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Abstrakt

Tato práce pojednává o technologii bezkontaktní identifikace zvané „RFID“ v její pasivní, 
nízkofrekvenční formě, která je nejběžněji užívána. Jsou zde popsány jednotlivé typy, frekvence i 
vybrané kódování přenosu dat. Dále jsou uvedeny existující podobné projekty, z kterých byla 
čerpána inspirace pro tento projekt. Také stručný popis a důvody výběru otevřené platformy 
Arduino, na které byl projekt vyvinut. Práce popisuje a implementuje tři hlavní přístupy. Jedná se o 
načtení tagu vysílaného RFID čipem. Dále pak možností vysílání libovolného tagu. A v neposlední 
řadě zápisem tagu na přepisovatelný čip, čímž doplníme celý kruh nutný pro teoreticky 
neoprávněné zkopírování a používání tagu, jehož nejsme vlastníky. Svou povahou je práce tedy 
zaměřena na bezpečnostní problematiku této technologie, a proto jsou uvedeny i různé příklady, 
problémy a možnosti kopírování dat.
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Abstract

This thesis describes touchless identification technology called „RFID“ in its passive low-frequency 
form, which is used most commonly. Hereby are described particular types, frequencies and 
choosen data transfer coding. Next there are shown similliar existing projects from which this 
solution was inspired. Also short description and reasons why open platform Arduino on which this 
project was developed was chosen. Thesis describes and implements three main approaches. First 
one is how to read tag send by RFID chip. Then desctiption of ability to send custom tag. Last but 
not least how to write a tag to rewritable chip, which closes the circle of theoretical unallowed copy 
and use of tag, which is not in ours posession. This thesis nature is focused on this technology 
security problematics and that is why there are shown examples, problems and possibilities to data 
copy.
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1 Úvod
Tato diplomová  práce  obsahuje  informace  nezbytné  k  dostatečnému porozumění  problematiky  v 

nejběžnější formě pasivního nízkofrekvenčního bezkontaktního identifikačního systému RFID. Bude 

zde následovat zevrubný popis  obou -  jak přijímací tak vysílací  - částí této dnes běžně využívané 

technologie.  Kromě toho budou osvětleny specifické pojmy vázané na všechny použité  části  této 

diplomové práce, historie i předpokládaná budoucnost systémů bezkontaktní identifikace.  A budou 

popsána i možná rizika.

V dnešní  době neustále  přibývá  zboží,  které  je  vybaveno zabudovaným RFID vysílačem. 

Výrobci  tak usnadňují  práci  všem v obchodním řetězci  –  ve vlastní  firmě při  odvozu kontejnerů  

plných  různého  zboží,  logistickým  pracovníkům  při  transportu  a  třídění,  ale  i  prodejcům  pro 

identifikaci  a  cenění  velkého  množství  zboží  systematicky,  jednoduše  a  podstatně  rychleji  než 

kdykoliv  předtím.  Tímto  ovšem  výčet  vlastností  nekončí,  ty  budou  podrobněji  popsány  v  další  

kapitole.

Čtenář by si měl uvědomit, že tato technologie je nyní téměř všude okolo nás. Jistě jste si  

všimli, že v libovolném obchodě s oděvy jsou jednotlivé kusy zajištěny plastovou pojistkou, kterou 

prodávající při koupi snímají za pomocí skrytého velkého magnetu, nejčastěji zabudovaného v pultu 

prodejny. Poté jsou u vstupu umístěny velké většinou kovové brány, které konstantě vysílají určitý 

signál a zároveň čekají na odezvu. Pokud se pokusíte projít s takto zajištěným zbožím v blízkosti této 

brány,  tak  výše  zmíněný  plast  naindukuje  elektromagnetický  signál  z  brány,  jím  nabije  vnitřní  

jednoduchý obvod, který v nejjednodušší variantě buď pouze rozladí rezonanční obvod brány, nebo 

začne vysílat své vnitřní číslo – tag. Při rozladění nebo po příjmu konkrétního signálu se rozbliká  

brána, která začne také velmi hlasitě pískat, a pracovník ostrahy míří k vám zkontrolovat zakoupené  

zboží.  Ve většině těchto zabezpečovacích systémů se používá právě RFID technologie. Ta se také 

používá všude tam, kde ji nevidíme, například na produktech kosmetiky, v obchodě se suvenýry nebo 

stále častěji jsou napevno zabudovány v botách. A zde pak vzniká další potencionální bezpečnostní  

trhlina využitelná především marketingovými kampaněmi, která bude také popsána.

Znovupoužitelnost,  rozšiřitelnost  a  flexibilita  jsou  v  dnešním  světě  jedny  z  největších  a 

nejdůležitějších témat nejen ve světě softwaru a hardwaru. Podle výše uvedených předpokladů byla 

navržena hardwarová část projektu a vyvíjena aplikace, které jsou předmětem této diplomové práce.  

Není  samozřejmě  opomenuta  bezpečnost,  které  je  ve  své  podstatě  věnováno  celé  toto  téma.  V 

hardwarové  oblasti  byla  vybrána  jedna  z  nejdynamičtěji  se  rozvíjejících  platforem  -  Arduino  - 

zabývajících  se  zjednodušením  komunikace  mezi  počítačovými  programy  a  přídavnými 
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integrovanými obvody.

Hlavním smyslem celého projektu je navrhnout a odzkoušet  zařízení,  které  bude schopno 

načíst vnitřní tag z RFID karty při dostatečném přiblížení, uchovat tento tag a nadále jej buď vysílat –  

chovat  se  stejně  jako  původní  karta  -  nebo  tento  identifikační  kód  (tag)  nahrát  na  libovolnou 

zapisovatelnou kartu a tu poté použít jako duplikát karty původní.

Sestrojením tohoto zařízení bude demonstrováno nemalé bezpečnostní riziko spojené s touto 

stále častěji  využívanou technologií  především v oblasti  identifikace osob ve škole,  podniku nebo 

jiných institucích. Dále pak zboží, zvířat a v podstatě čehokoliv, kde je z libovolného důvodu nutné  

odlišit dva různé kusy daného artiklu. Od závodu holubů až po tzv. „biometrické pasy“.
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2 RFID
V této kapitole je čerpáno především z [26].

Pod  RFID  zkratkou  se  skrývá  pojem  Radio  Frequency  IDentification,  jedná  se  o  systém  pro 

bezkontaktní komunikaci a identifikaci na krátkou vzdálenost mezi čtecím zařízením a tzv. tagem. Pro  

přenos  informací  využívá  elektromagnetického  pole.  Ale  nejen  k  tomu.  Nýbrž  také  pro  nabití  

pasivních tagů, tedy tagů které neobsahují vlastní baterii, jsou velmi levné na výrobu i údržbu a v  

současnosti jsou nejčastěji používanou variantou. Existují však také typy s vlastní baterií či dokonce 

hybridy dvou předešlých systémů. Přenos informací se běžně uskutečňuje na vzdálenosti do 10 cm, 

ale je více systémů a standardů, přičemž některé ze systémů pracují od několika málo milimetrů a jiné  

až po stovky metrů. Vše záleží na použité frekvenci. Ta je podrobněji popsána v oddílu 2.4 Frekvence. 

Tato  technologie  je  používána  v  mnoha  průmyslových  odvětvích.  Jednou  z  hlavních  a 

původních myšlenek jejich výroby bylo sledování postupu aut na výrobní lince. Rozličné typy zboží 

mohou  být  sledovány  od  prvního  dne  jejich  vyrobení,  přes  cestu  ve  skladech  firmy,  transportní 

společnosti, až po prodejní místo, kde jejich účel většinou končí na kase, kde si prodavač načte cenu 

tohoto zboží a zároveň je konkrétní zboží vyřazeno z databáze. Běžná praxe je i čipování domácích  

mazlíčků, tím se usnadní jak jejich identifikace při případném ztracení, tak návštěva veterináře, kdy  

tento přečtením tagu okamžitě získá informace o předešlé léčbě a užitých medikamentech. Většina  

systémů použití – včetně těch nejkontroverznějších, což je permanentní čipování oblečení a především 

lidí - bude popsána v kapitole 2.5 Použití.

Následuje  obrazové  představení  hlavního původního záměru užití.  A tedy pro  hromadnou 

identifikaci zboží. V tomto případě ještě u výrobce na páse. Jedná se o krabici, která může obsahovat 

desítky či stovky výrobků, které jsou opatřeny RFID čipem. Samotná krabice má také svůj vlastní čip, 

ve  kterém  se  ukrývá  kód,  označující  prvky  v  krabici.  Snímatelný  čip  na  krabicích  a  rovných 

materiálech má často formu nálepky,  pod kterou je cívka připojená k mikročipu,  který uchovává 

informace. Z druhé strany nálepky bývá čárový kód pro kontrolu nebo do závodu nemajícího systém 

RFID.
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Obrázek 1.  Ukázka principu fungování čtecích zařízení na výrobní lince. Jak je vidět, je běžné, že se 

používají RFID tagy v kombinaci s čárovými kódy pro lepší kontrolu. Zdroj [11].

2.1 Historie
Pokud přeskočíme otce veškerého výzkumu rádiových vln - Nikolu Teslu, tak první zmínka o systémů 

podobném tomu, co si dnes představíme pod pojmem RFID, je z roku 1945. Tehdy Léon Theremenin 

vytvořil  pro Sovětský Svaz špionážní nástroj.  Tento byl schopen přeposlat vysílanou vlnu s audio 

informací s lehce pozměněným tvarem vlny v rezonátoru, který moduloval konstantní frekvenci. [26]

První pravý předek současné podoby RFID byl patentován až roku 1973 Američanem Mario 

W. Cardullo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pasivní radio vysílač s vlastní pamětí. Ve stejném roce, 

se také poprvé objevil polo-pasivní systém. Původním obchodním plánem při prezentaci investorům 

bylo:  identifikace  automobilů,  automatický systém mýtných bran,  stopování  vozidel,  elektronická 

šeková knížka, identifikace osob například v medicíně a několik dalších.

RFID  tagy  dnešní  doby  a  jejich  masové  nasazení  byly  na  popud  americké  obchodní 

společnosti  Wal-Mart,  která  již  v  minulosti  stála  za  vývojem  čárových  kódů.  Ty  umožnili 

jednoznačnou rychlou a levnou identifikaci zboží na kterém je přilepen štítek s kódem. K tomu jsou 

užívány většinou ruční skenery. Zjednodušeně by se dalo říci, že RFID se vyvinulo z čárových kódů,  

samozřejmě toto tvrzení neplatí po technické stránce.
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2.1.1 Čárové kódy
U klasických kódů se jedná se o obrazec o pevně definované šířce, který je tvořen sekvencí  

různě  širokých  čar.  Celá  sekvence  se  porovnává  s  tabulkou  přípustných  kombinací,  jakmile  je 

nalezena shoda, převede se čárový kód na znakový řetězec. Nejen čáry, ale i mezery mezi nimi jsou  

nositelem informace. Celý kód je ohraničen synchronizačními čarami. Kromě původních čárových 

kódů se vyskytují dnes stále častěji i jiné typy, nejznámější je QR kód, což je čtverec s informacemi  

kódovanými do jednotlivých bodů s třemi většími čtverci v každém rohu, které slouží pro směrovou 

orientaci a určení velikosti bodů.

Problém čárových kódů – jakéhokoliv typu - tkví v tom, že je nutné každou položku správně 

nasměrovat  na  skener  a  štítky  mohou  být  špatně  čitelné  nebo  dokonce  poškozené.  V  případě 

poškozeného  kódu,  je  nutné  ručně  opsat  jeho  numerickou  část.  Nutnost  vzít  do  ruky  a  správně 

nasměrovat každou položku celý proces dosti zpomaluje a proto bylo vyvinuto RFID. To řeší jak větší  

odolnost  proti  zničení  –  zabudovaným  čipem  s  jednoduchou,  pevně  připevněnou  anténou,  tak  i 

bezkontaktní identifikaci několika položek naráz bez nutnosti je jakkoliv natáčet, pouze je přiblížit do 

dostatečné vzdálenosti k čtecí bráně.

