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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky Internetu věcí, jeho využitím a 

uplatněním v hierarchickém systému. Dále práce zpracovává jednotlivé úrovně 

firemních informačních systémů a popisuje data z  jejich pohledu. Důležitou 

součástí práce je shrnutí funkcionality životního cyklu dat, znovupoužití získaných 

dat a jejich archivace. Práce se rovněž zaobírá vybranými typovými praktickými 

příklady využití Internetu věcí. 
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Summary 

This thesis describes the issue of the Internet of Things, its use and application in a 

hierarchical system. Further the work processes each level of corporate information 

systems and describes the data from their perspective. An important part of the thesis is 

a summary of the functionality of the data lifecycle, re-using collected data and 

archiving. The thesis also deals with the selected practical examples of the application 

of the Internet of Things. 
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 Seznam použitých zkratek  

ARM  Architecture reference models  Architektonický referenční model  

B2B  Business-to-Business Označení pro obchodní vztahy mezi 

obchodními společnostmi 

BI Business intelligence Systémy pro podporu rozhodování 

BPM Bussiness Process Management Řízení podnikových procesů  

BRL Bussiness Rules Layer Vrstva obchodních pravidel  

BRM Business Rules management Pravidla pro řízení obchodu 

CRM Customer Relationship Management Systém řízení vztahů se zákazníky 

DDDS Dynamic delegace Discovery 

System 

Způsob uložení dat  

DNS Domain Name Systém Systém doménových jmen DNS  

EDI Electronic Data Interchange Elektronická výměna dat 

EPC Electronic Product Code Elektronický kód produktu 

EPCIS EPC Information Services EPC informační služba 

ERP Enterprise Resource Planning Systém plánování podnikových zdrojů 

HSM Hierarchical Storage Management Hierarchická správa datových úložišť 

IaaS Infrastructure as a Service  infrastruktura jako služba 

IoT Internet of Thing Internet věcí 

IoT-A Internet-of-Things Architecture Architektura Internetu věcí evropský 

projekt 

IPS  Intrusion Prevention Systems Systémy pro prevenci průniku 

LTE  Long Term Evolution Technologie pro bezdrátový přenos dat  

M2M Machine to Machine Elektronická bezdrátová komunikace 

mezi stroji 

MPDP  Middleware Policy Repository 

Database 

Politika databázových uložišť pro 

Middleware 

NAPTR Name Authority Pointer Typ záznamu v DNS 

ONS Object name service Systém pro vyhledávání metadat 

PaaS Platform as a service Platforma jako služba 

PML Physical Markup Language Jazyk na bázi XML k charakteristice 

produktů pomocí EPC standardu. 

RFID Radio Frekvency Identification Rádio-frekvenční identifikace 

SaaS Software as a service Software jako služba 

SCM Supply Chain Management Systém řízení dodavatelských řetězců 

SOA Service Oriented Architecture Architekturu orientovanou na služby 

URI Uniform Resource Identifier  Jednotný identifikátor specifikace zdroje 

URL Uniform Resource Locator Jednotný lokátor zdrojů 

URN Uniform Resource Name Jednotný identifikátor jména 

VPN  Virtual Private Network Virtuální privátní síť 

WSN Wireless Sensor Network Bezdrátová senzorová síť 

XML eXtensible Markup Language Rozšiřitelný značkovací jazyk 
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Úvod 

Hlavním cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na problematiku a využití 

Internetu věcí v hierarchických systémech. Důležitou součástí práce je vypracování 

přehledu, kterými fázemi prochází data v životním cyklu dat. 

V první části se práce zabývá tématem Internetu věcí, jeho architekturou, standardizací 

a možnostmi jeho dalšího vývoje. Na konci první části je zmíněna otázka možných 

bezpečnostních rizik a problémů v této oblasti. 

Následující kapitola se zaměřuje na popis firemních informačních systémů z pohledu 

nejvyšší úrovně abstrakce a definuje základní funkcionality jednotlivých úrovní 

firemních informačních systémů. V práci je také uvedena výměna dat a možnosti jejich 

šíření v podnicích. 

Ve třetí části je značná část bakalářské práce věnována nejdůležitějším pojmům 

technologie IoT, mezi které patří EPC, RFID, EPCIS, ONS a pokouší se definovat 

datové toky a vztahy mezi nimi. Je zde rovněž vysvětlena funkce tagů EPC, typy tagů a 

jejich možné využití pomocí standardů EPCIS v rámci sítě EPCGlobal network. 

Další samostatná kapitola se zabývá převážně životním cyklem dat, jeho vznikem, 

sběrem, ukládáním a zpracováním dat na jednotlivých úrovních a následně jejich 

nezbytnou archivací.  

V závěrečné části práce jsou charakterizovány typové příklady využití Internetu věcí ve 

vybraných průmyslových odvětvích a také jsou zde uvedeny příklady užitečných 

zařízení a aplikací. 



Patrik Vašička: Datové toky v hierarchickém systému a životní cyklus dat 

 

2014  2 

 

1 Internet věcí  

Internet věcí je síť sítí mezi nejrůznějšími objekty, s mnoha jedinečnými vlastnostmi. 

Tyto objekty budou mezi sebou stále častěji komunikovat, všechny budou připojeny 

k internetu pomocí přístupových sítí, komunikačních modulů a vybaveny různými 

snímači a akčními členy. Přes různé síťové technologie pak budou moci sdílet svá data, 

což přinese nové zajímavé příležitosti v mnoha oblastech. Dnes si již nedovedeme 

představit reálný život bez těchto chytrých přístrojů, se kterými se setkáváme stále 

častěji a ve všech oblastech našeho života. 

Pojem Internet věcí, byl poprvé použit v roce 1999 Kevinem Ashtonem. Za skutečný 

zrod IoT, je však pokládán rok 2008, kdy počet zařízení připojených k internetu 

překročil počet k internetu připojených lidí. Očekává se, že během několika let budou 

připojeny desítky miliard chytrých zařízení.  

1.1  Architektura 

Internet věcí potřebuje otevřenou architekturu mezi sebou spolupracujících 

různorodých systémů. Potřebný je také nezávislý přístup k technologiím, jasně dané 

vrstvení a odolnost vůči fyzickému narušení sítě. Architektura by měla být složena 

z norem dobře definovaných abstraktních datových modelů, rozhraní a protokolů. 

Společně s konkrétní vazbou na neurčenou technologii (např. XML, webové 

služby). Tato architektura by měla předvídat, že mnoho uzlů bude připojeno 

mobilním připojením, a může používat různé komunikační protokoly z různých 

období připojení k Internetu věcí. Cílem je podpořit co nejširší škálu operačních 

systémů a programovacích jazyků. Místo velkého množství současných nezávislých 

systémů a protokolů, bude důležitým úkolem navrhnout účinné protokoly, 

zajišťující služby pro různé zařízení Internetu věcí a jim požívaných senzorů. Nutné 

je řešit rozdílné samostatné architektury založené na vzájemném propojení uzlů z 

důvodu výměny dat. [3] 

Jedním z řešení by mohl být, architektonický referenční model (ARM). ARM je 

projekt IoT-A, který se pokouší vytvořit budoucí společný základ Internetu věcí. 

Snahou je, aby si zařízení schopné komunikace, vzájemně poskytovaly služby a 

efektivně spolupracovaly. Hlavní myšlenkou ARM je, že poskytuje Internetu věcí 

společnou strukturu a pravidla pro základní stanoviska vývoje, používání a analýzy 

systémů. 

Internet věcí potřebuje odpovídající architekturu jako je:   

 SOA architektura orientovaná na služby 

 Obsahově orientovaná architektura 

 Architektura orientovaná na zařízení, architektury pohybující se na samém 

okraji inteligentní sítě, připojena do terminálů uživatelů a zařízení. 
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Architektura Internetu věcí se dělí do následujících vrstev: 

Aplikační vrstva 

Do aplikační vrstvy patří aplikace pro environmentální, energetické, dopravní, 

dodavatelské řetězce, maloobchodní aplikace, aplikace řízení vozového parku, 

správy majetku, sledování a dohledu osob.  

 

Obrázek 1: Architektura Internetu věcí 

Vrstva zpracování informací  

Tato vrstva zahrnuje inteligentní zpracování informací, Cloud computing, 

ukládaní dat. 

Vrstva manažerských služeb 

V této vrstvě se nachází systémy a platformy.  

OSS - Operační systém podpory používán produktovými manažery, 

BSS - Business support systems, pro podporu Business systémů.  

IoT/M2M aplikace a služby - sloužící k dolování dat, prediktivní analýze 

statistické analýze, in-memory analýze, pomocí které může reagovat rychleji 

na možné příležitosti a zmírnění hrozeb téměř v reálném čase. 

BRM, BPM - další platformy a pravidla pro zařízení a řízení služeb 

obchodních dat. BPM slouží k zavádění nových služeb v oblasti Internetu věcí. 

Síťová vrstva  

V sítích LAN (Wifi, ethernet) a WAN (GSM/UMTS, LTE a LTE-A) se 

používají jako brány: rádio-komunikační moduly, signální procesory a moduly, 

vestavěné OS a šifrování. 
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Vrstva snímačů a řízení  

V sítích LAN (Wifi, ethernet) a PAN (UWB, Zigbee, bluetooth), se používají 

senzory elektro-mechanické, infračervené, katalytické, fotoionizační, 

elektrochemické, fotoelektrický gyroskop, akcelerometr, GPS, a tagy pro 

RFID, čárové kódy atd. 

1.2  Standardizace  

Internet věcí můžeme dělit do kategorií spojených se snadnou výměnou informací, 

a dále s propojením věcí a jejich spolupráci prostřednictvím Internetu. Rychle 

rostoucímu počtu připojených a propojených zařízení, často ale chybí společný 

jazyk. Vznik společného jazyka pro IoT, je hlavním bodem pro rychlý a 

všudypřítomný rozvoj inovačních řešení, a technologií vyvinutých pro různé cíle, v 

různých aplikačních oblastech. Internet věcí vyžaduje, aby existovalo řízení sítě, 

které obsahuje miliardy různorodých zařízení softwaru, middleware a 

hardwarových zařízení. Technologie pro správu sítě pokrývají širokou oblast prvků, 

včetně bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti. Pokud se na stávající řešení požadavku 

na škálovatelnost budoucího Internetu věcí díváme pouze z technického pohledu, je 

jasné, že je situace nevyhovující a to jak z hlediska komunikace mezi inteligentními 

zařízeními, tak i z hlediska řízení služeb. Navíc, Internet věcí zahrnuje několik 

různých řídících modelů, které jsou si často v rozporu. [3] 

1.3 Priority výzkumu a vývoj 

Internet věcí, se stal stěžejním projektem Evropské Komise v sedmém rámcovém 

programu Evropské unie pro výzkum a vývoj s ohledem na stanovení architektury 

pro Internet věcí - Projekt Internet věcí-A.  

Mezi hlavní priority výzkumu IoT patří jeho standardizace. Problémem je 

různorodost zařízení RFID, senzorů a akčních členů, mobilních zařízení, ale i 

vestavěných systémů a programovatelných logických automatů. Mezi nejtěžší 

úkoly bude v následujících letech patřit zabezpečení a ochrana osobních údajů a 

s tím spojená spolehlivost. Internet věcí patří k nejvíce se rozvíjejícím internetovým 

odvětvím. Společně s dalšími odvětvími jako informační média a energetika, se 

stávají základem pro ekonomiku digitální společnosti, i díky dostupnosti informací 

zaměstnancům firem v těchto oborech. V blízké době by se IoT mohl stát hnacím 

motorem pro celé hospodářství a důležitým článkem pro naši, na znalostech 

založenou společnost. 

V Internetu věcí se u řady aplikací vyžaduje také sledování v reálném čase, kde je 

třeba provádět stále složitější úkoly a to spolehlivě a efektivně. V  důležitých 

situacích budou muset být akční členy u toku dat připojené k internetu a často 

automaticky obsluhovány přístroji a senzory v reálném čase. Proto by protokoly 

potřebné k fungování IoT měly být jednoduché, rozšířitelné, robustní a efektivní. 

Mělo by se optimálně využívat výrobních zdrojů a pečlivě vybírat zařízení, která by 

měla být energeticky úsporná a nenáročná na údržbu. 

Rozvoj Internetu věcí v domácnostech bude pomalejší, než u komerčních podniků, 

neboť bude pravděpodobně nutné, nakoupit znovu ta zařízení, které se již 

v domácnostech nachází. U většiny domácností je obvyklé počkat, až tyto přístroje 

postupně doslouží a přeměna v chytrou domácnost bude tedy trvat několik let.  
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K technologickým trendům IoT patří:  

Analýza v reálném čase 

V dnešním procesu rozhodování při dostupnosti v reálném čase, jsou velmi 

důležité přesné informace. U rychle rostoucího objemu dat z připojených 

zařízení a platforem sociálních médií, je důležité soustředit se na schopnosti 

dobrého rozhodování v oblasti analytických technologií a na inteligenci v 

datech. Analýzy se provádí přetvářením metadat. Modelování metadat závisí na 

požadavcích analytika a s novými požadavky projektu, musí být metadata re-

modelována. 

