastové obdélníkové konstrukci (obrázek č.38). Na levé a pravé straně jsou 

umístěny antény po dvou a nad sebou. Spodní antény jsou instalovány 62 cm nad zemí 

a antény horní, jsou instalovány 94 cm nad zemí. Antény jsou od sebe vzdáleny 170 cm. 

Umístění antén jsem zvolil z toho důvodu, protoţe připevněné pouzdro je ve výšce 80 cm. 

Čtečka Impinj Speedway R420 (kapitola 4.2) je propojena se všemi čtyřmi anténami a je 

upevněna uprostřed plastové obdélníkové konstrukce ve výšce 230 cm. Nastavení výkonu 

jsem zvolil hodnotu 31,5 dBm pro kaţdou anténu. Je to pro lepší moţnost zvýšení čtení tagu, 
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který je umístěný na kovové zbrani v pouzdře s plastovou výztuhou. Komunikace probíhá 

pomocí protokolu LLRP v1.0.1. 

 

Obrázek 38 Obdélníková konstrukce pro připevnění antén 

4.3.3 Upevnění zbraně  
Stehenní pouzdro se zbraní jsem si upevnil na pravou nohu (obrázek č.39). Umístěno je 

cca 80 cm nad zemí. V pouzdře se nachází plastová výztuha, pomocí které je zbraň fixovaná a 

nedochází tak k volnému pohybu zbraně při chůzi či běhu. Zbraň je ještě upevněna před 

zakrytím páskem se cvokem. Zbraň se zakryje taktickým závěsem a upevní se pomocí 

plastové spony. Toto pouzdro se pouţívá zejména pro pořádkové a speciální zásahové 

jednotky policie [21]. 
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Obrázek 39 Taktické stehenní pouzdro CZ 75D Compact 

4.4  Testování evidence zbraně 
Mým úkolem bylo provést evidenci zbraní. Ovšem k dispozici jsem měl pouze jednu 

zbraň na testování, proto jsem evidenci provedl pouze s jednou zbraní. Zaměřil jsem se hlavně 

na počet načtení tagu při průchodu branou a na běh branou, neboli klus. Jak můţeme na 

obrázku č.40 vidět, jedná se o běţné testování, kdy zbraň označená tagem je umístěna 

v pouzdře a běţný občan či jakákoli jiná osoba zaměstnaná v práci, kde potřebuje zbraň projde 

chůzí čtecí bránou. Na obrázku č.41 můţeme evidovat člověka v běhu nebo klusu, kdy se 

jedná o simulaci, za které je nutné rychlého zásahu.  

 

 
      Obrázek 40 Snímání zb raně za chůze 

 
   Obrázek 41 Snímání zbraně za běhu/klusu
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Rychlost chůze jsem si změřil pomocí svinovacího pásma a stopovacích hodinek. 

U  chůze v desetimetrové vzdálenosti tam a zpět jsem naměřil rychlost 1.1 m/s. V převodu je 

to 3,96 km/h, coţ se pohybuje kolem průměrné rychlosti chůze člověka. U běhu/klusu jsem 

u stejného testu se svinovacím pásmem zjistil rychlost 2,9 m/s, coţ je 10,44 km/h. 

Oba vybrané tagy jsem testoval na chůzi a běh/klus. Běh a klus jsem sjednotil do 

jednoho, protoţe kaţdý člověk má jinou rychlost běhu. Výsledky jsem zapsal do následné 

tabulky č.3. Červeně jsou označeny hodnoty, které antény a čtečka neevidovala.  

Tabulka 3 Výsledky měření z testování tagů 

 
H86-In-Fe1515 Confidex steelwave micro 

Měření Chůze Běh/klus Chůze Běh/klus 
1 6 3 47 20 

2 4 1 56 16 
3 6 2 46 18 

4 4 1 45 19 

5 7 2 48 16 
6 4 0 44 16 

7 5 3 57 20 
8 4 0 34 17 

9 8 2 49 19 
10 3 1 42 16 

11 4 4 44 17 

12 6 1 40 12 
13 10 4 53 19 

14 3 2 41 16 
15 9 2 43 19 

16 4 1 38 17 
17 10 2 60 18 

18 6 1 44 17 

19 5 2 54 16 
20 4 2 42 18 

21 6 3 53 19 
22 5 2 37 23 

23 7 2 47 13 
24 3 2 45 16 

25 4 4 48 14 

26 4 2 44 13 
27 8 4 53 15 

28 2 2 45 14 
29 7 2 49 17 

30 4 3 40 16 
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4.5 Grafické znázornění naměřených výsledků 
Naměřené výsledky jsem vloţil do programu Statgraphics centurion v.16.1.17. Označení tag 1 

je tag typu H86-In-Fe1515 a tag 2 Confidex steelwave micro. 

 

Tabulka 4 Výpočty zaznamenané do tabulky 

 
Počet 

měření 

Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hodnota 

Maximální 

hodnota 
Rozsah 

Tag 1 - chůze 30 5,4 2,09433 2,0 10,0 8,0 

Tag 1 - běh/klus  30 2,06667 1,08066 0 4,0 4,0 

Tag 2 - chůze 30 46,2667 6,15844 34,0 60,0 26,0 

Tag 2 - běh/klus 30 16,8667 2,37419 12,0 23,0 11,0 

Krabicové grafy nám umoţňují lépe prozkoumat posuvy zkoumaných spekter. Z grafu 

vyčteme minimální hodnotu, maximální hodnotu, rozsah, medián, aritmetický průměr, 

extrémní hodnoty a kvartily. Na dolní ose máme znázorněný počet načtení. Jak můţeme na 

krabicovém grafu (obrázek č.42) vidět, tag 1 jak v chůzi tak v běhu/klusu je oproti tagu 2 

velmi zanedbatelný a nevhodný pro evidence zbraní. U tagu 2 - chůze je větší rozptyl počtu 

načtených tagů, neţ u ostatních a obsahuje také jednu extrémní hodnotu. Tuto hodnotu mohl 

zapříčinit pomalejší přechod čtecí branou. 