2.2 Čtecí zařízení
Přenos  signálů  mezi  čtecím  zařízením  a  tagem  je  prováděno  několika  různými 

nekompatibilními metodami. Vše se odvíjí od použité frekvence. Ty tagy které operují nad LF nebo 

HF frekvencemi se musí přiblížit ke čtecímu zařízení na méně než je konkrétní vlnová délka. V tomto 

velmi blízkém poli je spojen s elektromagnetickým polem vysílače čtecího zařízení. Tag může tedy 

zasahovat do tohoto pole a to také využívá - modulace tohoto pole probíhá změnou elektronického 

náboje, který určuje tag. Změnami mezi relativním nízkým a vysokým nábojem, mění tag signál, který 

následně detekuje a dekóduje čtecí zařízení. V případě UHF a vyšších frekvencí je tag dále než 1 

vlnová délka (běžně několikanásobně), tím pádem nemůže přímo ovlivňovat elektromagnetické pole 

čtecího zařízeni, a proto se využívá zpětného rozptylu signálu tak, že vlnění je odchylováno od přímé  

dráhy signálu.
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Obrázek 2. Ruční čtecí zařízení vhodné 

především pro výrobní haly. Zdroj [10].

Obrázek 3. Nástěnné čtecí zařízení určeno pro 

kontrolu přístupu. Zdroj [12].

2.3 Tagy
Jak již bylo v textu zmíněno, tagy mohou být aktivní, pasivní nebo polo-aktivní. Kromě toho se liší  

možností ne/zapisovat jim tag. Naprostá většina se jich dodává s nepřepisovatelným zabudovaným 

tagem již z výrobní fabriky. Dále existují dražší zapisovatelné tagy a ty se dělí na ty, které je možné 

zapisovat jednou nebo vícekrát. Jestli je tag zapisovatelný několikrát, jednou nebo vůbec nemá žádný 

vliv na to jestli je aktivní, pasivní nebo polo-aktivní. Veškeré prvky systémů se řídí mezinárodními  

standardy ISO 14223 a ISO/IEC 18000. A zde přistoupíme k detailnějšímu popisu základních typů:

• Aktivní  – obsahují  baterii  přímo  u  vysílacího  obvodu  a  periodicky vysílají  signál,  který 

přenáší jejich interní identifikační číslo. Tímto se pro výrobce stávají složitější na výrobu a  

pro  zákazníka  dražší  ke  koupi.  Vzhledem  k  tomu,  že  jsou  schopny  samy  vysílat  svou 

identifikaci, používají se i pro aktivní lokalizaci.

• Polo-aktivní – stejně jako aktivní obsahuje baterii přímo v obvodu, rozdílem je, že signál 

nevysílají  neustále  (čímž  šetří  baterii),  jelikož  potřebují  přítomnost  čtecího  zařízení  pro 
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zahájení vysílání. Výhoda tkví v tom, že generují silnější a stabilnější signál.

• Pasivní  – neobsahuje  baterii,  tím  je  ze  všech  zařízení  nejmenší,  nejjednodušší  a  také 

nejlevnější. Jako zdroj energie využívá rádiové vlny vysílané čtecím zařízením. Vzhledem k 

tomuto omezenému zdroji energie, musí tagy být blízko čtecího zařízení, aby byly korektně 

přečteny.

Obrázek 4. Pasivní čip, který bývá implementován domácím mazlíčkům i lidem. Zdroj [26].

Obrázek 5. Nejběžnější forma RFID tagu lepená na spotřební zboží. Zdroj [25].
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Tagy se skládají minimálně ze dvou částí.

• Integrovaného  obvodu pro  ukládání  a  zpracovávání  informace,  modulaci  a  demodulaci 

frekvence radiového signálu, sběru energie ve formě stejnosměrného proudu z vln čtecího 

zařízení.

• Antény která slouží pro příjímání a vysílání modulovaného signálu.

Je  zřejmé,  že  přidávání  i  malých tagů do různého zboží  zabírá  místo a  tak se  jednotliví  výrobci  

předhání v tom, kdo vynalezne nejmenší možný použitelný čip. Již byl na obrázku č. 4 ukázán čip 

velikostně téměř shodný se zrnkem rýže. Ovšem firma Hitachi zašla ještě podstatně dál a vyvinula čip 

velikosti zrnka prachu, konkrétně 0.05 mm na 0.05 mm a tím drží prozatímní rekord v miniaturizaci.  

Pochopitelně takto malý čip se  řadí  k  pasivním a jeho čitelnost  je  na vzdálenost  pouze několika 

milimetrů. Když už je zřejmé, jak vypadají tagy a jak se zhruba chovají, takže zbývá objasnit systém 

identifikace za použití unikátního čísla. Toto identifikuje každý tag a označuje se zkratkou EPC. Nyní  

tedy bude vysvětlena podstata EPC v samostatné podkapitole.  [26]

2.3.1 EPC
Electric Product Code v češtině znamenající Elektrický Produktový Kód je nejběžnější typ ukládání  

dat  v tazích.  Hlavním úkolem tohoto kódu je  zajišťovat všem firmám jednoznačnost  pro všechny 

jejich produkty. Vzhledem k tomu, že předchozí výrok zní poněkud megalomansky, nastiňme si zde 

konkrétní čísla. Standard  počítá s 268 435 456 organizacemi, z nichž každá může mít 16 777 216 

produktových tříd a v každé třídě je možné mít až 68 719 476 736 jednotlivých produktů. Sečteno a  

podtrženo každá z 268 miliónů organizací může mít 45 995 709 538 566 144 výrobků. Toto číslo se  

jeví jako dostatečný důkaz předchozího tvrzení.

Složení  tohoto kódu -  majícího celkem 96 bitů  -  vypadá následovně (zde si  čtenář  může 

překontrolovat předchozí výpočty):

• prvních 8 bitů je hlavička určující verzi protokolu.

• dalších  28  bitů  identifikuje  organizaci,  která  si  sama  řeší  jak  budou  další  volné  bity 

uspořádány. Organizacím jsou tato čísla přidělovány konsorciem EPCGlobal.

• následuje 24 bitů pro třídu výrobku - má určovat typ výrobku.

• posledních 36 bitů je unikátní sériové číslo konkrétního tagu.

Toto  je  obecné  doporučení,  jak  se  mají  RFID  tagy  identifikovat,  ve  skutečnosti  záleží  jen  na 
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organizaci, která může libovolně využít „svých“ posledních 60 bitů jak se jí to hodí. Takže fabrika  

vyrábějící  4  druhy  produktů  v  miliardových  nákladech  denně  může  toto  rozdělení  změnit  ze  

stávajících 24 : 36 na 10 : 50 a stále bude mít dostatečnou kapacitu při vyvinutí nových produktových 

výrobků.

Protože zatím není ani teoretický výhled že by se mohlo použít takového velké množství EPC 

čísel, stačí aby bylo použito pouze 64 bitů, což v milionových a větších nákladech sníží jejich cenu.  

Na druhou stranu je zde i výhled do budoucna pro přechod na 128 bitů pro nepravděpodobný případ, 

že by výše uváděné počty unikátních čísel přestaly stačit. 

K odvozování informací na základě EPC přímo slouží služba zvaná Object Name Service - 

ONS. Ta přiřazuje ke každému EPC adresu s popisem zboží ve formátu XML, resp. jeho speciálním 

derivátu PML - Physical Markup Language. V tomto formátu se mohou uchovávat všechna potřebná 

data ke zboží, jako je jeho záruka, trvanlivost,  způsoby použití  a další  údaje, jež může obchodník 

snadno importovat a používat. [27]

Pro přehled budou uvedeny poslední dvě verze EPC kódů:

EPC verze 1.3 - která je v současné době nejpoužívanější - podporuje následující alternativní kódovací  

schémata. Zdroj [9]:

• General Identifier (GID) GID-96 
• serializovaná verze GS1 Global Trade Item Number (GTIN) SGTIN-96 SGTIN-198 
• GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) SSCC-96 
• GS1 Global Location Number (GLN), SGLN-96 SGLN-195 
• GS1 Global Returnable Asset Identifier (GRAI) GRAI-96 GRAI-170 
• GS1 Global Individual Asset Identifier (GIAI) GIAI-96 GIAI-202 
• DOD Construct DoD-96 

Od verze 1.4 jsou dále podporována:

• Global Service Relation Number (GSRN) GSRN-96 
• Global Document Type Identifier (GDTI) GDTI-96 

V současné době je nejpoužívanější varianta EPC Gen2 což je zkratka pro „EPCglobal UHF Class 1 

Generation 2“. Tento standard je používán od roku 2004. EPCglobal je výsledkem spojení GS1 a GS1 

US, pracující na mezinárodních standardech, zaměřujících se převážně na pasivní RFID a celkově na 

EPC  jako  identifikační  prostředek  mnoha  položek  pro  společnosti  podnikající  v  dodavatelsko-

spotřebitelském řetězci po celém světě.
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2.4 Frekvence
Jak komunikují jednotlivé tagy s čtecím zařízením v závislosti na jejich frekvenci již bylo popsáno v  

kapitole  2.2 Čtecí zařízení. Nyní následuje přehled všech frekvencí, jejich čtecího dosahu, rychlosti 

přenosu, využití atd. v přehledné tabulce:

Frekvence Regulace Čtecí 
rozsah

Rychlost 
přenosu

Příklad užití Cena 1 
tagu (2006)

120-150 kHz 
(LF)

Neregulováno 10 cm Nízká Identifikace zboží, 
zvířat...

1 $

13.56 MHz 
(HF)

Pásmo ISM – 
průmysl, věda a 
medicína.

1 m Nízká až 
střední

Čipové karty 0.50 $

433 MHz Zařízení s krátkým 
dosahem

1 – 100 m Střední Obranné 
mechanismy s 
aktivními tagy

5 $

868-870 MHz 
v Evropě
902-928 MHz 
v USA (UHF)

Pásmo ISM 1 - 2 m Střední až 
vysoká

EAN, různé 
standardy

0.15 $ 
(pasivní 
tagy)

2450-5800 
MHz 
(mikrovlnná)

Pásmo ISM 1 - 2 m Vysoká 802.11 WLAN, 
Bluetooth 
standardy

25 $ 
(aktivní 
tagy)

3.1 – 10 GHz 
(mikrovlnná)

Ultra široké pásmo Do 200 m Vysoká Vyžaduje polo-
aktivní nebo 
aktivní tagy.

5 $ (odhad)

Tabulka 1. Typy RFID rozdělené dle frekvencí. Zdroj [26].

Ve všech vyspělých státech jsou tyto konvence respektovány a frekvenční pásma vyhrazeny 

pro použití RFID technologiemi. Nehrozí tudíž žádné interference s jinými radiovými vlnami, které by 

měl na svědomí člověk. Celý text této práce se zabývá pouze první frekvencí ve výše uvedené tabulce 

- LF - nízkofrekvenční.

Konkrétně se jedná o frekvenci 125 kHz. Při které vychází délka jednoho cyklu na 8 μs. Na 

této frekvenci pracují čtecí zařízení. Vysílače si tuto frekvenci mění dle nastavení, které je popsáno v 

kapitole 5 Standard e5550. Nejmenší cyklus odpovědi 64  μs, nejběžněji užívanou hodnotou pro jeden 

cyklus kódované odpovědi je ovšem 512  μs, která bude využita i v softwarové logice programu.