Cloudová řešení 

Cloud computing je jedna z možných platforem na podporu IoT. Například u 

IaaS (infrastruktura jako služba) při využití hardware, jako jsou senzory a akční 

členy, mohou být platformy spotřebiteli poskytnuty z cloudových zdrojů. 

Spotřebitelé mohou nastavit libovolné služby a správu hardwaru prostřednictvím 

řízení přístupu cloudových zdrojů. PaaS (platforma jako služba), může 

poskytnout platformu, ze které se přistupuje k datům a Internetu věcí, na které 

lze rozvíjet vlastní IoT aplikace, nebo získané hostitelské IoT aplikace. SaaS 

(software jako služba), může být poskytnuta na vrcholu řešení PaaS. Ta nabízí 

vlastní platformu poskytovateli SaaS pro konkrétní domény Internetu věcí. V 

současné době se vyvíjí softwarová platforma pro budování inovativních 

aplikací M2M a IoT. 

Další trendy  

Dalšími trendy jsou miniaturizace zařízení, rozvoj internetového protokolu 

(IPv6), dále rozvoj technologie RFID, zlepšení propustnosti komunikace a 

v neposlední řadě bezpečnost této technologie. Neméně důležitý je i rozvoj 

technologie NFC (Near Field Communications). 

1.4  Technologie IoT 

Klíčové technologie využívané Internetem věcí jsou: 

 Technologie zodpovědné za identifikaci věci: RFID, IPv6  

Podstatou identity je kódování a digitalizace ve všech zařízeních. Existuje 

mnoho pravidel kódování, jako je EPC kódování, které používá RFID 

technologie na základě protokolu TCP/IP protokoly IPv4 a IPv6. V budoucnu 

se bude řešit mapování a kompatibilita různých kódovacích pravidel. 

 Senzorové technologie, které odpovídají za dynamické informace o snímači -

WSN 

 Komunikační technologie a síťové integrace, které realizují přenos informací 

 Inteligentní technologie zpracování informací 

 NFC je sada bezdrátových technologií s krátkým dosahem 

NFC je bezdrátová technologie s velmi krátkým dosahem do několika centimetrů, 

kde je potřeba se dvěma zařízeními téměř se dotknout, aby zahájily transakci. 

Přináší hlavně zvýšenou bezpečnost transakcí a zjednodušení běžných lidských 
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činností. V současné době je NFC technologie zabudována ve všech výkonnějších 

mobilních telefonech a v oblasti IoT se tím otevírá obrovské pole možné působnosti 

pro širokou veřejnost. Technologie se tedy stává důležitou alternativou ve světě 

IoT. NFC může být použito k datovým přenosům, nebo k usnadnění navázání 

spojení k jiné bezdrátové technologii jako je Bluetooth párování.  

1.5  Bezpečnost technologie IoT 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů je největším problémem IoT. Bezpečnost 

nemůže být jen doplňkem k zařízení, ale pro spolehlivé fungování musí být 

nedílnou součásti přístroje. Například díky stále více robustnějším DDoS útokům, 

útočících na internetové servery, se v budoucnu může domácnostem vybavených 

inteligentními zařízeními projevovat nedostupností těchto technologii, neboť je 

nebude možné spravovat přes připojení k internetu. A tím ztratíme minimálně 

komfort, který tato zařízení nabízí. V horších případech může být například 

blokován přístup do vlastního domu. 

V oblasti IoT se v poslední době objevuje nová vlna kybernetických útoků a rizik a 

proto musí být nejvyšší prioritou bezpečnost a soukromí. Toto je důležité obzvláště 

u citlivých stále připojených osobních přístrojů, jako například zařízení pro léčebné 

účely připevněných na těle, u chytrých senzory ovládaných automobilů, nebo u 

domácích energetických systémů, či dalších citlivých zařízení. 

Možné hrozby vyplývají hlavně ze způsobu přijetí a rozšíření technologií. 

Předpokládá se, že Internet věcí bude vytvářet rizika ve mnoho větší míře, než 

internet v dnešních dnech, a že každodenní používané objekty se stanou 

bezpečnostním rizikem pro data i informace. [2] 

Zabezpečení Internetu věcí je vícevrstvé a stává se tím i nákladné. Silné 

zabezpečení musí existovat ve všech třech zranitelných vrstvách: fyzické, síťové a 

datové.  

Fyzická vrstva 

Fyzickou vrstvou jsou v Internetu věcí myšlena samotná zařízení, která je 

potřeba zajistit. Pro zajištění se používají různé zámky, kryty, alarmy. Zařízení 

může být případně umístěno mimo dosah a musí být odolné proti falšování. 

Bezpečnost fyzických zařízení je hlavní problémem Internetu věcí. Největší 

hrozby představují zařízení, která jsou snadno odcizitelná, nebo zničitelná.  

Datová komunikace 

U bezpečnosti dat představují značný problém hlavně data, která jsou uložena 

přímo na přístrojích. Zachycení těchto informací by dokázalo mít nepříznivý 

dopad na zbytek sítě, protože by se mohla odhalit další umístěná zařízení, 

topologii sítě, názvy serverů a dokonce i uživatelská jména a hesla. Proto 

všechny údaje na zařízeních by měly být šifrovány, aby se zabránilo tomuto typu 

napadení.  

Síťová komunikace 

Síťová komunikace musí být zajištěna pomocí virtuální privátní síťe VPN, nebo 

jiné formy šifrování. Man-in-the-middle útoky jsou společné pro přenosná 

zařízení a výrobci je musí útočníkům zamezit, nebo aspoň maximálně ztížit. 
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Podstatou těchto útoků je snaha odposlechnout komunikaci mezi dvěma 

účastníky tak, že se stane jejich prostředníkem. Softwarové komponenty 

umožňují interakci se zdroji přes dobře definované rozhraní. Mohou být 

organizovány spolu s neinternetovými zařízeními jako služby přímo v rámci 

podniku.  

Ochrana osobních údajů  

Důležitou roli na trhu vývoje Internetu věcí bude hrát ochrana soukromí. Podle 

zprávy ISACA, která se zaměřuje na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti 

informačních systémů, jsou spotřebitelé nejvíce znepokojeni přístupem hackerů 

k jejich datům, neboť neví, kdo má přístup k jejich informacím, či jak jsou tyto 

informace používány a dále předávány společnostmi poskytujícími služby. To 

znamená, že podniky prodávající výrobky IoT budou muset uklidnit obavy 

zákazníků a zajistit, že jejich výrobky jsou bezpečné. Nastolit důvěru tak, že 

budou muset vysvětlit uživatelům, jak budou používána jejich data. S rostoucím 

důrazem na využívání zákaznických dat, by se to mohlo stát klíčovou otázkou 

pro budoucnost trhu. [6] 

1.6  Bezpečnost zařízení 

 Zajištění zařízení řešíme v průběhu celého životního cyklu. 

Bezpečné bootování  

Při prvním připojení přístroje k napájení se ověří pomocí kryptograficky 

generovaných digitálních podpisů autenticita a integrita softwaru zařízení. 

Digitální podpis zajišťuje ověření připojeného zařízení. K připojení je oprávněn 

pouze software, který byl schválen pro provoz tohoto zařízení, a načtena může 

být jen podepsaná osoba, která je oprávněna.  

Řízení přístupu 

K řízení přístupu se používají různé zdroje a formy kontroly. Omezené 

oprávnění přístupu na základě kontroly komponent a aplikací zařízení, jsou 

povolené pouze pro zdroje, které potřebují přístup ke své práci. Pokud je některá 

složka ohrožena, řízení přístupu zajistí, že útočník má do dalších částí systému 

jen minimální přístup. Řízení přístupu zařízení založených na mechanismech 

analogických k síti je postavené na systémech řízení přístupu, jako je například 

Active Directory od Microsoftu. A i kdyby někdo dokázal ukrást firemní 

pověření k získání přístupu k síti, informace by neměly být ohroženy. Princip 

minimálních oprávnění určuje minimální přístup požadovaný k výkonu funkce a 

měl by být povolen pouze za účelem tohoto přístupu bez jakéhokoliv porušení 

bezpečnosti.  

Ověřování zařízení  

Pokud je přístroj zapojen do sítě, měl by být ověřen vždy před zahájením 

přenosu dat. Uživatelé však často nemají vestavěné zařízení, které jen čeká na 

zadání přihlašovacích údajů požadovaných k přístupu do sítě. Správné určení 

zařízení ještě před vydáním povolení zajistíme stejně, jako při autentizaci 

uživatele k firemní síti na základě uživatelského jména a hesla. Autentizace 
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zařízení rovněž umožňuje přístup přes síť a je založena na podobné sadě 

prověření uložených na zabezpečeném místě.  

Firewall a IPS 

Potřebný je bezpochyby firewall, nebo možnost důkladné kontroly paketů 

připojených koncových zařízení. Brána firewall nebo systém IPS host-based je 

nutný, pokud vestavěná zařízení v síti mají jedinečné protokoly, odlišné od 

firemních protokolů. Například, inteligentní energetické sítě mají svou vlastní 

sadu protokolů, které řídí, jak mají zařízení komunikovat mezi sebou navzájem. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí specifické filtrování průmyslových protokolů a 

schopnost hloubkové inspekce paketů, k identifikaci škodlivé činnosti ukryté 

v none-IT protokolech. Zařízení se nemusí potýkat s filtrováním vyšší úrovně. O 

běžný internetový provoz by se mělo starat síťové zařízení, ale je třeba filtrovat 

konkrétní údaje určené k ukončení tohoto zařízení způsobem, jež umožňuje 

optimální využití dostupných výpočetních prostředků.  

Aktualizace a záplaty 

Jakmile je přístroj v provozu, začne přijímat záplaty a aktualizace softwaru. 

Provozovatelé potřebují zavedení oprav, zařízení je potřeba ověřit, a to 

způsobem, který nemá konzumovat celou šířku pásma, nebo zhoršit bezpečnost 

zařízení. Jedna věc je, když Microsoft odešle aktualizace uživatelům systému 

Windows a zablokuje jim notebooky po dobu 15 minut. Je však úplně něco 

jiného, když by bylo blokováno tisíce zařízení v této oblasti, vykonávající 

důležité funkce a služby. Tyto zařízení jsou závislé na bezpečnostních záplatách, 

jsou zranitelné proti nevyhnutelným chybám zabezpečení. Při aktualizaci 

softwaru a bezpečnostních záplat musí být zaručeno občasné připojení 

vloženého zařízení způsobem, který šetří omezenou šířku pásma a zcela 

eliminuje možnost ohrožení provozní bezpečnosti. [8] 
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2 Firemní IS a zdroje dat  

Podnikové informační systémy by měly ulehčovat práci a snižovat počet chyb 

vyskytlých vkládáním dat, které vznikají rutinní práci zejména pracovníků na nejnižších 

úrovních, neboť tito vkládají data a obhospodařují systém při vkládání většího množství 

dat. [2] 

2.1 ERP 

ERP Plánování podnikových zdrojů je efektivním nástrojem, který automatizuje 

plánování a řízení hlavních podnikových procesů na všech úrovních řízení od 

operativních až po strategické. Souvisí s hlavními procesy, jako je výroba, 

logistika, personalistika, ekonomika, distribuce, správa majetku, fakturace a 

účetnictví. 

Hlavním cílem systémů je integrace dílčích podnikových funkcí a aplikací na 

celopodnikovou úroveň, nebo do jediné aplikace pracující nad společnou databázi. 

[1] 

2.1.1 Hlavní komponenty ERP 

Hlavní komponenty ERP jsou aplikační moduly, moduly správy celé aplikace a 

systémové moduly pro operační systémy a rozhraní databázového systému. 

ERP systémy jsou orientovány transakčně a sdílejí data ve společné databázi. 

ERP předpokládají data strukturovaná, tabulkově orientovaná. Nestrukturovaná 

data se zpracovávají systémy DMS pro správu a oběh dokumentů a teprve potom 

se integrují do ERP. Sdílení probíhá předáváním datových vstupů a výstupů 

mezi moduly. Transakce z jednoho modulu vyvolávají transakce v modulu 

druhém. Tyto transakce jsou mezi sebou kontrolovatelné a fungování 

jednotlivých modulů lze ověřovat. [1] 

ERP přestavuje podnikovou databázi, do které se zapisují pro organizaci důležité 

podnikové transakce. V této databázi jsou zpracována a monitorována data a na 

jejím základě jsou podávány reporty. [2] 

2.1.2 Moduly ERP 

Nasazení rozsáhlého ERP systému do reálného provozu bývá často složitým a 

časově náročným procesem a otázkou několika měsíců. Rozhodujícím faktorem 

je modularita s možností výběru modulu na základě toho, co nejlépe odpovídá 

konkrétním potřebám firmy a technickým možnostem organizace. Hlavním 

přínosem ERP pro správu kmenových dat je centralizace dat, datová dostupnost 

a sdílení dat. 

ERP směřování 

Pole ERP systémů se stejně jako celá oblast IT rychle mění. Dle některých 

názorů dnes ovlivňují vývoj ERP software následující nové trendy.   