 

Obrázek 42 Naměřené hodnoty v krabicovém grafu 
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Pokusil jsem se vypočítat, pomocí programu Statgraphic P-hodnotu na moţnou shodu 

těchto tagů, jak mezi oběma tagy, tak i stejný tag v jiné situaci. Analýza variace (ANOVA) se 

ovšem počítá se dvěma hodnotami, které se porovnávají na základě dalších výpočtů. Proto 

jsem musel zvolit Multiple Range Tests, kterým jsem zjistil (tabulka č.5), ţe mezi těmito 

hodnotami neexistuje ţádná závislost. Pokud by existovala, tak by v tabulce shodné skupiny, 

byly alespoň dvě X pod sebou. Jak ovšem můţeme vidět, není ani jedno.    

 

Tabulka 5 Multiple Range Test 

 
Počet 

měření 

Aritmetický 

průměr 
Shodné skupiny 

Tag 1 - běh/klus  30 2,06667           X  

Tag 1 - chůze 30 5,4               X 

Tag 2 - běh/klus 30 16,8667                   X 

Tag 2 - chůze 30 46,2667         X 

4.6 Moţnosti vyuţití  
V tomto testu jsem otestoval vypůjčenou zbraň a umístil na vhodné místo dva typy 

tagů. Jeden tag H86-In-Fe1515 a druhý Confidex steelwave micro. Z testu vyplynulo, ţe prvně 

zmiňovaný tag je pro jakoukoliv evidenci zbraní nevyhovující. Tag musí být při kaţdém 

průchodu či běhu branou, kde jsou umístěny antény evidován. Tag měl u běhu/klusu ze třiceti 

měření dvakrát nulovou čtivost. Naopak druhý tag byl snímatelný ve všech situacích 

s dobrými výsledky.  

Vyuţití takové evidence můţe vyuţít policie, kdy kaţdá zbraň bude opatřena RFID 

tagem a u kaţdého vchodu a východu budou instalovány RFID antény. Pokud projde branou 

člověk co má zbraň, systém eviduje, ţe měl u sebe zbraň typu například pistoli Norinco 1911, 

v jakém čase a zdali je hledaná, jaký je majitel atd. Pokud by branou prošel policista, 

evidovalo by se jméno, hodnost a další konkrétní údaje. Díky tomuto systému evidence zbraní 

se můţe zlepšit vybavenost jednotlivých jednotek na určité akce. Data budou k dispozici téměř 

okamţitě a vyhodnotilo by se hledisko, jestli si daný člověk vzal na určitý typ akce v terénu 

vhodnou zbraň. Dalším vyuţitím označení tagem zbraně je redukce nelegálního dovozu 

a vývozu zbraní. 
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5 Závěr 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit návrh vyuţití RFID v oblasti evidence 

zbraní. Práce se skládá jak z části teoretické, tak z části praktické.  

V teoretické části jsem se snaţil objasnit princip technologie RFID jak z hardwarového 

tak softwarového hlediska. Zabýval jsem se tím, jak se tato technologie začala vyvíjet, 

z jakých důleţitých částí se skládá a jaké jsou moţnosti jejího vyuţití.    

V další části práce jsem se zaměřil na architekturu a standardy. Prostudoval jsem 

několik studijních materiálů, abych pochopil celkový princip a funkčnost těchto systémů, které 

jsem popsal v této práci. 

Díky těmto poznatkům a studiím materiálů, které jsem měl k dispozici, jsem se mohl 

začít zabývat dalším tématem a to moţnosti aplikací RFID v oblasti bezpečnosti. V této části 

práce jsem se zabýval samotnou bezpečností. Vyuţití v této oblasti je velmi důleţité pro 

kohokoliv z nás, a to abychom chránili svůj majetek, chránili svoje zdraví, soukromí atd. Proto 

jsem uvedl a objasnil příklady vyuţití ve zdravotnictví, obchodu, majetku, vězení či armády. 

Nejdůleţitější část práce se zabývá vhodným návrhem evidence zbraně, kde jsem 

vybíral ze všech moţných tagů, které byli k dispozici v RFID laboratoři. Nakonec vyhovovaly 

dva tagy těm podmínkám, které jsem si na začátku práce vymezil. Po vhodném umístění tagů 

a připevnění na zbraň, jsem provedl testování v počtu načtení tagu při průchodu čtecí branou 

za běţné chůze a za běhu/klusu. Výsledky jsem zapsal a vynesl k porovnání do krabicového 

grafu.  

Myslím si, ţe toto testování je přínosem pro budoucí evidenci zbraní, protoţe ukázalo, 

ţe ne kaţdý tag, který je určený na kov, je dobře snímatelný. Na úplný závěr jsem zmínil 

moţnost evidence zbraní, kde by se mohla uplatnit. Moţností je celá řada, ale systém v rámci 

vyuţití evidence zbraní pro policejní jednotky by se mohl v nejbliţší době zcela reálně 

realizovat, protoţe moţnosti a technologie k tomu uţ v této době jsou. 
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