Jediný problém by mohl nastat při pokusu o identifikaci mnoha kusů naráz. Ale i na tento 

případ výrobci mysleli a proto by čtecí zařízení mělo – dle standardu – implementovat jeden ze dvou  

systémů pomáhající rozlišovat mezi jednotlivými tagy, které budou nyní popsány:

• Taktovaný Aloha systém – při kterém čtecí zařízení vysílá inicializační příklad a parametr, 
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který  tagy  individuálně  používají  jako  pseudonáhodnou  prodlevu  při  vysílání  zpětné 

odpovědi.

• Adaptivní binární strom –  čtecí zařízení vysílá inicializační symbol a poté přenáší pouze 

jeden bit ID v daný čas. Pouze tagy s odpovídajícími bity odpovídají a nakonec jen jediný tag 

bude odpovídat kompletnímu ID řetězci.

I přesto že obě metody mají své nevýhody, je tímto způsobem možné identifikovat minimálně desítky  

tagů za jedinou sekundu, což dostatečně postačuje všem původním předpokladům při návrhu systému 

– několikanásobně rychlejší než systém čárových kódů.

2.5 Použití
RFID systém je používán již delší dobu v širokém spektru zboží a služeb, ale vzhledem k masivnímu 

boomu používání těchto technologií v roce 2010 se v současnosti využívá opravdu téměř všude. K 

jeho boomu, kromě letitých pozitivních zkušeností, které pomáhaly urychlování procesů a snižování  

nákladů, přispěly tři zásadní věci:

1. Ještě více snížená cena vybavení a tagů - na 5 Amerických centů.

2. Zvýšená výkonnost a spolehlivost s údajem 99.9%

3. Stabilní mezinárodní standard okolo pasivních systémů operujících v pásmu UHF.

2.5.1 Komerční
1. Sledování produktů - typicky na začátku výrobní linky (pokud to okolnosti neumožňují, tak 

na konci) se vloží RFID tag do zboží a tím může být sledováno jak ve výrobní hale, kdy se z  

něj postupně stává produkt (slouží k optimalizaci výrobních procesů), poté při transportu k 

prodejnímu bodu například dle tagu na paletě a tagu na kamiónu se zapojením systému GPS 

je možné přímo sledovat jak a kdy produkty dorazí na místo určení. Dále se sleduje rozvoz do 

jednotlivých skladů, jejich počty na skladě a na prodejnách až po konkrétní  čas a kasu v 

prodejním místě, kde je zpětně z interního systému načtena prodejní cena produktu a prodavač 

pouze produkt zabalí a inkasuje finanční hotovost.

Velkou výhru užitím RFID tagů byl počin známého kasina Bellagio v Las Vegas, které bylo 

roku 2010 okradeno o žetony v hodnotě 1 500 000 $. Management kasina pouze zanesl do 

systému, že tyto žetony byly ukradeny a tím je prakticky znehodnotil. Celková škoda byla  

naprostý zlomek původního čísla - pouze cena nových žetonů.

2. Kontrola přístupu/pozice - lidé vybavení konkrétní organizací například tagy ve formě karet 

12



se mohou pohybovat po střežené budově do systémem povolených lokalit, což zajišťuje jak 

přístup  pouze  oprávněným  osobám,  tak  kontrola  jejich  pohybu  a  při  případné  krádeži  

jednodušší identifikaci viníka.

Také je možné využít  pozitivní  identifikace osoby při  platbě například ve školní  menze -  

stejně jak je tomu v současnosti na mnoha vysokých školách včetně VŠB.

3. Správa účetních aktiv -  vhodné a používané především velkými mezinárodními firmami, 

například  bankami.  Jedná  se  o  data  obsahující  pozici,  status  a  cenu  konkrétního  aktiva 

(firemní auta,  budovy,  obecně majetek) v reálném čase.  Tato data jsou nejčastěji  načítána 

webovými  aplikacemi,  které  umožňují  vést  účetnictví  rychleji,  efektivněji  a  třeba  i  zadat  

druhé firmě sídlící v jiné zemi formou outsourcingu.

4. Placení pomocí mobilních telefonů - již od roku existuje systém, kdy pomocí MicroSD karty 

můžeme rozšířit  jakýkoliv mobilní telefon se slotem pro tuto kartu o pasivní RFID tag se  

čtečkou  v  jednom.  [26]  Tuto  MicroSD kartu  je  potom  nutné  spojit  s  bankovním  účtem 

majitele a najít buď prodejní místo kde je možné s takto vybaveným telefonem platit nebo 

člověka se stejně vybaveným telefonem. Druhou firmou byly vyrobeny telefony přímo se 

zabudovanými kontaktními informacemi kreditních karet. Nutno podotknout, že ani jeden ze 

systémů zatím nedosáhl světového užití, především kvůli otázkám bezpečnosti.

2.5.2 Transport
1. Logistika   - v předchozím bodě bylo popsáno, jak je možné sledovat produkt při přepravě 

kamionem.  Velmi  často  se  také  využívá  označení  soukromých  železničních  vagónů,  jak 

majitel,  tak  přepravce  mají  poté  aktuální  data,  kde  se  náklad  nachází  a  to  díky  čtečkám 

umístěných  v  hlavních  bodech  trasy.  Nově  některé  aerolinky  opatřují  tagem  i  všechna 

převážená zavazadla. Pomáhá jim to v lepší orientaci kde se zavazadlo právě nachází, či kde 

bylo  naposledy  systémem  spatřeno.  Také  je  možné  daleko  rychleji  reagovat,  pokud  se 

zavazadlo omylem dostane na jinou linku než na které by mělo být. 

2. Biometrické pasy  - dostupné už také i  v České Republice. Pas kódovaně ukládá všechny 

informace, které jsou čitelné z pasu včetně fotografie. Což umožňuje rychlejší kontrolu osoby 

a její identifikaci na odbavovacím terminálu nebo na hranici. Tím se usnadní rutina lidské 

práce (není již třeba ručně zadávat číslo pasu do počítačového systému),  urychlí  přeprava 

osob, sníží náklady a v neposlední řadě se celní oddělení může více zaměřit na bezpečnost  

přepravovaných osob místo administrativních úkonů.

3. Mýtné systémy – v mnoha zemích je realizována platba za projetí kamionem mýtnou branou 
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pomocí  malého aktivního  nebo polo-aktivního vysílače  umístěného za  předním sklem,  ze 

kterého se při každém projezdu touto branou odečte určitá suma nebo počet bodů.

Na obdobném principu – předplacených karet funguje i mnoho systémů městské hromadné 

dopravy po celém Světě.  Zde se ovšem jedná o pasivní  karty,  které uživatelé při  každém 

použití transportu přiloží k turniketům. Systém spolehlivě již několik let funguje například v 

Londýně, Petrohradě a spoustě dalších hlavních metropolích. Dokonce i v Praze má fungovat 

skandály proslulý systém OpenCARD a to jak pro přepravu osob hromadnou dopravou, tak 

pro placení za parkování nebo dokonce vypůjčení knížek z knihovny. Tímto je daný projekt  

unikátní – tendencí sdružit a spravovat nesouvisející služby, na druhou stranu myšlenka je 

dobrá v tom, že obyvatel Prahy nebude muset u sebe nosit  velké množství identifikačních 

karet pro každou událost.

4. Sledování  pohybu zvířat -  ať  už se jedná o dobrovolné čipování  všech druhů domácích 

mazlíčků u veterináře především z důvodů jednoduché identifikace ztraceného zvířete a jeho 

rychlejšího navrácení původnímu majiteli, nebo o systém, kdy je skot tagován při narození, 

pro informaci odkud pochází, ale také i kde se aktuálně nachází - především ve velkochovech 

a  mnoha  vnitřních  i  vnějších  výběžcích  pomáhají  tyto  čipy  zjišťovat  stav  dobytka  v 

jednotlivých  částech  a  identifikovat  případně  zběhlé  jedince  velmi  rychlou  a  efektivní 

metodou.

Tato  metoda  se  stala  jednou  ze  zásadních  při  tzv.  „Nemoci  Šílených  Krav“,  kdy  i  díky 

rodokmenu a okamžité identifikace původců nákazy, bylo zjištěno s kterými dalšími jedinci  

přišli do styku v posledních několika týdnech a tito byli izolováni od zbytku stáda, čímž se 

výrazně minimalizovaly škody a zažehnala masová epidemie. Za použití čárových kódů by 

tento úkol  byl  takřka nemožný - jelikož v praxi  nikdo nekontroluje,  kde který jedinec je,  

dokud sedí celkové počty.

2.5.3 Instituce
1. Nemocnice a zdravotní péče - Jedná se o jedno z mála, které hojně využívá jak pasivní, tak i  

aktivní tagy. Důvod je prostý. Aktivní tagy jsou spojeny se zařízeními, které mají vysokou 

hodnotu, často se stěhují a není u nich možné při každém transportu přikládat ruční  čtecí  

zařízení především z úspory času - jde o lidské životy. Zato pasivní tagy jsou na zařízeních s 

menší hodnotou, kde stačí pouze vědět, ve které místnosti se toto zařízení nachází, v případě,  

že je nutné jej přesunout na jiný pokoj.

Také se běžně tagují vzorky lidských tkání a buněk mající větší hodnotu, například vzorky 
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pacienta  u  kterého  je  podezření  na  vysoce  infekční  chorobu nebo sperma  na  porodnické 

klinice, kde by jakákoliv záměna mohla mít velmi velký dopad.

Dále se také čipují pacienti většinou za pomoci různých náramků, to zajistí lékaři okamžitý  

přístup k pacientovým záznamům. Krom toho je od roku 2004 legálně možné - minimálně na 

půdě Spojených Států Amerických si nechat implementovat čip společnosti VeriChip pracující 

na 134 kHz. Tento také může sloužit pro prevenci nesprávného ošetření při akutním zásahu 

třeba užitím jiného typu krve.

2. Knihovny -  jedná se o jedno z nejvděčnějších odvětví. Předpokládá se, že po celém Světě 

více než 30 milionů knihoven používá RFID systémy. Ty nahradily dříve používané čárové 

kódy, zrychlili odbavení a umožnili dokonce bezobslužné knihovny, kdy návštěvník knihovny 

přiloží svou kartu ke čtečce, vloží knihy do skenovací zóny a to je vše. V případě, že by  

některá z knih nebyla systémem zachycena nebo by ji chtěl dotyčný jedinec ukrást, jsou u 

vchodů instalovány brány s zesíleným dosahem a čtecí schopností, které kontrolují všechny 

příchozí i odchozí artikly.

3. Muzea - za běžné dodatečné zabezpečovací mechanismy se považuje přidání tagů na vzácná 

díla a v případě, že takový tag opouští budovu je systémem zaznamenán a spustí poplach,  

popřípadě hermeticky uzavře celou budovu. Krom bezpečnosti se RFID čtečky montují i do 

elektronických průvodců,  ten poté reaguje na tagy buď místností  nebo přímo jednotlivých 

artefaktů a spouští konkrétní namluvenou pasáž, nenutí tak návštěvníkovi předem danou trasu 

cesty a zastavování se u všech artefaktů, které  původní hlasový průvodce pěkně popořadě 

přednášel.

4. Školy a Univerzity - jak již bylo zmíněno dříve, tato technologie se používá pro přístup do 

speciálních  laboratoří,  pro  uzavření  přednáškových  místností  studentům  a  ostatním 

nepovolaným hostům, ale také pro objednávání a výdej stravy popřípadě rychlé bezhotovostní 

platby za produkty ve školním obchůdku.

Některé školy nepoužívají pouze systému karet a tedy dobrovolného užití RFID, kdy si žák  

nebo student může rozmyslet jestli kartu použije či nikoliv, nýbrž používají i skryté tagování  

školních uniforem a tím získávají dokonalý přehled, kde se který žák nachází, v jaké učebně, 

jestli chodí pozdě výjimečně nebo pravidelně a od toho se může odvíjet udělení kázeňského 

napomenutí nebo dokonce snížení stupně z předmětu „Chování“.