 Mobilní ERP - největším trendem je mobilita systémů. Vedení i zaměstnanci 

chtějí mít přístup k informacím v reálném čase, bez ohledu na to, kde 

jsou. Očekává se, že podniky budou rychle přijímat mobilní ERP, a to nejen 

pro hlášení a řídicí panely, ale i pro provádění klíčových podnikových 

procesů.  
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 Cloud Computing- je v podnicích stále více prosazován, přesto se mnoho 

uživatelů ERP obává umístění svých dat na Cloud. Tyto postoje se postupně 

mění, neboť výhody Cloudu jsou zřejmé. 

 

 Sociální ERP - po předhánění prodejců v přidávání balíčků sociálních médií 

do ERP systémů není jisté, zda tato integrace sociálních sítí do ERP systémů 

bude nadále pokračovat, neboť se neprokázalo, zda integrace přináší zisk. 

V tomto roce se pravděpodobně rozhodne, zda mohou být sociální sítě 

opravdovým příslušenstvím ERP systémů. 

   

 Dvoustupňové ERP- podniky se pokoušely sestavit všezahrnující ERP 

systém, který by se postaral o všechny aspekty organizačních systémů, ale 

selhání u některých drahých pokusů postupně přineslo změnu strategie na 

přijímání dvou úrovní ERP. [11] 

2.2 CRM  

CRM je komplexem technických prostředků, software a podnikových procesů, 

který zajišťuje v rámci firemních systémů řízení vztahů se zákazníkem, hlavně 

v oblastech prodeje, marketingu a podpory zákaznických služeb.  

V souvislosti s funkcionalitou má CRM čtyři základní úkoly: 

 Klíčovým úkolem bývá sběr dat charakterizujících zákazníky, těchto dat je velmi 

mnoho a tuto problematiku je pak potřeba řešit pomocí datových skladů. 

 Dalším úkolem je analýza dat pro obchodní strategii podniku a je následována 

k opětovnému hodnocení. K analytickým a segmentačním technikám se řadí 

OLAP, dolování dat a statistická analýza. Pomocí OLAP nástrojů a vyspělých 

technik lze třídit zákazníky a tím zjistit, kteří ze zákazníků, by mohli přinést 

podniku nejvyšší zisk.  

 Personalizace vztahu se všemi zákazníky, proaktivní nabídka a prezentace 

nabídky produktů a služeb. Tato personalizace bude vycházet ze vztahů se 

zákazníky na základě provedených analýz dat, ze získaných údajů o zákaznících. 

Personalizace směřuje k vytvoření jednoho speciálního souboru zpráv a akcí.  

Pomocí personalizace získáme zprávy, kdy a jak by měl být zákazník 

kontaktován a prostřednictvím jakého média konkrétní zákazníky kontaktovat. 

 Uzavření transakce se zákazníkem je podstatná součást CRM služeb. Pro 

zákazníka je důležité, aby transakce proběhla jednoduchým způsobem a nejlépe 

prostřednictvím média, které zákazníkovi nejvíce vyhovuje. [12] 

2.3 SCM 

Jedná se o ucelený balík programových prostředků, umožňující propojení 

jednotlivých článků dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - 

prodejce - zákazník). Tím se značně zvyšuje schopnost systému reagovat na 

zákazníkovy požadavky, a to např. zkrácením časů dodávek. SCM je v dnešní době 

často pouze jedním z modulů komplexního podnikového IS ERP. [10] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning


Patrik Vašička: Datové toky v hierarchickém systému a životní cyklus dat 

 

2014  11 

 

 

Obrázek 2: Dodavatelský řetězec na bázi internetu [2] 

2.4 Hierarchie podnikových IS 

Uživatelé Informačních systémů v podniku se mohou v rámci řídící struktury 

rozdělit do 4 skupin, dle  obr. 3, pomocí tvaru pyramidy. Nejvyšší úroveň řízení 

představuje vrcholový management, který stanovuje vizi a strategii podniku pomocí 

aplikací typu BI. Střední management je tvořen pracovníky řídící zabezpečení, 

efektivitu a kvalitu realizace výrobků. Střední management uplatňuje funkcionality 

podnikových systémů ERP, SCM a CRM. Pracovníci zpracovávající data a znalosti 

návrhu výrobku, tyto data zpracovávají a analyzují  aplikacemi ERP, či typu BI. 

Typické je využití pro počítačovou podporu projektování výrobních procesů CAP, 

konstruování CAD a systémů pro správu informací o jednotlivých součástech 

PDM. Pracovníci pořizující data jsou pracovníci zodpovědní za vkládání dat do IS a 

pracující s aplikacemi skladových a výrobních systémů [2] 

 

Obrázek 3: Hierarchie uživatelů podnikových IS 
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2.5  Podnikové systémy ve výrobě 

APS  

APS je součástí výrobního plánování a synchronizuje plánování všech zdrojů 

včetně známých omezení. APS má na základě vstupních parametrů nalézt 

optimální variantu řešení. Pokud se změní vstupní parametry, změní se i 

výsledná řešení. [2] 

MES 

MES představuje návaznost informačního systému na vlastní výrobní systém. Je 

chápána jako vrstva mezi ERP, resp. APS a technologickým procesem, kde 

mohou být nasazovány různé číslicově řízené stroje a zařízení. Tyto systémy 

zabezpečují detailní sběr dat a jejich zpracování pro účely vyhodnocení výroby a 

operativního plánování. MES je zaměřen na typ výroby a není univerzální jako 

ERP systémy. [2] 

2.6 Business inteligence  

Je manažerským informačním systémem, jenž realizuje sběr, analýzu, interpretaci, 

prezentaci a integraci obchodních informací. Mezi přednosti BI patří znalost 

používaných postupů, technologií a aplikací a dovednost vyřešit otázky kvality, 

bezpečnosti a rizik.  Součástí jsou znalosti používaných způsobů v podnikání  a 

možnosti zlepšení rozhodování zejména při obchodních záležitostech, predikce 

vývoje a chování trhu.  

2.7 Data v podnicích 

Operace s daty jsou nejdůležitější součásti informačního systému v rámci podniku. 

V  informačním systému mají data hierarchickou strukturu, kterou představují 

jednotlivé znaky, položky, záznamy, soubory dat.   

Podniková data 

Základem podnikových informačních systémů jsou databáze, které slouží jako 

základny dat. Databáze je sbírkou vzájemně souvisejících, integrovaných a 

provázaných souborů dat.  

Evidence dat a zpracování dat 

Výhodou ERP systému je přesná a okamžitá evidence dat. Data je totiž nutné 

zadávat jen tehdy, kdy se zadávat mají. Bez úplnosti zadání nelze dospět do 

dalšího kroku. Přepisování a dopisování údajů tak není v systému možné, jako 

například v ručně vedeném docházkovém systému. Docházkový systém v rámci 

ERP eviduje přístupy a pohyb v rámci podniku. Sběr části dat tak lze úplně 

zautomatizovat, čímž lze získat reálná data. ERP systémy nabízí automatizované 

zpracování dat. Nad získanými daty jsou prováděny automatická vyhodnocování 

a výpočty, data mohou být porovnávána s minulostí. Dále mohou být vytvářeny 

automatické výstupy v podobě textových a grafických reportů. Data jsou 

k dispozici ihned.  Navíc lze použít i nástroje, které nás reporty upozorní jen 

v případě problematických oblasti, jako je např. neplnění plánu, překročení 

rozpočtu, pokles produktivity. V případě, že jsou zjištění v pořádku, tak tyto 

reporty neodesílají zbytečné informace.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
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Odstranění chyb a více verzí dat 

Před nasazením ERP systému byly podniky řízeny soustavou desítek 

nejrůznějších hlavně excelových tabulek, kde se data mezi dílčími tabulkami či 

účetními systémy přepisovala manuálně. Tím vznikala spousta chyb a další s tím 

související nesrovnatelností zanesených při opisu. Tyto chyby jsou nyní 

prostřednictvím automatických podnikových procesů výrazně omezeny. [9] 

Šíření a transformace dat 

Ve většině organizací se o pořízené informace zajímá velké množství 

různorodých aplikací. Zachycené údaje jsou vysílány všem zúčastněným 

subjektům. Různé aplikace vyžadují různé latence. Nízká latence je žádoucí pro 

aplikace, které vyžadují okamžitou reakci na události. Naopak některé starší 

aplikace potřebují obdržet jednu dávkovou aktualizací denně. 

Prvotní údaje představují malou hodnotu, dokud nejsou transformovány do 

formy vhodné pro interakci na úrovni aplikace. Takže z hlediska aplikace je 

vhodné stanovit mechanismus, který změní zachycená nízko-úrovňová data. 

Tento požadavek se může provést pomocí služby transformace dat. 

Výměna dat 

Obvykle je doba, za kterou zařízení vloží data do vyrovnávací paměti pomalejší 

než rychlost čtení žádostí. Nicméně, v případě, že žádost není dostatečná nebo 

nereaguje, vyrovnávací paměť se zaplní a dojde k přetečení bufferu. Služba 

výměny dat umožňuje aplikaci určit opatření, která mají být přijata v případě 

přetečení vyrovnávací paměti. Aplikace určuje výměnu dat dle politiky uložené 

v uložišti BRL politik a výměna dat může být provedena pomocí náhradní 

služby. 

Elektronická výměna dat (EDI)  

EDI je elektronický systém komunikace, který poskytuje standardy pro výměnu 

dat pomocí jakýchkoliv elektronických prostředků mezi počítačovými 

aplikacemi. Dodržováním předem dohodnutých standardů si dvě různé 

společnosti ze dvou různých zemí mohou elektronicky vyměňovat dokumenty 

jako např. objednávky, faktury, oznámení dopravy. EDI za 30 let své existence, 

stanovilo mnoho EDI standardů včetně nejpoužívanějších X12, EDIFACT, 

ODETTE. Některé standardy řeší jen potřeby určitých odvětví, nebo regionů. 

EDI zůstává nejvyužívanějším datovým formátem elektronických obchodních 

transakcí i v době služeb, založených na XML a Internetu. 
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3 Hierarchický informační systém 

3.1 RFID 

Radiofrekvenční automatická identifikace je rychle se rozvíjející technologií, která 

má obrovský potenciál a ekonomické ambice v mnoha průmyslových odvětvích. 

Nejnovější pokroky ve výrobě mikročipů dělají, z této již zaběhlé technologie, 

technologii použitelnou u širokého spektra spotřebitelů, zejména na úrovni 

značkování položek. Tyto vylepšení přinesou převratné změny v logistice a v řízení 

dodavatelských řetězců a zásob. Dále poskytnou velké množství příležitostí pro 

vznik nových aplikací. 

RFID je shrnující klasifikací pro množství velmi různých technologií, které spojuje 

jedna hlavní vlastnost, vlastnost společného přenosu dat pomocí rádiových vln. 

RFID základní pojmy 

Technologie RFID byla původně vyvinuta pro uzavřené systémy, pro sledování 

majetku a aplikace kontroly přístupu. Nyní ve spojení s rozvojem mezinárodních 

norem, jsou realizovány aplikace v logistice a u dodavatelských řetězců jako 

otevřené systémy. Nahrazují nebo doplňují existující čárové kódy. Na rozdíl od 

čárových kódů je RFID ideální pro plně automatizované snímání dat. Stejně jako 

čárové kódy, RFID se nejlépe hodí pro aplikace, s předvídatelnými čtecími 

podmínkami a opakovatelnými podmínkami.  

 RFID hlavní komponenty 

Systémy RFID se skládají ze tří hlavních komponent (zařízení): vysílačů, tagů a 

antén. Samotné tagy se pak skládají se tří částí. 

Pasivní a aktivní tagy 

Tag se skládá z mikročipu a speciálně navržené antény. Existují dva typy tagů. 

Pasivní tagy odpovídají na signál a nevyžadují baterie ani jiné externí napájení. 

Výhodou pasivních tagů je velmi dlouhá životnost. Tag vyžaduje rádiovou vlnu 

z RFID čtečky pro spuštění obvodu. 

 Pasivní tagy mohou být „Read – Only“ RFID tagy -  mají zakódován obsah 

již z továrního nastavení a není možno ho přepsat a upravit, a „Read/Write“ 

RFID tagy, kde lze uložená data dynamicky měnit. 

 Aktivní tagy mají vlastní zdroj energie. Umožňují přijímat vzdálenější signál. 

Aktivní tagy mají omezenou životnost. 

RFID čtečka 

RFID čtečka je externí zařízení, které vysílá rádiové vlny při různých 

frekvencích. Tyto frekvence určují jakou řadu RFID tagu čtečka odhalí. RFID 

čtečka vysílá dostatečně silnou rádiovou vlnu na začátek okruhu RFID tagu. 

Aktivuje tag a vysílá signál s jedinečným číslem ASCII, binárního, EPC nebo 

jiného formátu. Toto jedinečné sériové číslo se vztahuje k produktu nebo 

informacím v databázi. Čtečka komunikuje s RFID tagy a umožňuje do 

nich zapisovat informace a následně je z RFID tagů opět číst. 
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Anténa 

Pracovní frekvence antén, se používají pro určení čtecího rozsahu mezi RFID 

tagy a čtečkou. Nejčastější úrovně frekvencí, které na RFID tagy a čtečky 

působí, jsou úrovně nízkofrekvenční, vysokofrekvenční, ultra-vysokofrekvenční. 