2.5.4 Ostatní
1. Sport  - poprvé roku 1990 byly čipy použity při závodu holubů pro přesné sledování časů, 
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jelikož kvůli velkému počtu holubů není technicky možné je v každém bodě kus po kusu 

kontrolovat. Tím bylo umožněno individuální časování a vypouštění holubů po skupinkách, 

nikoliv naráz, čímž se zvýšila přehlednost závodů. [26]

Také v motorových závodech se s úspěchem používají, především pokud jde o offroad závody 

typu  Rallye  Paříž-Dakar  kde  v  každém  kontrolním  bodě  zaznamená  čtecí  zařízení  tag 

konkrétního závodníka a zapíše jej do systému.

V neposlední  řadě  mají  velký  význam  při  rekreačním  sportování  v  moderních  horských 

střediscích,  kde jsou lyžaři  vybaveni  kartou,  kterou zpravidla  dostávají  za  vratnou zálohu 

okolo 5 Euro. Tato karta jim umožní rychlejší průchod turniketem a teoretické snížení čekací 

doby - teoretické proto, že čipy nejsou schopny odstranit fronty lyžařů.

2. Doplněk čárových kódů  -  často  jsou  tagy s  úspěchem používány pouze jako doplněk k 

zaběhnutému systémů čárových kódů.  Existují  situace kdy není  možné použití  tagů ať už  

kvůli  jejich  distribuci  nebo  ceně.  Například  při  objednávání  letenky  přes  Internet  nám 

společnost nemá jak - a bylo by to kontraproduktivní - zaslat nám poštou nebo kurýrem RFID 

tag, kterým by jsme se při vstupu na palubu letadla identifikovali. Daleko jednodušší, levnější  

a  efektivnější  je  možnost  vytisknout  nebo  nafotit  si  do  mobilu  čárový  kód  generovaný 

leteckou společností a ten poté použít jako potvrzení, že jsme za letenku opravdu zaplatili a že  

máme rezervováno místo v konkrétním letadle.

2.6 Problémy
Obyčejně  se  v  této  oblasti  dají  rozdělit  na  dvě  hlavní  skupiny  –  problémy  technického  rázu  a 

bezpečnostní.  Ostatní  menší  problémy nejsou  až  tak  významné a  s  tématem práce  mají  pramálo 

společného, proto o nich dále nebude psáno.

2.6.1 Technické
1. Zahlcení  daty -  ne  vždy  a  ne  každé  čtecí  zařízení  je  schopno  zvládnout  nápor  všech 

vysílaných  tagů  v  jejím  magnetickém poli,  zvlášť  jedná-li  se  o  čtečky  s  velkým  čtecím 

dosahem.  Jak již  bylo popsáno v kapitole  2.4 Frekvence,  existují  dva hlavní  systémy jak 

odlišit více jednotlivých tagů při jednom čtení. Ale i tyto přístupy nejsou stoprocentně úspěšné 

v případě velmi velkého množství tagů. Také může nastat problém v délce přenášených dat 

nebo  v  jejich  konkrétních  hodnotách.  Vše  ale  řeší  standardy  a  pokud  jsou  správně 

implementovány a zařízení jsou kompatibilní, tak teoreticky nemůže dojít k tomu, že některý 

tag by nebyl dobře přečten.
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Modelovou situací je například sklad s dlouhou uličkou a čtečkami v každé sekci, projíždí-li  

touto uličkou paleta plná otagovaných výrobků, je každé čtecí zařízení, které je po cestě na 

finální destinaci, vystaveno velkému náporu zcela zbytečných dat. Tato data by měla získávat 

pouze čtečka ve finální destinaci.

Vzhledem k tomu, že tohoto principu se teoreticky dá využít při Denial-of-Service útoku, se  

EPCglobal Network obává takového útoku. V principu stačí při odchodu z obchodu s sebou 

mít zařízení generující několik set tagů zároveň a spustit jej při průchodu detekční bránou s 

kradeným   tagem,  čímž  se  zaručí,  že  tento  nebude  přečten  a  tím  pádem  ani  detekován  

systémem jakožto odcizený. [26]

2. Vystavení  vysoké  teplotě -  většina  čipů  je  vytvářena  lepením integrovaného  obvodu  do 

inkrustace, vysoká teplota měnící vlastnosti lepidla i tvar integrovaného obvodu je schopná 

zcela znehodnotit celý obvod. Existuje patent, podle kterého se napřed spájí do desky a ta se  

poté zapájí do inkrustace. Leč tato metoda se především kvůli ceně využívá sporadicky, ne-li 

vůbec.

3. Globální standardizace -  tento problém je obecný, vzniká na použitých frekvencích u téměř 

všech  radiových  zařízení.  Jsou  rozdíly  mezi  povolenými  frekvencemi  v  USA,  Evropě  a 

Japonsku, čímž vznikají výrobky určené pouze pro jeden konkrétní trh nebo podporující na 

více pásmech. Při představě levného pasivního čipu, kdy integrovaný obvod má pouze dvě 

části v kombinaci s implementací dvojitého či dokonce trojitého pásma, jistě chápete, že tudy 

cesta nevede.

V současné době neexistuje žádný mezinárodní standard, který by se stal tak univerzální jako 

například u čárových kódů, ve kterém je běžná čtečka například aplikace v mobilním telefonu 

schopna přečíst jak EAN tak kódy typu BAR, což jsou dva nejpoužívanější typy.

4. Implementace lidských čipů - může být riziková přímo při operaci, jelikož každá jakkoliv 

velká operace s sebou nese určitá rizika. Krom toho čip může začít cestovat po těle hostitele a  

tím se stát zdraví velmi nebezpečný. Dále může čip selhat a vynutit tím další operaci.  Také 

může  vzniknout  problém  ohledně  elektromagnetického  rušení  a  vlastností  jak  čipu,  tak 

lidského  těla.  V neposlední  řadě  je  nutno  brát  v  úvahu,  že  implantované  čipy  je  možné 

zkopírovat,  navzdory  tomu,  co  tvrdí  jejich  výrobci.  A  tím  se  dostáváme  k  velkému 

bezpečnostnímu riziku - když čip který má jednoznačně a bezchybně identifikovat konkrétní 

osobu, bude náhle zkopírován nebo jinak vyřazen z provozu, nastává velký problém.
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2.6.2 Bezpečnostní

1. Neoprávněné čtení -   zde uveďme příklad biometrických pasů – jednoho z nejdůležitějších 

úložišť dat. I přesto, že by tyto měly být čitelné pouze z 10 centimetrů, je možné za použití 

speciálního zařízení pas přečíst dokonce na vzdálenost 10 metrů (toto bylo demonstrováno 

přímo Americké vládě, která má největší zájem na prosazení používání těchto pasů). Proto se 

začaly do pasů zabudovávat metalické plíšky, které mají omezit čtení informací v zavřeném 

stavu.  Ale  ani  toto  opatření  nefunguje  na  100%.  Jako  důkaz  bude  uveden  provedený 

experiment [15] v San Franciscu,  kde byly za 20 minut  jízdy autem se speciální  anténou  

načteny kompletní  informace ze dvou pasů.  Do budoucna se počítá se zavedením BAC -  

Basic Access Control, které má fungovat jako PIN kód a bez správně zadaného kódu by pas 

neměl vysílat žádné informace. Vzhledem k tomu o jaké informace se jedná, je jejich krádež  

či duplikace velmi závažný problém. V současné době se totiž jedná o jednu z největších chyb 

a prohřešků použití RFID technologie.

2. Sběr dat - když se zaměříme na nejběžnější knihovní systém používající konstantní pasivní  

tagy vlepené v knihách, tak se může stát,  že někdo namontuje zařízení na čtení tagů před  

vchodem  do  knihovny,  popřípadě  ho  ještě  doplní  dobře  umístěnou  a  nasměrovanou 

videokamerou. Taková osoba by tímto získala informace o všech lidech a všech knihách, které 

přišli  vrátit,  či  si  vypůjčit.  Samozřejmě by tento systém musel  být  dále napojen třeba na  

interní databázi nebo by daný člověk prostě jen chodil po knihovně a hledal již načtené knihy, 

ze kterých by následně mohl získat i otisky prstů.

Existují  samozřejmě i  možnosti,  jak tomuto zabránit  a  to  celkem jednoduše,  leč  je  nutné  

připlatit si  například za přepisovatelné tagy. Takový tag by se při vrácení automaticky přepsal 

a jeho hodnota by se aktualizovala v systému.

Další možné zabezpečení by mohlo být kdyby se knihovny spojily a sdílely tagy kradených 

knih, poté kdykoliv by se pohyboval u spřáteleného čtecího zařízení s kradenou knihou, bylo 

by toto nahlášeno a zloděj by mohl být zachycen ochrankou třeba v knihovně v úplně jiném  

státě.  U  tohoto  systému  by  byl  předpoklad  zabudování  miniaturních  tagů  do  náhodně 

vybraných stránek, třeba už od výrobce, aby se podstatně ztížila jejich demontáž a tím únik z  

monitorovaného systému.

3. Neoprávněné zužitkování  - pokud si představíme, že v budoucnu by mělo všechno cenově 

významnější zboží mít přímo při výrobě implementován tag, tak panuje velká obava, že tento 
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tag neukončí svou zamýšlenou úlohu na prodejním místě, ale bude uživatele pronásledovat po 

celou dobu používání. Je zřejmé, že už nyní existuje databáze výrobců a jim přiřazený kód 

konsorciem EPCGlobal, jak je popsáno v 2.3.1 EPC. Jestli  domnělý subjekt bude či nebude 

mít  přístup  k  této  databázi,  není  důležité,  jelikož  tuto  je vždy  je  možné  zkonstruovat 

minimálně pro konkrétní firmy i jejich výrobky, které nás budou zajímat metodou reverzního 

inženýrství.

Komerčně  největší  užití  takové  konstrukce  by  pravděpodobně  bylo  v  oblasti  reklamy  a 

marketingu.  V  modelové  situaci  by  při  vstupu  do  reklamou  využívaných  prostor  byly 

umístěny čtecí zařízení,  která by načítala data z tagů napevno zabudovaných v oblečení a 

příslušenství  příchozích  „obětí“.  Tyto  by  následně  porovnávala  s  kódy  z  databáze  a  při  

nalezení shody tzn. konkrétní značky či produktu, může využít velmi intenzivní cílenou formu 

interaktivní  reklamy  přímo  zaměřenou  na  zákazníka.  Pokud  například  systém  zjistí,  že 

dotyčný přišel v botách značky Versace, bude na nejbližším reklamním panelu reklama na  

boty nebo oblek právě této značky. 

4. Vykořisťování -  roku  2006  bylo  společností  Ars  Technica  nahlášena  chyba  přetečení 

zásobníku čtecího zařízení vlivem nestandardních dat vysílaných RFID tagem, díky které je 

možné napadnout RFID databáze na letištních terminálech pro zavazadla a také získat přístup 

k důvěrným datům v databázi pasů.[26]

5. Ochrana proti nechtěnému čtení - jak již bylo nastíněno v části o biometrických pasech, je 

možné omezit čtení tagu znepřístupněním dosahu vln k němu. Toto se děje většinou užitím 

hliníkové  folie,  snahou  je  vytvořit  obal  mající  vlastnosti  Faradayovy  klece.  Jsou  ovšem 

protichůdné názory na funkci tohoto přístupu. Ochrana za užití hliníkové folie velmi závisí na  

použité frekvenci.

• LF - nízkofrekvenční - zde ochrana funguje nejméně, tlustá folie dokáže odstranit většinu 

pokusů o čtení, nikoliv však všechny. 

• HF -  vysokofrekvenční  -  jsou  citlivé  na  stínění,  proto  je  obtížné  je  přečíst  z  větší 

vzdálenosti než pár centimetrů, je-li v blízkosti kovový povrch.

• UHF - ultra vysokofrekvenční - je velmi těžké je přečíst když jsou několik milimetrů od 

kovového  povrchu,  ale  jsou-li  2-4  centimetry  od  tohoto  povrchu,  jejich  čitelnost  se 

naopak zvýší, vzhledem k odrazu signálu. Je možné je však ochránit proti většině čtení  

vložením do antistatického plastikového pytle.
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3 Inspirativní projekty
Z důvodu velké zajímavosti, ať už komerční či bezpečnostní, je věnováno technologii RFID mnoho 

knih,  stránek i  projektů.  Některé  z  nich  posloužili  pro  inspiraci,  jak  je  možné  splnit  zadání  této 

diplomové práce,  jiné ukázaly cestu, které bylo lepší  se vyhnout. Rozhodně všechny nastudované 

projekty byly přínosné a nyní budou uvedeny ty nejzajímavější z nich.

3.1 Nejjednodušší RFID čtečka
„Nejjednodušší RFID čtečka?“ - takto přesně se jmenuje název projektu na serveru scanlime.org s  

dalšími užitečnými informacemi a zajímavými projekty, které sloužili pro inspiraci. Kompletní odkaz  

na tento projekt naleznete v [14]. Projekt zobrazený na následujícím obrázku ke svému běhu používá 

desku Propeller microcontroller. Jediné přidané prvky obvodu jsou čtyři odpory, čtyři kondenzátory,  

jedna dioda a stočený měděný drát do cívky, fungující jako anténa, což je velmi úctyhodný výkon. 

Projekt je nastaven na čtení 512 bitové posloupnosti s identifikačními daty a pracuje na frekvenci 

125kHz. Celou logiku čtecího mechanismu obstarává mikrokontrolér. Proto je další popis zbytečný a 

pro další informace je možné stáhnout si zdrojový kód z výše uvedeného zdroje.

Obrázek 6. Nejjednodušší čtecí zařízení RFID. Zdroj [14].
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3.2 Jednoduchý a prostý LF RFID vysílač tagů na Arduino
Jedná se o velmi jednoduchý aktivní vysílač ze zdroje [16], který pracuje na nízké frekvenci a pro svůj  

běh  používá  otevřený  standard  Arduino  o  kterém  je  následující  kapitola  s  názvem  4  Platforma

Arduino. Tento projekt byl jeden ze zásadních důvodu pro volbu právě platformy Arduino při realizaci 

celého projektu. Na následujícím obrázku je uvedeno extrémně jednoduché schéma, které hrálo prim 

při  rozhodovacím  procesu.  Hardwarová  část  obsahuje  pouze  po  jednom  kusu  od  rezistoru,  

kondenzátoru, tranzistoru a také měděného drátu svinutého do cívky, fungujícího jako anténa.

Obrázek 7. Schéma nejjednoduššího vysílače RFID na platformě Arduino.

Jelikož v projektu byla použita platforma Arduino a toto je nejjednodušší obvod připojitelný k 

Arduino, byl použit při realizaci projektu.

3.3 Čtečka-duplikátor bezkontaktních karet
Vzhledem k potřebám a zadání diplomové práce, byl vybrán tento projekt jako nejpodobnější a tím 

pádem nejlepší inspirace pro tuto práci. Jak a proč bylo schéma a celkový projekt upravován bude  

vysvětleno v kapitole 7 Vlastní program. Nyní bude popsáno schéma „Proximity Card Reader/Cloner“ 

projektu. Tento projekt používá obrazový displej o velikosti 4x20 pixelů pro zobrazování přečteného 

tagu v reálném čase.  Velká výhoda je,  že  je  karty možné nejen číst,  ale  jak i  název napovídá,  i  

zapisovat a tím tvořit klony originálních karet. Důležitá je i cena tohoto zařízení, která se pohybovala  

okolo 30 $, z kterých velká část připadla na LCD displej. Návrh schématu se velmi hodí i proto, že čte 

veškeré informace, které karta vysílá a ne pouze identifikační číslo jak většina komerčních čtecích 

zařízení.

Následují obrázky s vyobrazením původní verze, která byla schopna pouze čtení, a schéma 

znázorňující komplexní zapojení s jasně vyznačeným rozdílem mezi verzí určenou pouze pro čtení a  

verzí s podporou zápisu. Pro více informací je možné navštívit originální stránky [13].
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Obrázek 8. Prvotní verze umožňující pouze čtení. Zdroj [13].

3.4 Čtení RFID tagů za použití platformy Arduino
Zdrojem tohoto projektu, přesněji napsáno - názorné učebnice - je návod Sheepdog softwaru, který se 

specializuje na designy projektů a je možné jej najít na [23].

Projekt  používá  velmi  běžné  spojení  platformy  Arduino  s  kvalitní  a  obvyklou  čtečkou 

Innovations ID-20, která se po stránce připojení a komunikace se softwarovou částí nikterak neliší od 

verze ID-12, která byla v diplomové práci užívána jako záloha pro kontrolu a přesné načtení tagů. 

Rozdíl mezi těmito čtečkami je pouze ve vzdálenosti od které jsou schopny přečíst tag. ID-20 má delší  

dosah, cca 15 cm, kdežto k ID-12 je nutné tag přiložit na vzdálenost cca 8 centimetrů.

Rozhodně tento velmi zevrubně popsaný projekt posloužil k lepšímu pochopení problematiky 

čtení RFID tagů přes platformu Arduino a vhodně doplnil vědomosti nutné pro úspěšné zakončení  

projektu.

3.5 Použití mikrokontroléru AVR jako RFID tag
Toto  je  demonstrace  nejjednoduššího  možného  provedení  RFID  tagu,  používající  pouze  dva 

hardwarové prvky a tím je mikrokontrolér AVR a cívka. Zařízení má velmi malý dosah, jelikož proud 
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spontánně indukovaný na napěťových pinech je velmi malý, ale přesto stačí pro korektní odeslání 

předprogramovaného tagu. Popis principu funkce a logiky programu a kompletní zdrojový kód je 

možné najít na [17]. Nutno podotknout, že princip tohoto projektu používá několik vychytávek, které 

nejsou standardní a nehodí se do návrhu sofistikovaného projektu.

Obrázek 9. Nejjednodušší a nejmenší možný DIY RFID tag. Zdroj [17]

3.6 OpenPCD pasivní RFID projekt
Jedná  se  o  velmi  ambiciózní  projekt,  který  využívá  pouze  vlastnoručně  navržený  hardware  bez  

jakýchkoliv cizích sestrojených komponent, čímž se jedná o unikátní produkt na tomto poli. Ke svému 

běhu nepotřebuje  ani  počítač,  vše  co  je  třeba  pro  čtení,  vysílání  i  klonování  karet  je  zde  přímo  

integrováno na integrovaném obvodu. Zaměřuje se na frekvenci 13.56 MHz, což také ukazuje jeho 

ambice. Na této frekvenci jsou podstatně lepší systémy zabezpečení než na běžněji používané 125 

kHz - o které je psána tato diplomová práce.

Kromě běžného čtení RFID tagů, umožňuje i jejich zápis a zpětnou reprodukci. Na tom by 

nebylo nic výjimečného, kdyby se nejednalo o tagy používající různé druhy kryptografie, které tato 

karta s úspěchem umí pokořit.

Jak je z následujícího obrázku patrné, jedná se o velmi kvalitní a propracovaný návrh, který v 

této oblasti rozhodně nemá konkurenci. Podrobnější informace o projektu, projektové wiki stránky a 

mnoho dalšího je možné nalézt na [23].
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Obrázek 10. OpenPCD pasivní RFID karta operující na frekvenci 13.56 MHz. Zdroj [23].
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4 Platforma Arduino
Jedná se o desku s mikrokontrolérem, založenou roku 2005 v Itálii. Hlavním úspěšně splněným cílem 

bylo zjednodušit proces používání elektronických a multidisciplinárních projektů. Je vybudován na 

systémem otevřeného zdrojového kódu i schématu na běžně dostupných hardwarových součástkách. 

Srdcem celého projektu jsou 8-bitové mikrokontroléry Atmel AVR ve více verzích, nejnověji ve verzi 

Arduino Uno je to ATmega328P. S 32 kB Flash paměti se jedná o plně dostačující pro kódy schopné 

ovládat a zpracovávat informace i z několika elektronických prvků zároveň. Vzhledem k tomu, že se  

jedná o zařízení používající otevřený standard, vzniklo několik klonů, které je možné pořídit někdy o  

buď  o  něco  levněji  nebo  s  výkonnějším  mikrokontrolérem  či  například  konektorem  RJ-45.  Na 

všechny typy Arduino a  jejich klony je  možné připojit  takzvaný štít.  Tento přidává další  funkce, 

například WiFi konektivitu nebo LCD displej.

Pro  konektivitu  s  počítačem je  vybaveno převodníkem USB z  RS-232,  které  je  následně 

softwarově  simulováno,  což  posloužilo  pro  zlepšení  univerzálnosti.  Pro  spojení  s  elektrickými  

zařízeními slouží 14 vstupně-výstupních digitálních a 6 analogových pinů. Ty jsou vhodně umístěny, 

každý na jiné straně. Dále je deska vybavena piny pro uzemnění, 3.3 Voltové a 5 Voltové napětí. Pro  

základní jednoduchou komunikaci s uživatelem slouží dioda připojená na pin číslo 13 a dále diody RX 

a TX, které ukazují především stav nahrávání nového programu a je možné je také využít při běhu 

programu pro signalizaci.

Kód je poté psán v jazyku založeném na Wiring [19], jedná se ve své podstatě o zjednodušené 

C++  s  velkým  množstvím  externích  knihoven,  které  povětšinou  tvoří  a  spravuje  komunita. 

Programuje se v prostém vývojovém prostředí, které je naprogramováno - opět pro větší platformní  

nezávislost  -   v  Javě.  Toto  vývojové  prostředí  neoplývá  žádnou  speciální  funkcionalitou,  či 

technickými  vychytávkami,  je  ostatně  jako  celé  Arduino  navrženo  jednoduše,  minimalisticky  s 

důrazem na  praktičnost  a  přenositelnost.  Proto  se  v  každé  instalaci  dodávají  desítky  ukázkových 

zdrojových kódů, které umožňují programátorovi rychlou orientaci v tom, jak správně používat nově 

připojená zařzení.

 Pro bližší informace navštivte oficiální stránky autorů [28], kde je možné zjistit, kde se dá 

Arduino  zakoupit,  jsou  tam  uvedeny  různé  způsoby  použití  a  především  praktické  ukázky 

hardwarových zapojení spolu s objasněnými zdrojovými kódy.
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Obrázek 11. Deska Arduino Duemilanove. Zdroj [20].

5.1 Přímý přístup k portům
Všechny čipy na deskách Arduino, konkrétně Atmega8, Atmega168 a Atmega328p mají tři porty, přes 

které se dá přímo přistupovat k jednotlivým pinům: 

1. B - digitální piny 8 – 13 pro vstup i výstup. Dva vysoké bity (6 a 7) jsou mapovány na piny 

16MHz krystalu, který je srdcem celého arduino a proto jsou nepoužitelné.

2. C – vstupní  analogové piny A0 – A5.  Na Arduino Mini  byly přístupné také piny 6 a  7. 

Analogovými vstupy není umožněno vysílat výstupní hodnoty..

3. D - digitální piny 0 – 7 pro vstup i výstup. S těmito piny se musí zacházet nejopatrněji. Jelikož 

pin 0 je nazýván výstupním RX pinem a pin 1 vstupním TX pinem, přes tyto dva piny se  

přehrává program aktuálně uložen na čipu. A pokud tyto piny programem přeprogramujete 

třeba tak, aby se oba chovaly jako výstupní, ztratíte možnost nahrávat do čipu nové programy 

přes Arduino - vlastnoručně odzkoušeno.