Frekvence RFID 

Rozsah čtecích zařízení a dosah frekvencí je rozdělen podle jednotlivých 

regionů. 

Tabulka 1: Rozsah čtecích zařízení a dosah frekvencí 

Frekvence základní   Rozsah Dosah 

Nízkofrekvenční  Low Frequency (LF) 120-140 KHz 20(cm) 

Vysokofrekvenční High Frequency (HF) 13.56 MHz 1(m) 

Ultravysokofrekvenční  Ultra-High Frequency (UHF) 868-928 MHz 3(m) 

Méně využívané Frekvence       

Mikrovlné   Microwawe 2.45 & 5.8 GHz 10 (m) 

Ultra širokopásmové  Ultra-Wideband (UWB  3.1-10.6 GHz 200 (m) 

 

UHF je celosvětově nejednotná frekvence a rozdělují se podle používaných 

frekvencí. Dle kmitočtů se celosvětově dělí na tři regiony. 

Tabulka 2: Rozdělení podle regionů 

   
MHz 

Výkon 

(W) MHZ (W) 

Region 1 Evropa, Asie mimo Japonsko, Korea  869,4 – 869,65   0,5 869,4 – 869,65 0,5 

  Jižní Afrika  865,6 – 867,6  2 915,2 – 915,4  8 

Region 2  Severní, Střední a Jižní Amerika 902 – 928 4 902 – 928  4 

Region 3  Austrálie, Nový Zéland 918 – 926  1 864 – 868  4 

  Japonsko, Korea 950 – 956  4 910 – 914  4 

  

3.1.1 RFID a ochrana soukromí 

Sledovací zařízení na bázi RFID by mohlo vyvolat soukromé informace z RFID 

tagů spojené s osobními věcmi a odpovědět s jejich ID. Tím se zvyšuje možnost 

zásahu neoprávněného kontrolního mechanismu do našeho soukromí. Jedno 

z řešení oproti těmto zásahům je FlexRFID. Tento návrh podporuje funkci 

ochranu soukromí prostřednictvím modulu ochrany osobních údajů. Obchodní 

pravidla tohoto modulu jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, ve 

vrstvě obchodních pravidel BRL. BRL definuje pravidla, udělení nebo odepření 

přístupu ke zdrojům a službám FlexRFID middleware a prosazuje různé typy 

politik pro filtrování, seskupování, duplicitní odstranění, soukromí a různé další 

služby.  
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Pokud aplikace potřebuje pro přístup ke službě chráněné BRL, aplikace vydá 

žádost na politiku prosazování politiky MPEP (Middleware Policy Enforcement 

Point), ta žádá politiku MPDP (Middleware Policy Repository Database ) o 

rozhodnutí, zda povolit, nebo odepřít přístup ke službě použitím pravidla 

ochrany soukromí, a o informaci jak budou služby zpracovány v závislosti na 

typu žádosti. [14] 

Již v roce 2006 byl prokázán virus RFID založený na vnucení SQL. Virus byl 

navázán na databázový dotaz SQL, který přepsal existující identifikátory RFID v 

databázi. Když byly tagy aktualizovány z infikované databáze, virus se rozšířil. 

[23] 

3.1.2 Příklad řešení pro RFID middleware  

Vrstva XML rámce naformátuje různými způsoby data tagů, jak zastoupení na 

základě vyšší úrovně XML. Účelem této vrstvy je poskytnout data ve formátu 

vhodném pro aplikační vrstvu pro rozhodování. 

Vrstva zpracování dat se zabývá zpracováním datových toků generovaných sítí 

čteček. Ta zahrnuje pravidla pro zpracování. Zabývají se problémy kvůli 

označení hustoty, čtecí a zapisovací vzdálenosti, orientací tagů a materiálů pro 

položky, které zavádějí chybné čtení a nesrovnalosti ve čtení či psaní, nebo jako 

násobek čtou stejné značky, případně některé značky nejsou čteny vůbec. Tyto 

rozdíly jsou zpracovány jako výjimky a různé změny v systémech jsou pak k 

dispozici pro rozlišení a kontrolu prostřednictvím e-mailů, zpráv a dalších 

uživatelem definovaných spouštěčů (triggerů). [14] 

  

 

Obrázek 4: WinRFID middleware vícevrstvou architekturu [14] 
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3.2 EPC 

Elektronický kód produktu, ke každému druhu objektu udělí jedinečný 

identifikátor, díky němuž lze tyto objekty jednoznačně rozlišit. Hodnoty pole v 

rámci identifikátoru EPC tagů se mohou doplnit pomocí základního čtecího 

zařízení. 

Elektronický kód produktu je elektronickou variantou čárového kódu a odkazuje na 

konkrétní výskyt produktu. V podstatě je to jediné číslo postaveno na menších ID, 

které zastupují výrobce, identifikaci výrobku a sériové číslo pro danou položku 

uvedenou na obrázku 5. 

EPC je zakotven v RFID tagu. Výhodou jsou především nízké náklady pasivního 

tagu jen pro čtení. S nárůstem dalších funkcí tagů rostou související výrobní 

náklady za daný tag. Když čtečka skenuje štítek, přenáší zpět i svůj jedinečný EPC 

kód. Vynaložená energie vyžaduje zjevně menší úsilí, v porovnání s prací 

potřebnou k otevření krabice a porovnání čárového kódu s vizuálním skenerem. 

Záměrem při tvorbě EPC kódu bylo, aby údaje o objektu nebyly uloženy na 

samotném RFID tagu, ale namísto toho na internetu na distribuovaném serveru. 

3.2.1 Standardy EPC 

Standard EPC Verze 1.1 pro různé aplikace a různá průmyslová odvětví 

specifikuje některou z těchto kódovacích schémat: 

 EAN.UCC Global Trade Item Number (GTIN®) serializovaná verze   

 EAN.UCC Serial Shipping Container Code (SSCC®)  

 EAN.UCC Global Location Number (GLN®)  

 EAN.UCC Global Returnable Asset Identifier (GRAI®)  

 EAN.UCC Global Individual Asset Identifier (GIAI®)  

3.2.2 Složení EPC kódu 

Dva případy téhož výrobku mohou mít stejný GTIN, ale budou mít různé EPC 

(SGTIN). 

 EPC tagy 

 Hlavička = definuje typ údaje v EPC: GTIN, SSCC….  

 Filtr= definuje typ jednotky spotřebitelská, obchodní, logistická 

 Parita= definuje pozici, na které končí EPC manažer 

 EPC manažer = identifikace „vydavatele“ tagu - číslo firmy 

 Objekt manažer = identifikace druhu zboží  

 Pořadové číslo = sériové číslo výrobku, rozlišení dvou identických 

spotřebitelských jednotek 
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Obrázek 5: EPC tag 

Obsah EPC tagů  

Do formátu EPC  mohou být kódovány i známé identifikátory: 

sGTIN – sériové globální číslo obchodní položky 

sGLN – sériové globální lokalizační číslo 

SSCC – sériové číslo logistické jednotky 

GRAI – globální identifikátor vratné položky 

GDTI – globální identifikátor typu dokumentu 

GIAR – globální identifikátor majetku 

GSRN – globální relační číslo služby, interní číslovací systém amerického 

ministerstva obrany. [4] 

Senzory, middleware - energie 

Middleware je spojení mezi hardwarem umístěným na místě sběru dat a 

nadřazeným databázovým softwarovým systémem. Middleware zhušťuje 

vstupní „surová“ data a filtruje tok získaných dat na základě specifikací daných 

standardem EPCglobal. [22] 

Energie snímačů. Aby Internet věcí dosáhl plně obrovského potenciálu, budou 

muset být čidla energeticky soběstačná. Není možná neustálá výměna baterií v 

miliardách přístrojů umístěných v různých částech světa. Je potřeba získávat 

energie výrobou elektřiny pro senzory z prvků životního prostředí. Využít by 

bylo možné vibrace, světlo a proudění vzduchu. Dokonce i pohyb lidského těla 

je možno použít jako zdroj energie. Významným objevem je nano-generátor 

flexibilní čip, který používá pohyb špičky prstu k výrobě elektřiny.  

3.2.3 EPCglobal Network 

EPCglobal je sadou síťových služeb, umožňující bezproblémové sdílení údajů a 

dynamických informací souvisejících s RFID v celém dodavatelském řetězci. Síť 

EPCglobal byla navržena tak, aby umožnila dodavatelskému řetězci zvládnout 

masivní nárůst objemu dat, vyplývajících z RFID.  Pro obchodní partnery je 

velkým příslibem schopnost EPCglobal sítě její možnost sledování výrobků 

v rámci celého řetězce. Uživatelé se do této sítě musí registrovat z důvodu 

přístupu a přidělení jedinečného EPC čísla.  
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Obrázek 6:  Schéma sítě EPCglobal Network [22] 

GS1 

GS1 je přední světová organizace, která se zaměřuje na navrhování a 

implementaci globálních standardů. Jejím základním cílem je zlepšit efektivitu a 

účinnost řetězce v globálním měřítku, přes všechna průmyslová odvětví. 

V současnosti je zastoupena ve více než stovce světových zemí. Je jednou 

z nejvýznamnějších organizací zabývající se rozvojem standardizace. Zabývá se 

vývojem a globalizací standardů a technologií v oblasti automatické identifikace 

a komunikace.  

Nyní je k systému GS1 připojeno přes milion organizací a uživatelů, kteří denně 

pak vykonají s využitím čárových kódů kolem 6 miliard transakcí, 

radiofrekvenční identifikace, ve sféře EDI komunikace formou standardních 

elektronických zpráv a nověji i v oblasti datové synchronizace.  

V roce 2005 byl platný pro Evropu GEN1 Class 1, v USA byl platný  Class 0+, v 

roce 2007 se pak celosvětově za standard začal považovat GEN2 Class 1, který 

se odlišuje mezi zeměmi a regiony svou přenosovou frekvenci dle pravidel 

příslušného regionu.  

Společnost GS1 vyvinula novou verzi standardu GEN2 pro označování položek. 

Standard EPC Gen2 Air Interface obsahuje nové prvky a funkce, které 

pomáhají čelit složitým výzvám dodavatelských řetězců, včetně boje proti 

padělkům, zajištění bezpečnosti výrobků a zabezpečení tagů. 

 Podpora pro pevné označování elektroniky (pevné ukotvení tagu přímo ve 

výrobě) 

 Vylepšení uživatelské paměti pro zvýšení flexibility doplňkových kódování 

během životního cyklu výrobku 

 Podpora šifrovaného ověření pravosti RFID tagů a čteček za účelem 

verifikace původu, omezení neoprávněného přístupu a snížení rizika padělání 

 Zdokonalené funkce pro ochranu soukromí – možnost skrytí části dat tagu, 

omezení přístupových práv a snížení provozního rozsahu tagu  
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GS1 Česká republika je zájmovým neziskovým sdružením právnických osob. Je 

jediným oprávněným subjektem zastupující zájmy organizace GS1 v České 

republice. [5] [15] 

3.3 Typy kódu  

Čárový kód  

Standardy pro automatickou identifikaci na bázi čárových kódů. GS1 Systém 

nabízí několik typů čárového kódu, v závislosti na použité aplikaci. Různé typy 

čárových kódů mají rozdílné silné a slabé stránky. Používanými čárovými kódy 

jsou EAN-UPC, GS1 DataBar, GS1-128, ITF-14, GS1 Data Matrix, QR kód 

GS1 a kompositní složka. 

 

Obrázek 7: Čárový kód 

EAN, UPC kód 

Standardy pro elektronickou komunikaci dat (EANCOM, XML). Standard 

eCom od GS1 používá pro elektronickou výměnu dat. GS1 eCom poskytuje 

globální standardy pro elektronické obchodní zprávy, které umožňují rychlý, 

účinný a přesný automatický elektronický přenos dohodnutých obchodních dat 

mezi obchodními partnery. 

GDSN 

GDSN je síť globální synchronizace dat a je postavena kolem globálního 

registru GS1. GS1 v kombinaci datového rámce kvality a globální klasifikace 

výrobku poskytují výkonné prostředí pro bezpečnou, přesnou a trvalou 

synchronizaci dat. GTIN jsou datová synchronizace, matriční data, obchodní 

data, data typická pro cílový trh. 

Porovnání EAN versus EPC 

  

Obrázek 8: Srovnání Gtin a  EPC tagu 
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Snímání více tagů 

Například zásilka přicházející na paletě se může skládat z množství balení, 

označených SGTIN identifikátory a palety identifikované Grai identifikátorem, 

nebo také SSCC identifikátorem pro identifikaci zásilky jako celku. Pokud 

snímač na bráně při vstupu vrátí počet binárních EPC, je užitečné mít 

překladový software pro automatické zjištění, jaké binární hodnoty se shodují se 

schématem kódování, spíše než požadovat, aby byly mimo vstupní hodnoty 

specifikované kódovací schéma a reprezentace na vstupu. 

3.4 EPCIS  

Informační služby elektronického kódu produktu jsou v rámci sítě EPC globálním 

standardem pro bezpečnou výměnu dat v reálném čase, který umožňuje sledování, 

reprezentaci a výměnu dat u všech objektů v logistickém řetězci. Jde o databázi 

údajů EPC kódů, které konkrétní uživatel načetl. EPCIS umožňuje sdílení 

detailních informací, o umístění a stavu materiálu mezi organizacemi, či 

obchodními partnery. Poskytuje způsob sdílení velkých objemů informací o pohybu 

tohoto materiálu a postavení mezi spolupracujícími partnery. 