Každý z výše popsaných portů je ovládán třemi  registry, pro které má jazyk Arduino definované 

speciální  proměnné.  Napřed  se  jedná  o  DDR registry,  které  určují,  jestli  piny  budou  vstupní  či 

výstupní.  Poté o  PORT registry,  které mohou nastavit  pin na „0“ nebo „1“,  ale mohou i  přečíst  

hodnotu z pinu. A nakonec PIN registry, ty slouží čistě pro čtení hodnot na pinech. To, jak se má pin 
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chovat,  se  určí  na  začátku  každého  programu  pomocí  funkce  pinMode()  umístěné  s  dalšími 

nastaveními ve funkci setup().

Všechny registry se používají  tak,  že k názvu registru (DDR, PORT nebo PIN) se připojí 

písmeno označující konkrétní port (A, B nebo C). Například pro čtení z portu B se použije proměnná 

PINB. A pro nastavení pinů 8 a 9 na portu B jako vstupní a zbylé porty 10-13 jako výstupní se použije  

příkaz: „DDRB = B11111100“ - přesně tak jak jdou piny v portu za sebou, samozřejmě je možné  

nastavovat piny i pomocí dekadických nebo hexadecimálních čísel. Binární se ovšem nejvíce hodí 

především pro názornost.
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5 Standard e5550
V této kapitole bylo čerpáno především z [8].

Nyní je na místě představit hlavní prvek z kterého vychází tato diplomová práce. Konkrétně se jedná o 

čip  T5556,  který  je  bezkontaktní  OTP IDIC® (One-Time Programmable  IDentification  Integrated 

Circuit), což znamená „jednou programovatelný identifikační integrovaný obvod“. V podstatě to je 

komplexní logika nejběžněji používaných čipů v RFID kartách operujících na 125 kHz frekvenci.

Jediné co čip potřebuje pro fungování,  je připojení odpovídající cívky přes kterou získává 

energii,  může  být  programován  a  také  přes  ni  vysílá  data.  Což  znamená,  že  cívka  funguje  jako 

oboustranné  komunikační  rozhraní.  Krom cívky  je  potřeba  mít  v  magnetickém poli  základnovou 

stanici vysílající rádiové vlny z kterých čip získává energii pro svou činnost.

Na  čipu  je  256-ti  bitová  paměť  uspořádaná  do  8  bloků  po  32  bitech.  Programována  je 

bezkontaktně přes základnovou stanici. Po konfiguraci a uzavření proti zápisu funguje dále pouze pro 

čtení  vnitřních  dat,  které  následně  vysílá.  Prezentace  těchto  dat  pro  čtecí  zařízení  probíhá  skrze 

narušení proudu probíhajícího cívkou – změnou charakteristiky signálu, v kterém jsou zakódovány 

hodnoty.

5.1 Vlastnosti čipu T5556
1. Pracuje s nízkým napětím, nízká spotřeba elektrické energie.

2. Bezkontaktní napájení.

3. Bezdrátové čtení a zápis dat.

4. Na frekvenci od 100 kHz do 150 kHz.

5. 256 bitů jednou-programovatelné paměti v 8 blocích po 32 bitech. Z toho 7 bloků je volně 

využitelných uživatelem.

6. Efektivní  ochrana  proti  nechtěnému  bezdrátovému  přeprogramování  již  naprogramované 

paměti.

7. Velmi rychlý zápis a kontrola dat v bloku při nastavování – konfiguraci (50 ms).

8. Konfigurační možnosti pro přenos dat:

1. Přenosová rychlost [bit/s]: RF/8, RF/16, RF/32, RF/40, RF/50, RF/64, RF/100, RF/128 

RF (Radio Frequency) znamená frekvenci na které operuje základnová stanice.
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Když vycházíme z 125 kHz frekvence, dostáváme se popořadě k následujícím hodnotám: 

15625 Hz, 7813 Hz, 3906 Hz, 3125 Hz, 2500 Hz, 1953 Hz, 1250 Hz a 977 Hz.

2. Modulace: NRZ, FSK, PSK, Manchester a dvoufázová.

3. Ostatní: zakončovací módy BT a ST.

5.2 Konstrukce čipu
Celý čip je složen z 3 hlavních bloků, které mají celkem 11 částí. Bloky se dělí na rozhraní cívky, 

ovladač a paměť. Do ovladače spadá druhý až desátý bod. Části budou popsány podrobněji:

1. Analogové  rozhraní –  zahrnuje  všechny  obvody,  které  jsou  přímo  připojeny  na  cívku. 

Generuje  dodávku  elektrické  energie  pro  integrovaný  obvod  a  manipuluje  oboustrannou 

datovou konfiguraci mezi čtecím zařízením a čipem. Skládá se z převodníku ze střídavého na 

stejnosměrné napětí, extraktoru časového signálu, přepínacím napětím mezi prvním a druhým 

pinem cívky pro přenos dat z integrovaného obvodu do čtecího zařízení (pro čtení) a detektoru 

mezer v poli vysílaném čtecím zařízením k integrovanému obvodu (pro zápis).

2. Ovladač –  má tři  hlavní  funkce:  načíst  mód registru s  konfiguračními  daty po přivedení  

energie a také při čtení, dále starat se o přenos při zápisu dat a kontrola chyb při zápisu při  

programování a má na starosti první dva bity zapisovaného datového proudu, které jsou OP-

kódem „10“.

3. Generátor přenosové rychlosti – jak již bylo popsáno, tento se stará o modulaci přenosové 

rychlosti  z  původní  frekvence (RF) na tyto hodnoty:  RF/8,  RF/16,  RF/32,  RF/40,  RF/50, 

RF/64, RF/100, RF/128 .

4. Dekodér zápisu – dekóduje detekované mezery při zapisování a kontroluje, jestli je proud 

zapisovaných dat validní.

5. Testovací logika – testovací obvod slouží k velmi rychlé verifikaci integrovaného obvodu při 

testování.

6. HV  generátor –  Voltová  pumpa  přímo  na  čipu,  která  umožňuje  programování  jednou 

zapisovatelné paměti.

7. Šablona pinů – určených pro kontrolní logiku.

8. POR (Power-On Reset) –  jedná  se  o  resetovací  prodlevu,  která  je  spuštěna  přítomností 

voltáže.

9. Registr módů – ukládá data módů z paměti bloku 0. Je neustále obnovován při startu každého 
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bloku. Tímto zvyšuje spolehlivost zařízení. Protože pokud by byla načtená informace módu 

špatná, bude opravena v následujících obnovovacích cyklech.

10. Modulátor – se skládá z několika datových kódovačů ve dvou fázích, které mohou být volně 

kombinovány pro získání chtěné modulace. Typy modulace jsou:

• PSK -  fázový posun:  1.změna pokaždé  2.  změna každou „1“ 3.  změna s  každou 

nástupnou hranou (při nosné frekvenci fc/2, fc/4 nebo fc/8).

• FSK : 1) f1 = rf/8 f2 = rf/5; 2) f1 = rf/8, f2 = rf/10 .

• Manchester: nástupná hrana = H, sestupná hrana = L.

• Bifázová: každý bit tvoří změnu, data „H“ tvoří přídavnou změnu uprostřed bitu.

11. Paměť - na začátku této kapitoly jste byli poněkud mystifikováni informací, že každý blok 

má 32 bitů a celkem je 256 bitů. Ve skutečnosti blok má 33 bitů a celkem tedy je 264 bitů.  

Tyto hodnoty se neuvádí, jelikož ten bit navíc (zaujímající místo na nulté pozici) se nepřenáší 

a slouží pro uzamčení celého bloku. Jakmile je jednou nastaven, není možné přepsat ani jej 

ani celý blok.  Konfigurace všech bitů včetně nultého probíhá simultánně. Podrobněji bude 

paměť popsána v následujícím oddílu.

5.3 Ovládání T5556
1. Hlavní – funkcí je napájení integrovaného obvodu z cívky, čtení dat z paměti a jejich vysílání,  

bezdrátové programování  dat  integrovaného obvodu a  detekce chyb kvůli  ochraně paměti 

proti zapsání špatných dat.

2. Napájení – je prováděno přes vyladěnou cívku, která je připojena k pinům 1 a 2. Příchozí  

rádiové  vlny  skrze  magnetické  pole  naindukují  proud  na  cívku,  z  kterého  usměrňovač 

generuje stejnosměrné napětí. Samozřejmostí je ochrana proti vysokým napětím. V závislosti 

na kvalitě a vyladění cívky a magnetického pole okolo cívky je možné získat napětí až přes 

100 Voltů. První detekované rádiové vlny spustí resetovací puls, který zajistí vstup do přesně 

definovaného startovního stavu.

3. Čtení – do tohoto módu se přejde hned po přijetí resetovacího pulsu a konfigurace jednou 

programovatelné paměti. Je realizováno skrze přepínání nábojů mezi jednotlivými piny cívky 

do stavu zapnuto/vypnuto. Což mění proud protékající skrz cívku integrovaného obvodu a je 

detekovatelný čtecí jednotkou.

4. Start – konkrétní operační mód je aktivován po prvním načtení nultého konfiguračního bloku. 
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Modulace se nepoužívá při čtení bloku 0. Po přečtení se nastaví časovač pole na 256 period a 

začne modulace signálu definovaná v konfiguračním bloku.

Vypadá to asi následovně: po přijetí resetovacího pulsu, který trvá méně než 2 ms, se načítá  

blok 0 a to cca 2ms, což odpovídá 256 tikům časovače pole, to vše probíhá bez modulace.  

Poté je signál přenášen již nadefinovanou modulací a přenosovou rychlostí.

5. Čtení datového proudu – jako první je přenášen blok číslo 1, když je dosaženo posledního 

bloku, který se má číst, čte se opět od bloku 1 ve smyčce. Přestože konfigurační blok není  

nikdy přenášen, je mód registr soustavně obnovován obsahem EEPROM tohoto bloku.

6. Konfigurace – programování dat na integrovaný obvod je realizováno skrze patentovanou 

kryptografickou  zápisovou  metodu  TEMIC,  která  je  založena  na  přerušování  rádiové 

frekvence malými mezerami.  Podle délky mezi  těmito mezerami se poté určí,  jestli  jde o 

logickou hodnotu „0“ s kratším intervalem nebo „1“, která má interval delší. Zápis trvá 64 

tiků čítačů pole, poté se data zapíší na čip.

Startovací mezera: je první mezera, která spouští zapisovací mód. V tomto módu je útlum 

permanentně povolen, což zjednodušuje detekci mezery. Tato první mezera musí být o trochu 

delší než následující mezery (specifikace neříká o kolik, z obrázku v technické specifikaci  

vyplývá hodnota okolo 200% následujících).

Obrázek 12. Ukázka průběhu signálu při zápisu ze všech důležitých úhlů pohledu. Zdroj [8].

7. Dekódování – délka trvání mezi mezerami bývá od 50 pro logickou „0“ do 150 μs pro „1“.  

Čas mezi dvěma mezerami je nominálně 24 tiků čítače pole pro „0“ a 56 pro „1“. Pokud 

nenásleduje žádná další mezera po dobu 64 tiků, ukončí se mód zápisu a pokud bylo přijato 
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validních 38 bitů, začíná se programovat do paměti. Napřed se zkontrolují přijatá data, to trvá  

0.12 ms a poté se zapíší, dohromady to trvá 16 ms. Následně se přepně do čtecího módu.

8. Zápis dat – T5556 očekává dva bity OP-kódu napřed, konkrétně „10“. Pokud tyto nejsou 

přečteny, přepne se do čtecího módu, kde začne číst blok 1 po poslední mezeře. OP-kód „10“ 

je následován bitem zámku, 32 datovými bity a 3 bitovým blokem adresy.