EPCIS je nosičem dat, a může být použit pro výměnu dat, které zjistí z tagů 

čárových a RFID kódů, či jiných nosičů dat. Informace jsou sdílené přes EPCIS 

normy. 

EPCIS neřeší například kupní prognózy, nabídky a fakturace. Ty jsou obvykle 

vyměňovány prostřednictvím EDI v obchodní transakci mezi dvěma stranami. 

3.4.1 EPCIS normy  

Normy řeší v jakémkoliv dodavatelském řetězci události co, kde, kdy a proč tyto 

události nastaly. Informace pak jsou bezpečně vyměněny přes standard EPCIS, a 

s nimi také další důležité obchodní informace. Normy řeší, informace jako jsou 

čas, místo, povaha a obchodní kroky všech události, ke kterým dochází v 

průběhu života položky v rámci dodavatelského řetězce. 

Strojově čitelnou verzi lze snadno použít pro ověření EPC kódů, stejně jako 

překlady mezi různými variantami. EPCIS specifikace popisuje, jak 

interpretovat strojově čitelnou verzi. Obsahuje podrobné údaje o struktuře a 

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

používána při automatickém překladu, nebo v softwaru pro ověřování EPC 

kódů, ať už samostatným nebo vloženým v jiných systémech. 

Další normy tohoto rámce jsou: ISO 17363:2007, NFC Fórum TS-Type-1-Tag 

1.0. 

3.4.2 Standard EPCIS  

EPCIS je sadou rozhraní, které slouží k získávání a sdílení informací o 

produktech používajících EPC kód. Jedná se o mezioborovou normu a používá 

se tedy v různých odvětvích.  Uživatelům umožňuje sledování pohybu 

kontejnerů, dále možnost zavádět efektivně výrobky na trh. Také lepší 

identifikaci původu daného produktu. Díky standardu EPCIS nastala éra 

technologií umožňujících sledovat pohyb objektů v logistických řetězcích. 

Skutečný přínos standardu EPCIS bude, až budou obchodní partneři pomocí sítě 
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EPCglobal network sdílet reálná data o pohybu svých produktů, za účelem 

zvýšení efektivity a výkonnosti celého logistického řetězce. [20] 

3.4.3 EPCIS zabezpečení 

Autentizace a autorizace jsou formy ochrany dat ve specifikaci EPCIS. Je 

potřebné, aby obchodní partneři vždy používali vazby, sloužící k ověření identity 

klienta, nebo vzájemnou autentizaci při používání EPCIS rozhraní pro sdílení dat 

přes hranice organizace. Vazby, které nenabízí ověřování, by měly být použity 

pouze v rámci jedné organizace v situacích, kdy není vyžadováno ověřování pro 

splnění interních bezpečnostních požadavků. [2] 

1. Autentizace je standard EPCIS a umožňuje použití pro hlášení provozu více 

vazeb, které zahrnují ověřování včetně SOAP přes HTTP s webovými službami 

TLS a XML přes AS2. Implementace vazby je definována mimo normu EPCIS. 

2. Autorizace je implementace rozhraní Query EPCIS a může využít ověřenou 

totožnost žadatele a společně s libovolnými obchodními pravidly rozhodnout, 

které události poskytnout žadateli a jaké informace mu povolit v rámci těchto 

akcí. Specifikace samotné EPCIS neupřesňuje obchodní pravidla. Ke každému 

plnění jsou použita autorizační pravidla, která jsou vhodná s ohledem na svou 

vlastní obchodní situaci.  

Specifikace definuje, jaké typy a údaje mohou být poskytnuty. Na základě 

bezpečnostní výjimky pak rozhoduje, mají-li být data poskytnuta, či mají být 

zahrnuta standardní chybová hlášení, anebo má-li být odepřen přístup k datům 

úplně. [23] 

EPC a čárové kódy budou fungovat současně ještě mnoho let. Čárové kódy 

používá přes milion firem světa z různých oborů a bude trvat dlouhou dobu, 

zejména v oblasti maloobchodu, než budou čárové kódy nahrazeny.  

 

 

Obrázek 9: EPCIS komunikace z tagu po ERP [24] 
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K odvozování informací na základě EPC přímo slouží služba zvaná  ONS. Ta 

přiřazuje ke každému EPC adresu s popisem zboží ve formátu XML, případně 

z něho odvozeného jazyka PML. [29]  

Tabulka 3: Rámec EPCglobal 

Rámec EPCglobal  

Viditelnost události  

Návaznost / ověření pravosti  přítomnost / řízení zásob řízení životní cyklu  

Farmaceutické ePedigree Pokročilé lodní oznámení příprava Ověřování letadel součástí / rodné záznamy 

Farma na stůl sledovatelnost potravin zásilka odsouhlasená Záruka a opravárenské operace 

Ověřování náhradních dílů letadel Dodavatel - řízení zásob Datum vypršení platnosti 

Soulad chladicího řetězce Propagace provedení Recyklace materiálu  

3.5 ONS 

ONS (Object Naming Service) je založen na hierarchickém internetovém systému 

DNS, a trasuje žádostí o informace na konkrétní umístění v Internetu. ONS systém 

vyžaduje, aby každý objekt měl přidělen speciální a celosvětově jedinečný 

elektronický kód EPC. ONS může být užitečné nasadit v databázích, kde každý 

výrobce drží svůj vlastní produktový vyhledávací servis. V těchto nastaveních, kde 

vyhledávání databází spojené s nějakou hodnotou identifikátoru tagů. ONS 

umožňuje čtečce najít sadu databází souvisejících s konkrétní identifikační 

hodnotou tagu. Toto je analogické s internetovým DNS, který vrací adresy 

jmenných serverů a umí překládat doménová jména na číselné IP adresy.  

3.5.1 ONS základní technická data 

Technicky vzato je ONS podmnožinou DNS.  Hlavní myšlenkou je nejprve 

zakódovat EPC do syntakticky správného názvu domény, pak použít existující 

infrastruktury DNS dotaz pro další informace. Tento postup je využíván u 

NAPTR (Name Authority Pointer) DNS záznamu, který se také používá u 

protokolu SIP pro VoIP, jenž umí namapovat telefonní čísla do URI (Uniform 

Resource Identifier). [3] 

ONS umožňuje vyhledávání a ukládání informací o produktech, dle jedinečného 

přiděleného kódu EPC na internetu případně intranetu. Formáty dotazů a 

odpovědí musí dodržovat standardy DNS. EPC kódy budou převedeny na 

doménové jméno a výsledkem musí být platný zdrojový záznam DNS. DNS je 

jádrem pro provádění ONS. ONS architektura využívá standardy používané v 

DNS.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=ONS&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Obrázek 10:  Struktura ONS 

3.5.2  DNS 

Systém doménových jmen DNS je hierarchickým systémem který ukládá přístup 

k informacím o názvu hostitele a názvu domény v distribuované databázi 

počítačových sítí jako je internet. Nejdůležitějším faktorem je, že poskytuje 

mechanismus k získání číselné IP adresy a přiřadí k ní určité doménové jméno, 

pro každé jméno počítače (lookup) a naopak reverzním záznamem zajišťuje 

překlad IP adresy na doménu. Pro poštovní servery se používá MX záznam, 

akceptující poštu pro danou doménu.  

DNS poskytuje na internetu obecně důležitou službu, protože zatímco počítače a 

síťový hardware pracují s IP adresami, lidé si lépe pamatují jména počítačů a 

domén. Zapamatování číselné adresy např. v URL a e-mailové adrese, obzvláště 

v IPv6 adrese by bylo velice obtížné. DNS tak tvoří prostředníka mezi potřebami 

lidí a software. 

NAPTR je typ DNS záznamu, který používá regulární výraz pro určení v 

některém jiném jmenném prostoru. NAPTR záznamy jsou používány pro 

pravidla aplikací Dynamic Delegation Discovery System (DDDS). DDDS 

mapují jedinečné řetězce dat, uložené v DDDS  databázi, pro opakované použití 

pravidel. 

DDDS používá DNS pro rozlišení ONS. RFC 3403 specifikuje DDDS databázi, 

jaký používá NAPTR DNS zdrojový záznam a obsahuje pravidla pro přepis. 

Klíče k této databázi jsou kódovány jako doménová jména. Toto doménové 

jméno se používá pro požadované NAPTR záznamy, které mohou obsahovat 

konečný výsledek. [25] 
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3.5.3 Příklad ONS 

Pro daný EPC bude ONS ukazovat na informační služby EPCIS, které obsahují 

informace o EPC, jak je uvedené na obr. 11. 

1. U produktu si výrobce vytvoří a zaznamenává místní EPC IS. 

2. Místní EPCIS informuje globální EPCIS Discovery o zaregistrování tagu. 

3. Výrobce pak odešle značený produkt prodejci a prodejce zaregistruje příjem 

s jeho místní EPC. 

4. Maloobchodníka místní EPC IS čtecí tag zaeviduje pomocí globálního EPC 

IS Discovery. 

5. Prodejce požaduje informace o produktu, dotazem na kořenovou ONS, která 

je použita v EPC Global. 

6. Kořenový ONS poukazuje na místní ONS u příslušného  výrobce, který 

odkazuje na EPC výrobce IS. 

7. Prodejce se připojí s EPC výrobce IS a dostane požadované informace.  

   

Obrázek 11:  Navrhovaný datový tok pomocí EPC Global 

Většina prodejců a výrobců preferuje “uzavřené systémy”(closed-loop), které se 

nemají spojovat s globálním registrem informací. Mnoho aplikací RFID, jako 

jsou ty, které používá armáda, se mohou vyskytnout v prostředí, kde je připojení 

k internetu složité. Namísto registrace se tag čte přímo s globální služby, a 

podniky tedy mohou přijmout více transakční přístup. Ty podniky, které vidí 

hodnotu v otevřeném systému a touží sledovat pohyb výrobků prostřednictvím 

podniku, chtějí pro sdílení dat mezi složkami zásobovacího řetězce využít 

stávajících B2B sítí. V takových situacích tok informací může být zcela odlišný 

než v uzavřené smyčce. [7] 
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3.5.4 ONS příklad komunikace 

Komunikace mezi čtečkou a ONS respektive DNS serverem. Middleware se 

zeptá: kde mohu najít informace o objektu s EPC 

11015.47400.sgtin.id.onsepc.com?  

Odpověď ONS: jak je uvedeno na obr.12, informační servery pro tuto EPC 

najdete  na epcis.foobar.com a xmlrpc.barfoo.com.  

 

Obrázek 12: ONS komunikace [19] 

3.5.5 Bezpečnost  ONS a EPC tagů  

Kontrola nad kořenovým ONS je pod dohledem jedné organizace a to může u 

podniků a politických společenství vyvolávat jisté obavy, že by tato organizace 

ovládající jmenný ONS, mohla zablokovat podniky v určitých zemích, nebo se 

zapojit do průmyslové špionáže. 

Obavy vyvolávají i produkty v domácnostech, které jsou označeny EPC tagy. Po 

zobrazení signálu zaslaného speciální čtečkou s přístupem k zabezpečené 

databázi, budou EPC tagy přenášet pouze data o produktu. EPC tagy neobsahují, 

neshromažďují nebo neuchovávají žádné osobní údaje. EPC nemá žádný zdroj 

energie a přenáší pouze své jedinečné číslo, zhruba do10-ti metrů od čtečky, 

která aktivuje značku. Výkon nebo síla čteček je přísně regulována Federální 

komisí pro komunikaci. Skutečná vzdálenost, ze které je možné EPC přečíst, 

bývá většinou kratší, protože se vyskytují překážky, které oslabují signál čtečky. 

Překážky jako jsou nákupní vozíky a další faktory, např. přítomnost kovových 

materiálů nebo blízkost zdí. [21] 

3.6   EPC Identifikace 

Jednou z nejdůležitějších činností EPC je přijetí RFID plánu, jak identifikovat a 

jakými fyzikálními vlastnostmi značkovat. Pokud používáte RFID tag na paletě 

bude zakódován jinak, než když se zavádí tagy na věci, nebo na prodejní jednotku. 

Totéž platí v závislosti k typu výrobku, obalu, nebo přepravní konfiguraci obchodní 

položky. Specifické RFID tagy musí být použity, nebo umístěny v určité pozici na 

obchodní položky, v závislosti na jejich vlastnostech. Kromě toho, se musí vzít 

v úvahu, proces přiřazení EPC pro privátní značku, nebo multi-zdrojovou položku 
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obchodu s obchodním partnerem. Pro organizaci existuje mnoho možností jak 

realizovat EPC RFID.  

Tři nejčastější přístupy jsou: 

 Outsourcing - celý proces EPC RFID se přesouvá k jednomu nebo více 

dodavatelům. 

 Koupě - nákup řešení na klíč. 

 Sestavení - specifické komponenty pro EPC přijetí RFID jsou vybíráni na 

základě svých obchodních operací. 

 Jakmile je definováno, jak se bude provádět EPC RFID a je nainstalováno zařízení, 

je velmi důležité, spustit test na RFID zařízení a před zahájením EPC procesu s 

obchodními partnery. Daná organizace bude muset potvrdit kódování tagu, 

umístění a čitelnost stejně jako integrační procesy pro EPC data. 

Během tohoto procesu je nezbytné si uvědomit, že soukromá pečeť musí na 

obchodní položce být viditelná a informovat své obchodní partnery, že se používá 

kódovaný EPC RFID tag. [18] 

3.7 Datové toky IoT 

Výměna dat dnes funguje tak, že každý prodejce má jiný IT požadavek pro sdílení 

EPC dat. Data se posunují od výrobce k prodejci. Pro většinu firem jsou to jen 

mírné úpravy stávajícího způsobu sdílení informací pomocí čárového kódu. Platí, 

že za tímto bodem, se sdílení dat stává pro prodejce jedinečné. 

Například u Wal-Martu jsou informace o stavu EPC poskytována prostřednictvím 

specifického systému Retail Link od Wal-Martu. Potřebou specifického systému 

jsou partneři, kteří budou online. Každý prodejce má svůj vlastní systém. Problém 

je v tom, že čím více obchodních partnerů má výrobce, tím více je systémových 

rozhraní, se kterými se musí potýkat. Ten dále komplikuje situaci, že úroveň 

podrobností požadovaných maloobchodníky je v průběhu času stále 

propracovanější, a tak i rozhraní bude stále složitější. Wal-Mart bude poskytovat 

dodavatelům EPCIS údaje, pokud o to požádají. Například mezi společnostmi Wal-

Mart a Gillette se podařilo zajistit výměnu pomocí EPCIS dat. Tyto společnosti 

ukázaly, jak mohou být výrobcem ověřeny serializované produkty. Tato schopnost 

by mohla být zajímavá například pro farmaceutické a další firmy, které mají 

problémy s paděláním. [18]  

3.7.1 Vstup dat do EPC Network 

EPC tagy používané v maloobchodu jsou pasivní, což znamená, že nevyžadují 

žádný vlastní signál. Tagy neobsahují nic víc, než jedinečné číslo k identifikaci 

zboží. Používají se speciální čtečky, ty vyzvou tag k poslání svého 

elektronického produktového kódu zpět ke čtečce. Aby se načetly čárové kódy, 

není nutné vidět přímo všechny tagy. To znamená, že můžeme načítat tisíce 

položek za sekundu a vědět, které produkty jsou momentálně na skladě.  

Jak už bylo v práci uvedeno, místo používání více jedinečných rozhraní, je 

potřeba pouze jedno rozhraní. Výrobce má vlastní EPCIS s informací popisující 

jejich označené RFID, či EPC produkty. Výrobce aktualizuje EPCIS je-li 
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produkt označen, kdy opouští svou kontrolu, kdy se vrátil, nebo při jiných 

významných událostech, jako je stažení výrobku. "Oprávněné osoby" pak 

mohou získat potřebné informace z EPCIS výrobce prostřednictvím EPC sítě. 

Těmito oprávněnými stranami jsou nejen prodejce, ale také může zahrnovat 

distributory, nebo dokonce spotřebitele, hledající specifické informace o 

produktu. V současném „push“ modelu jsou přesné informace v okamžiku 

stisknutí. V EPC Network „pull“ modelu, jsou data v reálném čase a přesné při 

vyhledávání. [18] 

RFID Databáze 

RFID databáze přidruží tagu identifikační údaje s libovolnými záznamy. Tyto 

záznamy obsahují informace o výrobcích, sledování protokolů, údaje o prodeji, 

nebo data vypršení platnosti. Nezávislé databáze mohou být v celém 

dodavatelském řetězci postaveny na nezávislých uživatelích, nebo mohou být 

začleněny do centralizovaného databázového systému. U databází se 

předpokládá, že mají ke čtečce zabezpečené připojení. I když existují možnosti, 

kde čtečky nemusí být důvěryhodné, přesto je často užitečné zabalit pojmy 

čtečky a databází do jedné entity. Například pokud tagy obsahují všechny 

příslušné informace o výrobku, není potřeba volání k databázi mimo lokalitu.  

3.7.2 URI výměna dat 

Jednou z možností výměny dat je Uniform Resource Identifier (URI), což je 

znakový řetězec, který se běžně používá pro výměnu dat mezi identitami 

softwarových komponent většího systému. Reprezentace URI a URN (Uniform 

Resource Name) jsou určeny pro komunikaci a ukládání EPC v informačních 

systémech, databázích a aplikacích, proto aby byly EPC odděleny od informací o 

fyzické podstatě tagu. I když 64 bitové tagy se mohou lišit od 96 bitových, v 

binárních hodnotách v hlavičce, nebo v počtu bitů přidělených každému prvku či 

v poli rámce EPC, URN formát nevyžaduje od informačních systémů, aby 

poznali tyto detaily. URN však může působit pouze jako jednoduchý 

identifikátor. 

 URI s čistou identitou, obsahuje pouze EPC pole k identifikaci fyzických 

objektů. Například čistou identitou URI pro GID může být " urn: EPC : ID: 

gid : 10.1002.2 " a URI pro grai může být " urn: EPC : ID: grai : 

0652642.12345.1234 ". 

 URI pro EPC Tagy, které představují kódování tagů. Tyto identifikátory URI 

mohou být použity aplikační software pro zapsání značky. Příkladem pro 

serializovaný GTIN pro 64-bitové kódování je "urn: EPC: tag: SGTIN-64:. 

3,0652642 800031,400". 

 URI pro Raw Bit řetězce, představují neplatné vzory na úrovni bitů jako 

desetinné číslo. Například "urn: EPC: raw: 64,20018283527919.". 

 URI vzory pro EPC, kde každý vzor URI odkazuje na soubor EPC pro účely 

filtrace EPC. Například vzor „urn: EPC: pat: SGTIN-64:.. 3,0652642 [1024-

2047]“ označuje jakýkoli SGTIN Identifikátor 64-bitovým tagem s filtrační 

hodnotou 3, předpona firmy jako 0.652.642, bod reference v rozsahu 1024-

2047 a jakékoliv sériové číslo. 
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Vrstva kódování identity obsahuje identitu spolu s dalšími informacemi, jako 

jsou filtrační hodnoty, poskytnuté na konkrétní syntaxi (obvykle se skládá z 

hodnoty polí specifických rozměrů). Může mít celou řadu možných kódování, 

jako je čárový kód, kódování různých tagů a různé URI kódování. Kódování 

může obsahovat také další údaje mimo zjištění totožnosti, údaje jako je filtr 

hodnoty používaný v některých kódováních. V takovém případě schéma 

kódování určuje, jaké další údaje, může mít. [17] 

 

 

Obrázek 13: Vize EPCIS Sdílení dat 

3.7.3 Data EPCIS 

Mnoho aplikací vyžadující sdílení viditelnosti EPCIS dat se skládá z akcí, z 

nichž každá zaznamenává něco, co se stalo v reálném světě.  

EPCIS událost 

Událost (event) má čtyři rozměry:  

- Co: co se podílí na fyzických objektech (EPC nebo jiný identifikátor)  

- Kdy: kdy se akce konala (označení aktuálním časem)  

- Kde: kde se akce konala (identifikátor místa)  

- Proč: proč byl krok obchodního procesu prováděn  

Tabulka 4: EPCIS zápis V XML [19] 

<ObjectEvent> Typ události 

<eventTime>2007-11-06T15:00:02.449Z</eventTime>                            Kdy 

<epcList>   

<epc>urn:epc:id:sgtin:0400001.000006.1</epc> Co 

</epcList>   

<action>OBSERVE</action> Proč 

<bizStep>urn:epcglobal:epcis:core:bizStep.receiving</bizStep>   

<readPoint><id>urn:epc:id:sgln:0400001.00300.0</id></readPoint> Kde 
<bizLocation><id>urn:epc:id:sgln:0400001.00300.0</id></bizLocation>   

</ObjectEvent>   

 

Co - SGTIN: 0400001.000001.2  

Kdy -  2012-11-03 14:11:00  

Kde -  sgln: 0400001.00300.0  

Proč -  příjem 
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 Co - číslo EPC (lze využít kmenová data), výrobní data (dávka, šarže, datum 

expirace), transakční data (potvrzení objednávky, doručení, faktura)  

 Kdy – Čas, Událost, Doba záznamu  

 Kde -  Umístění (mohou být pevné nebo pohyblivé - páková kmenová data)  

 Proč – Krok business procesu  - např.: Příjem, doprava, stav výrobku - např.: 

na prodej, aktivní, na cestě. Aktuální stav - např.: Teplota. [16] 

3.8 Možnost rozhraní mezi EPCIS a SAP 

SAP poskytuje standardům GLN, GTIN a UNSPSC (The United Nations 

Standard Products and Services Code) podporu pro práci s dokumenty na nákup, 

zásoby, logistiku, fakturaci a sledování dodávek, léků, přístrojů a zařízení, 

pomocí standardů GS1 a poskytuje jim certifikované úložiště EPCIS. 

 

 Obrázek 14: Možnosti rozhraní mezi EPCIS a SAP  

Obchodní procesy pro systémy SAP podporují dynamickou integraci mezi 

procesy a serverovými systémy tak, že usnadňují fungování portálů  MySAP a 

SAP R/3, SAP. Rámec SAP Business konektor používá schémata XML pro 

generování JSP (JavaServer Pages), a ty lze dynamicky načíst z webového 

prohlížeče tak, že je možno ihned po zavedení nástrojů testovat integraci mezi 

aplikačním prostředím serveru a systémem SAP. Pružnost a konvergence XML 

schématu  SAP BC usnadňuje přístup všem SAP standardům k obchodním 

dokumentům. SAP BC nabízí řešení přístupné prostřednictvím XML, založené 

na obchodních dokumentech a s podporou rozhraní založeném na XML (IFR) a 

umožňuje zákazníkům využívání funkcí SAP přes Internet. To vše 

prostřednictvím všech hlavních rozhraní, nabízených společností SAP. SAP BC 

rozhraní přináší možnost stahování XML schémat a nabídek jednotným 

rozhraním reprezentovaným XML, přes implementaci různých technologii jako 

jsou RFC, BAPI a IDOC . [38] 
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4 Životní cyklus dat  

Životnost dat se neomezuje pouze na sběr, archiv, distribuci přístupu a použití dat. 

Důležitým hlediskem životního cyklu dat je úvodní fáze plánování. Aby byla tato fáze 

dostatečně efektivní, musí mít navrhovatelé a recenzenti dostatek znalostí o správě 

údajů, a o tom jaký účel má mít jejich role. Tento proces zajistí, aby kritéria pro správu 

dat byla jasně uvedena. [27] 

4.1  Data 

Data bývají charakterizována jako libovolná posloupnost znaků. Informace je 

spojena, až s některým konkrétním významem dat. Informací se data stanou 

interpretací dat, pokud se objeví skrytý význam ukrytý v datech a pokud je možno 

získat z nich nějaké vědomosti či znalosti. Všechna data však v sobě informaci 

nenesou.  

V podnicích se objevují následující typy dat:  

 Strukturovaná data – všechna data, která se nachází v databázích, ve kterých je 

umožněno vyhledávání s velkými možnostmi pro správu a organizaci. 

 Elektronická nestrukturovaná data – data vytvořena nedatabázovými 

aplikacemi, s nutností provedení indexace (emaily, dokumenty, smlouvy apod.).  

 Listinné formuláře a dokumenty 

4.2  Řízení životního cyklu dat 

Nezpracovaná data je důležité shromažďovat efektivním způsobem a následně tyto 

nezpracovaná abstraktní data správně analyzovat, tak aby se mohla stát cennějšími. 

Řízení životního cyklu dat je proces, kdy data řídíme po celou dobu jejich trvání od 

počátečního požadavku, až do konce životnosti. Životní cyklus dat prochází 

různými aplikačními systémy, databázemi a paměťovými médii. Řízením informací 

po celou dobu jejich životnosti je organizace lépe připravena rychleji dodávat 

konkurenční nabídky na trhu. [26] 

4.3  Model využití stávajících dat 

Důležitým aspektem je vzít v úvahu znovu využití zpracovaných údajů a použít jich 

jako zpětnou vazbu. Jedná se o model uvedený na obr.14, podobný Spirálovému 

modelu používaného pro vývoj softwaru. Z důvodu, že první plánování sběru dat se 

zaměřuje hlavně na primární uživatele dat, tj. ty, pro něž jsou údaje původně určeny 

(často na datové kolektory samotné).  

 

Obrázek 15: Životní cyklus dat [27] 
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4.3.1 Vytvoření dat 

Před vytvářením dat si musíme naplánovat postup a položit následující otázky: 

Jaká data budou vytvořena v průběhu výzkumného projektu? Jaký formát 

souborů bude použit? Jak budou datové soubory pojmenovány a organizovány? 

Jak sledovat změny v datových souborech? Kde budou data uložena? Kdo by 

měl mít k údajům přístup? Jak budou data zdokumentována, jak budou 

vytvářena metadata? Měly by být údaje umístěné v uložišti nebo v archivu pro 

sdílení a dlouhodobé skladování? Jaké jsou požadavky financování správy dat? 