Při zápisu může dojít ke dvěma druhům chyb. Prvním z nich je chyba při programování, ta  

může nastat při velmi nízkém programovacím napětí – Vpp, nebo pokud byl zámkový bit 

nastaven na  hodnotu  „1“,  čímž je  znemožněn další  zápis.  Druhým typem jsou  chyby při  

zápisu. Což může být buď špatný počet tiků časovače pole mezi dvěma mezerami, špatný OP 

kód nebo počet přijatých bitů nerovnající se 38.

5.4 Popis bloku
Nultý blok obsahuje data modů, která se při běžné komunikaci nepřenášejí, používají se pouze pro 

úvodní konfiguraci. Tato budou detailně popsána v podkapitole 5.4.1 Konfigurační blok. Blok 1 až 7 

slouží uživateli pro zápis ID a CRC dat.

Data  jsou  z  paměti  přenášena  sériově.  Začínají  blokem 1  a  bitem 1,  pokračují  do  bloku 

„MAXBLK“ a bitu 32. „MAXBLK“ je parametr nastavený během konfigurace, určující kolik bloků 

bude celkem přenášeno a může nabývat hodnot od 1 do 7. Názorně zobrazeno je to v následující  

tabulce:

Tabulka 2. Uspořádání bitů v blocích. (Z signalizuje zámek bloku).

5.4.1 Konfigurační blok
Vzhledem k tomu, že ostatní bloky si definuje sám uživatel a nemají tedy pevně stanovená pravidla  

pro to, jak by měly vypadat,  není  třeba jejich popisu.  Zato u konfiguračního bloku má každý bit  

speciální význam nutný pro porozumění problematiky čtení, zápisu i programování těchto čipů.
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Bity 0 1 32
Blok 0 Z Konfigurační data
Blok 1 Z Uživatelská data
Blok 2 Z Uživatelská data
Blok 3 Z Uživatelská data
Blok 4 Z Uživatelská data
Blok 5 Z Uživatelská data
Blok 6 Z Uživatelská data
Blok 7 Z Uživatelská data

NEPŘENÁŠÍ SE TĚCHTO 32 BITŮ JE PŘENÁŠENO



Následuje tedy popis bit po bitu i s kódovým označením, mají-li nějaké (uváděné hodnoty 

jdou logicky po sobě v posloupnosti bitových čísel):

0: Lock: stejně jak u uživatelských bloků i zde se jedná o zámek, má-li nastavenou hodnotu „1“, je 

celý blok nepřepisovatelný.

1 – 11: rezervováno pro pozdější využití.

12 – 14: BR – Bitrate: určuje přenosovou rychlost z hodnot popsaných v bodě 8 v kapitole  5.1

Vlastnosti čipu T5556.

15: tento bit dle standardu musí být vždy nastaven na hodnotu „0“ pro správnou funkci.

16 a 17: MS1 – Modulation Stage 1:  volba první  části  modulace z hodnot:  přímá,  Manchester, 

bifázová a rezervovaná.

18 – 20: MS2 – Modulation Stage 2: volba druhé části modulace z hodnot: přímá, PSK1, PSK2. 

PSK3, FSK1, FSK2, FSK1a a FSK2a.

21 a 22: PSKCF – PSK Clock Frequency: určuje frekvenci při modulacích PSK a nabývá hodnot: 

RF/2, RF/4, RF/8 a rezervovaná.

23: tento bit dle standardu musí být vždy nastaven na hodnotu „0“ pro správnou funkci.

24: OTP – One-Time Programmable: nastaví se na hodnotu „1“ po prvním úspěšném zapsání dat a 

znemožní tak další přepisování dat.

25 – 27: MAXBLK: nastaví kolik bloků je využívaných pro čtení uložených dat z hodnot: 0, 1, 1-2, 

1-3, 1-4, 1-5, 1-6 a 1-7.

28: nastaven na hodnotu „0“ bez zřejmého významu, nepoužíván.

29: ST – Sequence Terminator: použití jako sekvenční zakončení. Toto, pokud je zaplé, přidává po 

nultém  a  po  posledním  čteném  bloku  v  jedné  sekvenci  tuto  posloupnost:  „1  0  1  0“,  což  je 

interpretováno Manchesterem - vzhledem k půlení signálu jako: „0 1 0 0 0 1 0 0“. Jedná se vlastně o 

dva blokové terminátory v řadě za  sebou.  Použití  terminátorů je  pouze pro lepší  synchronizaci  s  

čtecím zařízením.

30: BT – Block Terminator: použití jako zakončení bloku. Přidá za každým načteným blokem „1 

NIC“, což interpretováno Manchesterem je „0 1 0 0“

31 a 32: rezervováno pro pozdější využití.
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Jak  přesně  se  poté  konfigurační  blok  a  ostatní  bloky  zapisují  na  čip  je  popsáno  v  kapitole  7.4

Zapisování na čip.

Pro kompletní přehled - včetně jednotlivých bitových kombinací - můžete nahlédnout do Příloha 2 –

konfigurační blok dle standardu e5550.
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6 Návrh schéma
Projekt je rozdělen na dvě části. První - důležitější - je čtecí a zapisovací část,  starající se také o  

správu napětí.  Druhá část se skládá z vysílače a kontrolní části  a je koncipována jako přídavná k  

původní  části  formou malého  štítu  jak  je  běžné  na  platformě Arduino.  Proto  bylo  na  první  část  

projektu použito oboustranných pinových lišt, které umožňují připojit další „patro“.

Obě  části  nejsou  pohromadě  ze  dvou  důvodů  –  prvním  z  nich  je  zachovat  standardní 

maximální velikost štítů na Arduino – a to takovou, aby štít nepřesahoval velikost vlastního Arduina. 

Vzhledem k počtu nutných součástek byl i takto problém vměstnat všechny součástky na tak malou 

plochu  a  neobešlo  se  to  bez  použití  propojení  prvků  obvodu  ve  dvou  vrstvách  –  v  domácích  

podmínkách realizovaných pomocí drátových propojek – vrchní vrstva jich má pouze sedm, proto se 

nejednalo o žádný problém.

Druhým důvodem je to, že se jedná o dvě systematicky odlišné věci. Je možné, že někdo bude 

chtít  využívat pouze část vysílací a v takovém případě si může sestrojit  a zapojit  pouze tuto, bez 

složitého  pájení  celého  čtecího/zapisovacího  obvodu.  Naopak  jiná  osoba  může  mít  zájem  na  

čtení/zápisu například na čipové karty, za účelem kopírování ať už kvůli záloze či potřebě vlastnit více 

stejných karet.  V takovém případe je potřeba použít  první část.  Aby tato práce splnila požadavky 

zadání  –  tedy  v  jednom zařízení  implementovat  všechny tři  tyto  funkčnosti,  byly  vytvořeny dva 

vzájemně kompatibilní moduly.

Pokud by někdo měl velký zájem na použití  pouze jednoho štítu, je toto možné spojením 

schémat na elektronické příloze v jednu a změnou osazení součástek za typ SMD. Tento přístup nebyl  

aplikován, vzhledem k obtížné ruční práci se součástkami SMD. Také to nebylo předmětem práce.

Obě části využívají anténu, která byla ručně zhotovena pomocí 0.5 mm obaleného měděného 

drátu, stočeného do cívky. Tak aby hodnota odpovídala 1.62 mH dle následujícího vzorce:

6.1 Čtecí a zapisovací část
Tato vychází z schématu uloženém v  Příloha 1 – schéma projektu. Toto schéma bylo inspirováno 

projektem  3.3 Čtečka-duplikátor  bezkontaktních karet.  Oproti  původnímu projektu bylo ale  nutné 

udělat několik hardwarových změn.

Hlavní z nich je, že místo mikrokontroléru Parallax SX28 bylo použito Arduino UNO osazené 
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Atmega328P. Dále byl ze schématu vyjmut LCD displej, který není zapotřebí díky Aruinu. To umožní 

si přečíst načítané tagy, když je připojeno k počítači a stejnou cestou – přes komunikační terminál  

nastavit které tagy budou zapisovány nebo vysílány.

Poté byly ve schématu detekovány dvě chyby významně ovlivňující jeho funkčnost. Prvním 

bylo přidání 10K rezistoru mezi výstupní signál z cívky a zem. Druhou bylo nahrazení kondenzátoru  

C7, který původně udával hodnotu – jak byla zapsána – 1000 pF. Tato hodnota při testování okruhu 

byla zjištěna jako nedostatečná a projevovala se silným narušením logické hrany „1“ -  signál byl  

nestálý a nevydržel celou dobu předpokládaného trvání logické „1“, občas se projevoval krátkými 

výkyvy do pozice „0“, čímž znehodnotil signál a výrazně zpomalil vývoj softwarové části. Z výše  

uvedených důvodů byl nahrazen kondenzátorem o kapacitě 100nF, po jeho přidání  do obvodu, se  

výsledky podstatně zlepšily a stabilizovaly.

Kromě těchto dvou chyb byly provedeny ještě drobné úpravy v rezistorech nestandardních 

velikostí.  Tyto byly upraveny na součástky dostupné v České Republice.  Změny byly vždy jen v  

jednotkách  procent,  nikdy  nepřesáhly  hranici  10%,  čímž  významněji  neovlivnily  průběh  signálu 

obvodem.

6.2 Vysílací a kontrolní část
Tato  vychází  z  schématu  3.2  Jednoduchý  a  prostý  LF  RFID  vysílač  tagů  na  Arduino.  Logika 

hardwarové vysílací části byla zachována, vzhledem k jednoduchosti (tříprvkový obvod) zde nebyl 

prostor pro účelné změny. 

Ale  byla  zde  přidána  část  s  třemi  externími  tlačítky,  díky  kterým není  zapotřebí  připojit 

počítač  při  každé změně operačního módu nebo při  volbě jiného tagu uloženého v paměti.  První  

tlačítko je pro změnu módu – čtení/zápis/vysílání, druhé pro změnu tagu uloženého v paměti buď pro  

možnosti  zápisu  nebo vysílání.  Třetí  tlačítko  je  v  současné  době  nevyužito.  Mohlo  by  se  použít 

například pro zapnutí/vypnutí, ale vzhledem k omezené kapacitě 9V baterie, kterou je celý projekt 

poháněn se tato funkce realizuje připojením nebo odpojením této baterie. Přidáním ovládacích tlačítek  

tento projekt dosáhl svého cíle – být nezávislý na dalších zařízeních.

Změny  ale  dosáhla  softwarová  část.  Původní  program  byl  pouze  exemplární,  používající 

předem definovanou sadu vysílaných bitů, která odpovídala konvenci, ale nebylo možné ji jednoduše 

změnit.  Všechny kontrolní  výpočty,  inicializační  posloupnost,  vlastní  data  i  zakončovací  bit  byly 

prostě předem spočítány a tím pádem neměnné. Proto k tomu byl doprogramován algoritmus tvořící 

tuto vysílací posloupnost ze zadaného tagu, které je popsáno v 7.3 Kódování vysílaného tagu.
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7 Vlastní program
Se skládá z tří částí. Vysílání tagu, načítání tagu a jeho zápis na externí čip. Vysílání je nejjednodušší, 

vycházející z projektu 3.2 Jednoduchý a prostý LF RFID vysílač tagů na Arduino, kde je i popsáno 

schéma  tohoto  jednoduchého  obvodu.  Na  jakém  principu  funguje  je  popsáno  v  kapitolách  5.3

Ovládání  T5556 a  7.3 Kódování  vysílaného tagu.  Načítání  tagu je  naopak nejsložitější  záležitost, 

vzhledem k nutnosti detekovat nejen hrany bitů, ale i nutné synchronizaci s časovým signálem. Toto 

téma je rozebráno v kapitole 7.2 Dekódování. A posledním tématem je zápis na externí čip, který má 

jasně definovaný ne moc složitý protokol, toto najdete v 7.4 Zapisování na čip.

7.1 Kódování Manchester
V telekomunikacích a ukládání dat je využíváno kódování Manchester známé i pod názvem Fázové  

kódování. Jedná se o kódování na fyzické vrstvě modelu ISO/OSI, které kóduje každý bit zvlášť a pro 

tento má vždy minimálně jeden přechod.

Zjednodušeně lze napsat, že Manchester kódování vlastně vezme hodnotu XOR z bitu, který 

má být  zakódován a  z hodnoty časovače.  Proto je nutné mít  na vysílací  i  přijímací  straně stejné 

časování. A teď přesněji:

„Pro vyjádření hodnoty bitu se do poloviny bitového intervalu původního signálu vloží hrana - 

změna signálu. Pokud signál v této hraně přechází z vysoké úrovně na nízkou úroveň, pak vyjadřuje 

hrana hodnotu bitu 1. Pokud signál přechází z nízké úrovně na vysokou úroveň, hodnota bitu bude 0.  

Protože  se  hrana  vždy  nachází  uprostřed  každého  bitového  intervalu,  může  snadno  sloužit  k 

synchronizaci.“ [22]

Na  následujícím  obrázku  je  zobrazena  praktická  ukázka  změny  digitálního  signálu  tímto 

kódováním:
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Obrázek 13. Princip fungování kódování Manchester. Zdroj [21].

Postup kódování[30]:

1. Začni s výstupním signálem 1.

2. Zkontroluj, jestli všechny bity byly odeslány, pokud ano skoč na 7.

3. Zkontroluj další logický bit, který má být kódován.

4. Pokud se rovná 1 (0)

1. Nastav výstupní signál na       0                    (1)

2. Čekej dobu půl bitu (T)

3. Nastav výstupní signál na       1       (0)

4. Čekej dobu půl bitu (T)

5. Vrať se na krok 2.

6. Nastav výstupní signál na 1 a začni znova.

Nyní budou prezentovány výsledky výstupu z obvodu, které byly zachyceny pomocí oscilátoru. Je na 

nich zachyceno kódování Manchester a měřena délka krátké i dlouhé hrany.
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Obrázek 14. Znázorňující kódování Manchester – jak se mění krátké a dlouhé hrany. Zde je měřena 

dlouhá na 480 μs, což je hodnota velmi blízká teoretickým 512  μs.

Obrázek 15. Zde je opět kódování Manchester – analogově i s digitálním přepisem. Měřená  krátká 

hrana má 240 μs, což je přesně polovina dlouhé hrany.
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7.2 Dekódování
Oproti kódování, které je v principu jednoduché, je dekódování podstatně složitější. Především proto, 

že se datový cyklus nenastavuje, nýbrž je nutné jej detekovat.  A na to existují  dva doporučované 

rozdílné algoritmy, které budou popsány v implementacích, tyto jsou doporučovány přímo výrobcem 

mikroprocesorů, kterými je poháněno Arduino. Přestože jsou tyto přístupy k problematice rozdílné,  

oba musí splňovat následující postup: [30]

1. Rychlost přenosu dat musí být buď předem známa nebo objevena.

2. Synchronizovat  se  s  časovačem,  aby  bylo  možné  rozeznat  okraj  bitu  od  středobitové 

transformace.

3. Zpracovat vstupní proud a získat z něj data za použití dvou předchozích kroků.

4. Uložit dekódovaná data pro pozdější užití.

7.2.1 Časové
Při tomto přístupu je zachytáván čas mezi změnou jednotlivých logických hodnot. Mělo by se jednat o  

dva  časové  úseky  –  T  a  2T.  T  je  délka  krátké  hrany  –  polovina  kódovaného  bitu  a  2T  jeho  

dvojnásobek, obě hodnoty mohou mít drobné výchylky, ne více než do 50% T. Jakmile je detekována 

časová prodleva 2T, je určen střed a okraj každého bitu a může začít dekódování. Toto dekódování je 

doporučované a proto z něj vycházel i algoritmus použitý v tomto projektu.

1. Nastavit časovač na přerušení při každé hraně.

2. Pomocí ISR rutiny nechat označit hranu signálu a uložit čas.

3. Spustit časovač, zachytit první hranu a zahodit výsledek.

4. Zachytit další hranu, porovnat uloženou dobu trvání s 2T.

5. Opakovat krok 4 dokud nebude hodnota 2T = synchronizace.

6. Načti současnou logickou hodnotu a a ulož bit.

7. Zachyť další hranu.

1. Porovnej s uloženou dobu s T.

2. Jestli doba = T:

1. Zachyť další hranu a ujisti se, že je také T dlouhá.

2. Další bit = Současný bit.
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3. Vrať další bit.

3. Jestli doba = 2T:

1. Další bit = opak současného.

2. Vrať další bit.

4. Jinak vrať chybu.

8. Ulož další bit do bufferu.

9. Jestli byl načten požadovaný počet bitů, skonči, jinak nastav současný bit na další bit a skoč 

na krok 7.

7.2.2 Vzorkovací
U této metody není třeba zachytávat ani znát přechody hran. Princip je ve vzorkování vstupního pinu  

daleko  větší  rychlostí  „S“  než  je  rychlost  přenosu  kódovaných  dat.  Ze  vzorků  se  získají  bitové 

hodnoty. Vzorkování může být dosaženo nastavením časovače na vypršení nebo přerušení a ukládání 

hodnoty pinu do velkého bufferu. Tato metoda je podstatně náročnější na úložnou paměť a proto není  

vždy vhodná.

1. Nastav časovač na přerušení každé 2T / S.

2. SR rutina  zkontroluje a uloží hodnotu na pinu.

3. Opakuj krok 2 pro dosažení požadovaného počtu bitů násobeného výskyty S.

4. Spočítej počty po sobě jdoucích 0 a 1 v bufferu.

5. Když se další logická hodnota změní:

1. zkontroluj jestli počet je větší nebo roven polovině S, pokud ano skoč na krok 6.

2. jinak resetuj počet a skoč na krok 4.

6. Nastav na současný bit logickou hodnotu z aktuální pozice bufferu.

7. Vynuluj čítač a počítej do další logické změny.

1. Porovnej počet s polovinou S.

2. Pokud je menší než polovina S:

1. Vynuluj čítač a počítej do další logické změny.

2. Ujisti se, že počítáš i menší než polovina S.
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3. Další bit = současný bit.

4. Ulož další bit do datového bufferu.

3. Pokud je počet větší nebo roven polovině S:

1. Další bit = opak bitu současného.

2. Ulož další bit v datovém bufferu.

4. Jinak vrať chybu.

8. Skákej na krok 7 dokud nebudou zachyceny všechny data, poté skonči.

7.3 Kódování vysílaného tagu
Kromě použití Manchesteru, které se používá z důvodu bezpečnosti, je nutné zajistit i korektní přenos 

bez chyb a s jasně definovaným protokolem. O toto se stará systém popsaný v následující tabulce.  

Celý systém vychází z tagů EM4001, které jsou nejpoužívanějšími na trhu - jedná se o standard. Nyní 

přistoupíme k popisu jednotlivých bitů.

• Začíná se přenosem devíti po sobě jdoucích bitů s hodnotou „1“ kvůli synchronizaci - 

to je hlavička. 

• Poté následují 4 datové bity a k nim 1 kontrolní bit. Tato sekvence 5 bitů se opakuje  

10x, čímž se dostaneme na hodnotu 40 datových bitů, ve kterých je ukryto vlastní 5 

bajtové identifikační číslo. 

• Poté následují 4 kontrolní bity na součet sloupců, tak jak je to vyznačeno v tabulce. 

• A celá sekvence je zakončena bitem „0“.

• Kontrolní  bity  PRx  (Parity  Row -  paritní  řádek)  a  PCx  (Parity  Column -  paritní 

sloupec) jsou výslednou XOR hodnotou „svých“ datových bitů. Jedná se o systém 

sudé parity - při sudém počtu „1“ v datových bitech je paritní bit nastaven na „0“ a  

naopak.
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Tabulka 3. Sekvence bitů vysílaná RFID tagem. Zdroj [7].

Algoritmus vyvíjeného programu tedy nutně musí kopírovat tento systém uložení dat jak pro 

čtení, tak pro emulaci vysílaného tagu.  

7.4 Zapisování na čip
Je  prováděno  blok  po  bloku.  Napřed  se  naindukuje  proud  do  cívky,  spustí  se  obvod,  přečte  se 

konfigurační bajt a poté čip začíná vysílat uložené hodnoty, pokud nedetekuje mezeru 50 – 150 μs v 

poli čtecího zařízení, kterou se iniciuje právě zápis.

Ten probíhá následovně:  první  dva bity  je tzv.  OP kód,  který nutně musí  být  „10“,  jinak 

nezačne zapisování a čip se přepne do režimu vysílání.  Dále v posloupnosti následuje zámkový bit,  

32 datových bitů a 3 adresní bity, určující blok, do kterého se data mají zapsat.  Celkem musí být 

přeneseno 38 bitů, jinak nezačne zápis, který trvá 16 ms.

Fyzicky je  přenos dat  realizován pomocí  vypínání  a zapínání  magnetického pole.  Mezery 

mezi vypnutím jsou vždy stejné – okolo 100 μs. Když ovšem proud prochází cívkou, záleží na tom jak 

dlouho. Pokud 24 tiků čítače pole, jedná se o „0“, pokud 56 tiků, je to „1“.
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D32 D33 D34 D35 PR8
D36 D37 D38 D39 PR9
PC0 PC1 PC2 PC3 0



8 Závěr
Byl navržen a sestrojen nízkofrekvenční RFID tag emulátor kompatibilní  s nejběžněji  používanou 

formou této bezdrátové identifikace, který splňuje všechny požadavky zadání. Je schopen načíst tag z 

čipu v jeho magnetickém poli,  zapsat  libovolný tag na zapisovatelnou kartu a sám o sobě vysílat  

zvolený tag.

Toho bylo dosaženo inspirací v současných projektech, které jsou uvedeny ve vlastní kapitole. 

Promyšlením možných kombinací a selekcí nejkvalitnějších a nejefektivnějších postupů. To znamená, 

že část vysílací je velmi jednoduchá po hardwarové stránce a plně postačuje svému účelu. Na druhou 

stranu část čtecí a zapisovací byla zvolena tak, aby kvalita vysílaných a přijímaných signálů byla 

velmi dobrá a nedocházelo k nepřesnostem při bezdrátovém přenosu dat ať už jedním či  druhým 

směrem. Původní projekty byly upraveny po hardwarové stránce pro vylepšení  stability signálu a 

kompletně předělány po stránce softwarové, tak aby korespondovaly s novou platformou a vzájemně 

samy se sebou.

Vše  bylo vyvíjeno na hardwarově  i  softwarově  otevřené  platformě Arduino,  která  se  těší 

velkému zájmu nových  uživatelů.  To,  že  vznikl  funkční  štít  neboli  nadstavba  na  tuto  platformu, 

znamená možnosti potencionálního využití, modifikací a inspirací pro více než statisícovou komunitu 

užívající Arduino. V tom vidím svůj přínos pro ostatní a zároveň další možný vývoj tohoto projektu,  

například jeho adaptací na jinou frekvenci komunitou.

Při práci na tomto projektu jsem si osvojil návrh, modifikaci a výrobu plošných spojů. Ucelil 

znalosti z teorie integrovaných obvodů. A zlepšil v oblasti nízkoúrovňového programování. Bylo pro 

mne velmi zajímavé a přínosné po mnoha stránkách vypracovat tuto diplomovou práci.
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