4.3.2 Sběr  

Ve fázi shromažďování dat je důležité zabývat se metodikou pracovních 

postupů, formátem dat a metadat. Vzhledem k tomu, že se používají různé 

formáty, pro různé účely je důležité, aby tento původní formát byl vzorkem 

nejvyšší kvality. Proto je doporučeno, aby se shromažďovala data a později i 

archiv ve formátu, který není proprietární, je nezašifrovaný, nekomprimovaný, 

běžně používaný a je otevřeným standardem. Tato původní data mohou být dále 

transformována do vhodných formátů pro další analýzu a použití. Ke sběru dat 

patří experimentování, sledování, měření, simulování.  

4.3.3 Zpracování dat 

Zpracování dat se skládá z procesů: zadávání dat, digitalizace, přepisu, 

interpretování dat, kontrolování, ověřování, čištění dat a získávání údajů. Dále je 

zde nutné popsat údaje správy a ukládání dat, zálohování, bezpečné ukládaní dat 

a produkování výstupu výzkumu a autora publikace.    

4.3.4 Distribuce dat  

Fáze distribuce dat se zabývá sdílením údajů a kontrolou přístupu. Dalším 

úkolem distribuce dat je stanovit licenčních ujednání o autorských právech, 

podporujících údajů pro distribuci a sdílení dat s ostatními.  

4.3.5 Uchovávání dat   

Úkolem uchovávání je připravení dat pro zachování, pro migraci dat do 

nejlepšího formátu na vhodné médium a vytvoření metadat a dokumentů dat. 

Součástí je i archivace dat pro dlouhodobé skladování.   

4.3.6 Objevování dat 

Objevování dat nyní prochází neustálým vývojem z důvodu, že podnikové 

databáze obsahují stále větší množství strukturovaných dat. Tyto data popisují 

transakce a interakce zákazníků, jejich produktů a vztahů se svými obchodními 

partnery a dodavateli. Data pochází z vlastních podnikových aplikací, datových 

skladů, nebo ze softwaru pronajatého prostředí „cloud computingu“. Od založení 

OLAP nástrojů se provádí zjišťování velkých objemů zdrojových dat, s 

rozšířenou schopností kombinovat údaje z internetových zdrojů, a možností 

rozpoznání dat při menším vynaložení finančních zdrojů a v kratším čase. [27] 

KDD je získávání znalostí z databází, je to proces objevování užitečných 

znalostí ze sběru dat. Tato široce využívaná technika dolování dat je proces, 
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který zahrnuje přípravu dat, výběr a čištění dat, zahrnující předchozí znalosti o 

datech a tlumočení přesných řešení z pozorovaných výsledků. 

Dolování dat objevuje v datech dosud nezjištěné souvislosti, které jsou pak 

využity při budování predikčních modelů. [28] 

Metody dolování dat jsou: 

 Klasifikace - je proces hledání funkce, která mapuje data uznaných tříd  

 Regrese - je proces hledání funkcí pro mapování dat, založené na 

skutečné hodnotě predikční proměnné a objevování vztahů mezi 

proměnnými  

 Shlukování - bez ohledu na kategorii jsou dílčí texty shlukovány do sad 

na základě vzájemné podobnosti 

 Sumarizace - vytváří souhrnné sestavy abstraktního popisu dat 

4.3.7 Analýza dat  

Analýza dat má za úkol získávat údaje, interpretovat získaná data, produkovat 

výstupy výzkumu, zajistit autora publikací a připravit data pro uchovávání.  

4.3.8  Opětovné použití   

Opětovné využití zahrnuje provádění následného, nebo nového výzkumu na 

základě objevených výsledků. Taktéž řeší zkoumání výsledků a provádění 

výzkumného hodnocení.   

4.4  Základní komponenty systémů pro správu dokumentů 

Získávání dokumentů 

Ve většině firem se pracuje s elektronickými i s listinnými dokumenty, jak již 

bylo uvedeno v kapitole 4.1. Možné přístupy ke zpracování listinných 

dokumentů jsou:  

 Listinné dokumenty jako žádanky o dovolenou, docházkové listy lze 

ponechat v listinné formě. S tím jsou však spojeny další náklady na 

kopírování, vyhledávání a zabezpečení. 

 Elektronicky evidovat listinné dokumenty zápisem základních údajů a listiny 

uložit do archivu, což urychlí proces vyhledávání dokumentů. 

 Naskenování dokumentů do elektronické podoby, minimalizují se tím chyby 

vzniklé vkládáním dat. Přístup k dokumentům je řešen nastavením 

přístupových práv. 

Ke zpracování se používá hardwarových i softwarových nástrojů pro přenos, 

digitalizaci, archivaci a správu listinných dokumentů zvaných Document 

Imaging systém, které patří do skupiny Dokument Management Systémů, nebo 

na ně mohou být napojeny. Tyto systémy zajišťují: 

 Skenování je převod do elektronické podoby optoelektronickým zařízením. 

 Imaging je zlepšování kvality naskenovaných papírových dokumentů. 

 Rozpoznávání znaků umožňuje převod bez přepisování dat a má schopnost 

rozpoznávat tištěné i ručně psané znaky. 
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 Indexování je evidence naskenovaných dokumentů. Jedná se například o 

informace typu dokumentu, datum vzniku dokumentu. 

Řízení dokumentů 

Systémy pro efektivní řízení webových dokumentů, mediálních dokumentů, 

emailů a dokumentů. 

Systémy pro řízení dokumentu typicky spolupracují s  pracovními postupy, ty 

automaticky provádí procesy jako předávání úkolů, dále nabízí možnost 

definovat pracovní skupiny a přiřazovat role. Systém při zakládání nových 

dokumentů přiřadí k nestrukturovanému obsahu strukturovaná data, nazývaná 

metadata, pomocí nichž je mnohem jednodušší řídit dokumenty a pracovat s 

nimi. [37] 

Dokument Management Systém DMS - systémy pro řízení, úpravu, schvalování 

dokumentů. Obsahují funkce pro vytváření knihoven, vyhledávání dokumentů, 

řízení verzí, definování práv apod. Dalšími existujícími technologiemi pro řízení 

jsou Email Management, Digital Asset Management, Web Content 

Management. 

Spolupráce  

V době lokálních sítí uživatelé komunikovali a zpracovávali úlohy individuálně. 

Nyní je obvyklá spolupráce lidí obvykle z různých oborů, například vědců s 

odbornými znalostmi. K tomu, aby mohli uživatelé vzájemně spolupracovat, 

vznikl software zvaný Groupware. Groupware je softwarová aplikace, která má 

pomoci k dosažení cílů lidem zapojených do společného úkolu. Hlavním úkolem 

je usnadnění společné komunikace, kooperace a koordinace. 

Ukládání dokumentů 

Ukládání ve dnešních CMS pracuje s dvouvrstvou technologií, archivem a 

fyzickou vrstvou. Do archivu se uspořádaně ukládají dokumenty stejných typů. 

Fyzická vrstva znamená ukládání na fyzický disk, nebo jiné médium.   

Zabezpečení dokumentů 

V této fázi se nejedná se o zabezpečení proti zneužití. Jedná se o zajištění, aby 

byly dokumenty vždy, když je potřebujeme k dispozici. 

Doručení 

Dokument v systému CMS by měl být zpracován, tak aby bylo uživatelům 

možno využít dokument více způsoby a aby tento dokument šel integrovat do 

jiného CMS a vyhovoval tak požadavkům jednotlivých skupin uživatelů. 

Automatizace řízení procesů 

Workflow je nástroj, jenž umožňuje automatizaci firemních zejména obchodních 

procesů a procesu předávání dokumentů mezi účastníky dle sady procedurálních 

pravidel. Řízení je zajištěno Workflow management systémem, který vymezuje 

a zpracovává průběh procesu a je schopen s jednotlivými účastníky 

komunikovat. Administrátor může každému uživateli nadefinovat různé procesy, 

tyto procesy se budou v dokumentu poté realizovat. Systém například 
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automaticky zasílá notifikace při nesplnění určitého požadavku, nebo nedodržení 

časového intervalu procesu. 

Bezpečnost  

V oblasti správy dokumentů je bezpečnost definována administrátorem, a to 

nastavením uživatelských rolí a oprávnění. U dokumentů se může použít 

nastavení práv pro archiv nebo pro dokument. 

4.5  Archivace 

Archiv dat slouží pro zálohování, ukládání a dlouhodobé uchovávání dat, kdy data 

přestanou být aktivně využívána a přistoupí ke dlouhodobému skladování. Při 

archivaci obvykle není kladen důraz na nutnost rychlé obnovy. Dokument je 

konvertován do standardizovaného formátu pro dlouhodobou archivaci. Příklad 

standardu pro správu elektronických dokumentů je MoReq a skládá se z formálních 

požadavků, jako specifikace generického elektronického systému správy 

dokumentů, spolu s dokumentací o zkouškách. Vydán byl v roce 2008 Evropskou 

komisí. [30] 

Možnosti archivace jsou: 

Aktivní archiv  

Aktivní archiv se díky vyzkoušeným postupům stává hlavním proudem v 

dlouhodobém uchovávání dat. Nasazení aktivního archivu je důležitou volbou 

pro organizace, které potřebují ukládání a přístup velkých objemů dat, neboť 

z hlediska nákladů, je tato metoda ukládání a získávání dat velice efektivní. 

Aktivní archivace zahrnuje použití on-line páskové knihovny, pro ukládání málo 

používaných dat nebo dat velkých objemů. I když pásková knihovna není tak 

rychlá, jako disk, tak z automatizovaných páskových systémů mohou být data 

zobrazena do dvou minut.  

Hierarchická správa datových úložišť  

HSM poskytuje metody přesouvání dat mezi zařízeními pro ukládání dat a 

způsoby jak jsou data organizovány v hierarchických úrovních, z hlediska 

výkonu a ceny. HSM vychází z přesouvání a ukládání méně používaných dat, z 

drahých paměťových médií na levnější vysokokapacitní média, většinou na 

optické disky nebo magnetické pásky. Tyto úrovně se nazývají vrstvy uložiště 

dat.  Migrace je přesouvání dat mezi jednotlivými vrstvami. HSM sleduje cestu 

dat a používá odhady o tom, které údaje by mohly být bezpečně přesunuty na 

pomalejší zařízení a které údaje by mohly zůstat na vysoko-rychlostních 

zařízeních.   

4.6  Metadata  

Metadata hrají důležitou roli ve všech fázích životního cyklu, i když konkrétní 

otázky na metadata se mezi jednou a druhou fázi mohou lišit. Ve fázi vytváření dat 

je kladen důraz na shromažďování dostatečného množství metadat. Pokud některá 

metadata mineme ve fázi vytváření, již nemohou být znovu vytvořena. Jedním z 

doporučení je vytvořit kolekci metadat v zařízení pro sběr dat, aby byl proces 

automatizován, jak jen to bude možné. Důležité je i zavedení standardů metadat, 
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vytváření aplikací a standardních formátů pro usnadnění sběru dat. Metadata musí 

být v průběhu času vyvíjena a neplatí, že kdysi vytvořena metadata, jsou navždy 

správná. Technická metadata  jsou informace o nastavení informačních systémů a 

jejich technických procesů. Věcná metadata  jsou informace o obsahu řešení a 

přidání významu individuálním hodnotám. [2]  
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5 Typové příklady využití IoT 

Nejbližší vývoj IoT bude s velkou pravděpodobnosti patřit široké škále oborů, 

propracovaných inteligentních sítí, například síti inteligentních měst vybavených 

pokročilou komunikační technikou a síti záchranných zdravotnických systémů 

s inteligentními, senzory vybavenými vozy bez řidičů. Příkladů využití je velmi mnoho 

a budou zde uvedené jen vybrané příklady využití Internetu věcí. 

5.1  Logistika 

Prostřednictvím bezkontaktní technologie automatické identifikace RFID je 

v logistice propojen virtuální a materiální svět, kde je možno pomocí RFID 

technologií, bez nutnosti ručního zásahu, identifikovat uskladněné produkty a 

pracovat v náročných složitých podmínkách. Jeden z nejdůležitějších aspektů je 

řízení logistiky. Podstatné vylepšení přináší zavedení RFID do výroby 

prostřednictvím řízení logistických procesů.  

Dá se očekávat postupný nárůst využívání řízení logistických procesů, závisí to však 

na rozvoji RFID technologie, a na vývoji odpovídajících aplikací a programového 

vybavení. 

Velmi výhodné využití RFID technologie představuje výroba automobilů Audi, kdy 

na každém automobilu je připevněn tag obsahující všechny operace, které byly 

objednané a je nutné je na vozu provést. Na základě procesu objednávek se řídí 

montáž lokálně na místě. Aktuální stav a provedené procesy montáže jsou 

udržovány na tagu u každého automobilu. V případě potíží, kdy je potřeba vůz 

z linky vyjmout, je možné po odstranění problému jej hned znovu zařadit a 

pokračovat v navazující montáži. Řízení a audit nad procesy probíhající montáže je 

zprostředkováván centrálním systémem. [36] 

5.2 Zdravotnictví  

V poslední době se často hovoří o použití RFID ve zdravotnictví. Využívá se hlavně 

sledování majetku, monitorování pacienta a hygieny rukou. Technologie RFID 

může poskytnout zjednodušení pro poskytovatele zdravotní péče, zlepšení péče o 

pacienty a zajistit provoz od chvíle, kdy pacient přichází do nemocnice, až do 

okamžiku, kdy ji opustí. To by bylo možné zajistit například prostřednictvím RFID 

náramku. 

V dánských nemocnicích je zavedena inteligentní nemocniční logistika IHL, což je 

skladovací a logistický systém pro nemocnice. V tomto systému oblečení, potraviny, 

léky, přístroje a zařízení vyjíždějí ze stěn přesně tam, kde a kdy to zdravotníci 

potřebují. Řešení může být použito i v existujících budovách pomocí rozšíření nebo 

přístavbou chodeb pro dodávky a šachty. [33] 

Český projekt v identifikaci zdravotnických prostředků zajistila ILAB RFID 

laboratoř a týkala se automatizace výměny dat, což zrychlilo operace ve skladu. „U 

prsních implantátů evidujeme v průměru pětinásobné zrychlení evidence, v případě 

nitroočních čoček je identifikace pomocí RFID přibližně čtyřikrát rychlejší než 

odečítáním čárových kódů“. [34] 
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5.3  Životní prostředí 

Inteligence v životním prostředí je částečně chápána, jako prostředí samo se 

chránicí, které zajistíme integrací umístěním snímacích zařízení v životním 

prostředí, fúzi a interpretací snímaných dat. Multi zprostředkovatelská architektura 

sítě dává pozorovateli flexibilitu a možnost včasného zásahu při extrémních 

situacích.  

Při detekci lesních požáru, se v moderní době využívá prostorových dat, ty se pak 

stávají součástí rozsáhlého výzkumu pozorovatelské monitorovací sítě lesních 

požárů. Významnou metodu pro monitorování lesních požárů je aplikace dálkového 

průzkumu Země, zejména v rozsáhlých a odlehlých oblastech. Lesní požáry 

způsobují ekonomické a ekologické škody a ohrožují lidské životy na celém světě. 

Rychlé nebo včasné odhalení lesních požárů je důležitým prvkem včasného zásahu. 

5.4  Recyklace 

RFID technologie je úzce spojena s nakládáním s odpady a recyklací. Způsobem 

jako identifikace objektů, kde tagy obsahuje celá řada materiálů, jejichž řízení a 

recyklace je žádoucí z důvodů ochrany životního prostředí. Tyto materiály se liší dle 

typu použitého tagu, pomáhají dohlížet na opětovné využití obalových prostředků, 

na sběr recyklovatelných materiálů a elektronických součástek, na likvidaci 

elektronického odpadu. RFID slouží také k identifikaci elektronických dílčích částí 

počítačů, mobilních telefonů a další spotřební elektroniky. Mohou také zvýšit 

opětovné použití těchto částí a snížit množství tohoto odpadu a jejich význam se 

bude postupně zvyšovat s tím, jak budou tagy stále více na materiálech 

všudypřítomné. Na druhou stranu, tagy mohou přispět k efektivitě a účinnosti 

recyklace v různých stadiích životního cyklu a v široké škále výrobků, od 

jednoduchých materiálů i komplexních objektů, obsahujících množství materiálů. 

Použití RFID technologie také zvyšuje úroveň a přesnost dat o provozu sběru 

odpadu. Ve spojení s komunikací v reálném čase s vozidly je umocněna okamžitá 

dostupnost informací. Dostupnost dat umožňuje lepší analýzu cest a časování. 

Zjistit na dálku, kdy je třeba zásobník vyprázdnit, je cenná informace pro 

zajišťovatele sběru odpadu i pro obec. Dodavatel navštíví místo pouze v případě, že 

kontejnery v aplikaci na webových stránkách budou plné, čímž se snižuje četnost 

zbytečných cest a zajištění úspor času zaměstnanců, paliva a opotřebení vozidla. 

Technologická infrastruktura, umožní efektivní komunikaci mezi domácností a obcí. 

Zpoplatnění domácnosti by mohlo být jen za služby a odpady, které skutečně 

využívají, což může být cenným nástrojem ke snížení produkce odpadu. [35] 

5.5  Inteligentní domov  

Zabezpečení domova pomocí inteligentních zařízení zajistí přehled o bezpečném 

chodu domácnosti – stav alarmu, požární čidla, kamerový systém, infračervené 

závory. Při odchodu jedním dotykem zapnete alarm, zatáhnete žaluzie, zhasnete 

světla, vypnete vybrané zásuvky. Systém může rozsvěcováním světel předstírat 

pobyt v naší nepřítomnosti. Systém v domě umožnuje regulovat veškeré činnosti 

spojené s vytápěním, větráním a řízením klimatizace. Dle teploty a stavu 

venkovního prostředí lze nastavit zavlažování zahrady, či vyhřívat bazén. 
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Inteligentní bezdrátové dveřní zámky lze pomocí svého chytrého telefonu, nebo 

počítače zamknout a odemknout na dálku. Součásti je správa přístupu uživatelů, 

sledování aktivit využití, odemknutí dveří, jednoduše pomocí povolených zařízení 

připojených přes Wi-Fi, Bluetooth a NFC.  

5.6  Chytré přístroje a aplikace 

Google Glass 

Google Glass umí v současné době pořídit snímek mrknutím oka, umí také 

odpovídat na některé hlasové dotazy, například na otázku aktuální vzdálenosti 

hledaného místa či informaci o kalorické hodnotě potravin. V současné době 

však brýle od Googlu, jsou lokalizovány pouze v anglickém jazyce a kvůli své 

vysoké ceně nemají na trhu široké využití. Pravděpodobně se zájem zvýší v další 

generaci tohoto zařízení, a pokud bude vytvořena aplikace, kterou by uživatelé 

masově vyžadovali.  

V česku je nyní vyvinuta aplikace GlassCar  pro Google Glass, kde kromě brýlí 

od Googlu je vyžadováno zařízení využívající diagnostické údaje vozu. 

Prostřednictvím mobilní aplikace Torque Pro jsou pak do brýlí zasílány aktuální 

a přesné údaje relevantní pro člověka za volantem. 

Monitorování srdeční frekvence 

Na trhu je mnoho přístrojů a aplikací využitelných zejména ve sportu a fitness. 

Například hrudní pás, hodinky s kontinuálním měřením tepu, a následný 

monitoring za použití aplikací pro android.  

Pro profesionální monitoring srdce může být vhodný například přístroj 

společnosti Zephyr, který je pomocí technologie Bluetooth, wifi nebo rádio 

frekvence použitelný pro zásahové vojenské jednotky, kde slouží velitelům 

jednotek, případně i lékařům pro dálkový monitoring. Zařízení sleduje tepovou 

frekvenci, dýchání, držení těla, úroveň aktivity, maximální zrychlení, rychlost a 

vzdálenost. Dále dokáže měřit dlouhodobý vývoj duševního zdraví (stres v práci, 

v dopravních prostředcích, vliv sportu, vztahů) a dokáže zjistit, ve kterých 

situacích pociťujete nejvyšší úroveň stresu. Současně je však nutno 

zaznamenávat i data z okolí, kde se nacházíte, kdo je přítomen, jaká je teplota a 

vlhkost, či jaká je úroveň hluku. 

Měřiče sportovních výkonů 

Jedná se o hardwarová čidla v oblasti IoT, ke kterým patří například náramky 

Jawbone Up sledující zdraví a kondici, Fitbit pro sledování pohybových 

aktivit, Misfit změří i plavecké výkony, či Nike Fuelband, který měří pohyb a 

motivuje a inspiruje lidi k větší aktivitě. Tyto přístroje mají velmi malou 

spotřebu energie, a tím že většinou nemají GPS, mohou být menších rozměrů. 

Aplikace Moves pro Android a iOS je běžící na pozadí a zaznamená všechny 

pohybové aktivity. Rozliší dále, zda cestujete autem, či jedete na kole, nebo 

jdete-li chůzi či běžíte. Vše pak třídí a ukládá. Přehledně pes webovou aplikaci 

pak zobrazí, kde jste byli a co jste dělali. 

https://jawbone.com/up
http://www.fitbit.com/
http://www.misfitwearables.com/
http://www.nike.com/us/en_us/c/nikeplus-fuelband
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IoBridge 

IoBridge usnadňuje profesionálně i amatérsky monitorovat a ovládat téměř 

cokoliv přes chytrý telefon, nebo pomocí webové aplikace s využitím 

univerzálních internetových bran. Lze použít širokou škálu internetových bran 

nebo modulů, které spojují produkty a zařízení k Internetu.  Senzory a akční 

členy klasifikuje na dva typy: Funkční desky, které využívají analogový vstup 

nebo digitální vstupy a výstupy a smart desky, které rozšiřují funkčnost webové 

brány. 

5.7  RFID v armádě 

Švédská armáda využívá RFID technologii pro značení vojenské výstroje. 

Sledovací systém působí na základě aktivních RFID tagů. Armáda pracuje na 

použití v logistice uniforem a dalších vojenských pomůcek na bázi pasivního RFID, 

čím je možné zkrácení času potřebného na provedení kontroly v síti armádních 

skladů rozmístěných na různých místech. Aplikace s pasivním RFID tagem může 

procesy zefektivnit a poskytnout rychlý přehled v reálném čase. Nyní armáda 

rozšiřuje použití technologie do všech logistických center. Využívá ruční čtečky a 

všité pasivní EPC UHF tagy zpracovávané aplikacemi. 

Při přijímání zboží se vyplňují jednotlivé položky do informačního systému (SAP). 

Každoroční kontrola uskladněné výzbroje se v jednom testovaném vojenském 

skladu po zavedení tagů zkrátila z 30 hodin na 1 hodinu. [32] 

5.8  Komunikace bez baterie 

Vědci vyvinuli nový druh bezdrátové komunikace, která umožňuje zařízení 

komunikovat bez baterií nebo bez napájecího kabelu. Nový systém využívá 

bezdrátové signály, televizní a mobilní přenosy, jež nás obklopují. Tím, že odráží 

stávající signály k výměně informací, mohou spolu dvě zařízení navzájem 

komunikovat. Vyvinuty byly malé přístroje, bez baterie s anténami, které odráží 

televizní signál. Tento nový bezdrátový komunikační systém poskytuje konektivitu 

mezi počítači v podstatě ze vzduchu, což může posunout Internet věcí do 

odlehlejších oblastí, aniž by se spoléhalo na baterie nebo napájecí dráty. Také bude 

možné vložit tuto technologii do zařízení, jako například chytré telefony. Telefony 

by mohly být navrženy tak, aby při vybití baterie mohl telefon ještě posílat textové 

zprávy s využitím energie z okolního prostředí televizního signálu. [31] 
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Závěr 

Hlavním přínosem práce je komplexní popis tématu Internetu věcí a jeho role 

v hierarchickém informačním systému. Zpracováno zde bylo také téma, zabývající se 

funkcionalitou životního cyklu dat.  

V první části práce poskytla celkový náhled na problematiku a vysvětlení pojmu 

Internetu věcí a jeho použití v hierarchickém systému. Zahrnuta zde byla i 

bezpečnostní rizika, spojena se zneužitím technologie. 

V druhé části bakalářská práce nastínila nejdůležitější poznatky hierarchie firemních 

informačních systémů. Práce se zabývala rovněž problematikou podnikových dat, 

včetně výměny a šíření firemních dat. 

Ve třetí části práce shrnula celou řadu souvislostí a vztahů technologie RFID, standardů 

EPCIS, EPC tagů a jejich využití prostřednictvím serveru ONS a zabývala se taktéž 

možnostmi datových toků v této oblasti. 

Ve čtvrté části práce pojednávala o tématu životního cyklu dat, kde byly shrnuty 

nezbytné datové cykly a dále zde bylo nastíněno fungování systému pro správu 

dokumentů.   

V pořadí poslední části bylo uvedeno typové využití technologie IoT ve zvolených 

průmyslových odvětvích a několik vybraných užitečných zařízení a aplikací, za pomocí 

konkrétních praktických příkladů. 

Z výsledků práce lze vypozorovat, že v některých případech se v současném množství 

různorodých systémů a programovacích jazyků často provádí a vyvíjí pouze izolovaná 

řešení, která by mohla být spíše označena pojmem „Intranet věcí“, než Internetem věcí. 

Tato situace je dále neudržitelná a pro usnadnění datových toků v hierarchickém 

systému je potřeba tato řešení sjednotit a pomocí organizací, které vyvíjejí globální 

standardy, se tuto problematiku pokusit změnit ve prospěch jednotné standardizace a 

komunikace. 

Dle zjištěných poznatků lze poznamenat, že budoucí vývoj v IoT by mohl patřit 

širokému množství oborů. Zdá se, že Internet věcí, i přes nezanedbatelná bezpečnostní 

rizika, bude v blízké době důležitým faktorem světové ekonomiky. 

Práce popisuje všechny body vytyčené v úvodu a snaží se komplexně, na základě 

získaných poznatků, popsat a zpracovat danou problematiku. Závěry z této práce hodlá 

autor dále využít jako základ pro další studium této rozsáhlé a zajímavé oblasti.  
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