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Abstrakt a klíčová slova 

Práce se zabývá realizací demonstračního RFID systému pro identifikaci poloţek v logistickém 

řetězci. Při řešení demonstračního systému byl kladen velký důraz zejména na vyuţití komunikačních 

standardů pro logistický řetězec, postavený na identifikační technologii RFID, definovaných 

organizací GS1 EPCglobal. Stěţejní softwarová část řešení byla realizována pomocí produktů 

společnosti IBM, které ECPglobal standardy aplikují a kterými jsou zejména produkty WebSphere 

Sensor Events a InfoSphere Traceability Server. Hlavním cílem řešení bylo simulovat část 

logistického řetězce, postaveného na standardizované architektuře a standardizovaných 

komunikačních modelech. Simulace byla realizována v univerzitní RFID laboratoři – ILAB RFID. 

Klíčová slova: RFID, GS1 EPCglobal, EPCglobal Network, EPCIS, EPC, EPC middleware, RFID 

systém, Traceabilita, WebSphere Sensor Events, InfoSphere Traceability Server, logistický řetězec, 

RFID tag, čárový kód 

 

 

Abstract and key words 

This project puts mind to realization of  the RFID-based supply chain showcase demonstration. Project 

puts emphasis on RFID-based supply chain communication standards, defined by GS1 EPCglobal 

organization. Core software parts of the project were realized by the IBM software products, which 

applied EPCglobal standards, WebSphere Sensor Events and InfoSphere Traceability Server. Main 

goal of the project was simulation of the RFID-based supply chain, based on standardized architecture 

and  standardized communication models. Simulation took place at the university laboratory - ILAB 

RFID. 

Key words: RFID, GS1 EPCglobal, EPCglobal Network, EPCIS, EPC, EPC middleware, RFID 

system, Traceability, WebSphere Sensor Events, InfoSphere Traceability Server, supply chain, RFID 

tag, barcode 
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Úvod 
 

Neţ se dostaneme k podrobnějšímu vysvětlení pojmu “Aplikace Electronic Product Code 

Information Service společnosti IBM“, tak bych si na úvod dovolil krátké zamyšlení nad technologií 

zvanou RFID (Radio Frequency Identification), která s tímto tématem úzce souvisí. Z hlediska tématu 

práce je pro tuto chvíli podstatné akorát to, ţe Electronic Product Code Information Service (dále jen 

EPCIS) je standard navrţený pro výměnu informací mezi obchodními partnery logistického řetězce, 

postaveného na technologii RFID. RFID spolu s informačními systémy jsou zde hlavní technologické 

prostředky, umoţňující identifikaci, sběr a výměnu informací o produktech a to napříč celým 

logistickým řetězcem. Můţeme také říct, ţe zde RFID vytváří jakousi hranici mezi reálným světem a 

jeho podobou v informačních systémech. 

 

RFID (Radio Frequency Identification), je ve zkratce, jak jiţ název napovídá, technologie pro 

identifikaci objektů pomocí rádiových vln. Podstata věci je v tom, ţe kaţdý objekt, určený 

k identifikaci, je opatřen tagem (tag je označení datového nosiče, jedná se o čip doplněný anténou), 

který uchovává libovolné informace o daném objektu. Takto “otagovaný“ objekt, resp. jeho tag je pak 

moţno identifikovat a získávat z něj potřebná data. Podobnost s identifikací objektů, pomocí čárových 

kódů je zde více neţ patrná, RFID jde však ale mnohem dál, neţ jen k “obyčejné“ identifikací objektů.  

Představme si scénář kaţdodenního nakupování, kdy máte nákupní košík plný zboţí, za které 

chcete u pokladny zaplatit. Jenţe pokladny jsou plně obsazené a jsou u nich navíc dlouhé fronty, takţe 

nezbývá nic jiného, neţ v jedné z nich čekat, neţ na vás přijde řada. Pak musíte všechno zboţí 

z košíku vyloţit a čekat znovu, neţ pokladní načte všechny čárové kódy zboţí a vystaví vám účet. 

Všichni tento scénář známe a všichni se nejspíše shodneme i na tom, ţe finální fáze čekání u pokladny 

je velmi obtěţující proces. Představme si teď scénář nakupovaní znovu, ale uţ s tím rozdílem, ţe 

k identifikaci zboţí nebudou pouţity čárové kódy, ale RFID tagy. V takovémto případě pak čas 

strávený u pokladny znamená jen to, ţe projedete s plně naloţeným nákupním košíkem pod čtecí 

branou, kde bude zboţí načteno v několika vteřinách a vy budete moci téměř okamţitě zaplatit a 

odejít.  

Potenciál RFID je zde tedy velmi patrný. 

RFID je v tomto směru velice zajímavá, ne-li průlomová technologie, která v sobě ale v tuto 

chvíli skrývá právě jen ten veliký potenciál. Samozřejmě jiţ ale existuje několik projektů, které RFID 

technologii úspěšně vyuţívají za různými účely identifikace produktů, či objektů, nicméně k nějakému 

masovému zavádění RFID zatím nedochází. Pro účely tohoto projektu je pro nás, z hlediska uplatnění 

RFID technologie, v tuto chvíli nejdůleţitější fakt, ţe RFID můţeme vyuţít k identifikaci zboţí 

v logistickém řetězci, v “ideálním“ případě jako úplné nahrazení čárových kódů. 

Úplné nahrazení čárových kódů RFID tagy je zatím ale utopie. V současné době se bere jako 

úspěch RFID technologie uţ jen její postupné, a v celku i pomalé, nasazování do různých 

průmyslových oblastí. Důvodů pro pomalejší nasazení RFID technologie je hned několik, 

nejdůleţitější je samozřejmě vyšší cena technologie oproti klasické identifikaci pomocí čárových 

kódů. Namátkou dále zmíním i diskutabilní přidanou hodnotu některých RFID projektů, nutnost 

globálního přijetí standardů pro RFID technologii, otázka bezpečnosti a zneuţitelnosti dat, získaných 

pomocí RFID identifikace. 
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Vraťme se ale ještě jednou zpět k potenciálu RFID technologie, a to pro oblast logistického 

řetězce. Správně nastavený RFID systém pro identifikaci produktů v rámci logistického řetězce by měl 

přinést maximální míru automatizace. Představme si distribuční centrum, kde probíhá nakládka zboţí 

na kamion. Pomocí RFID technologie bychom ideálně mohli přečíst všechno zboţí naloţené na 

kamionu jen pouhým projetím kamionu pod čtecí branou. Následně by byly informace o nakládce 

kamionu a v zásadě i informace o samotném naloţeném zboţí propagovány do informačních systému, 

kde by se v reálném čase aktualizovaly např. hodnoty skladových zásob. Čím dál více je také reálná 

vize, ţe lokální datová uloţiště jednotlivých partnerů logistického řetězce, resp. informace o 

produktech a jejich ţivotním cyklu v logistickém řetězci, budou propojena a informační toky budou 

sdíleny napříč informačními systémy jednotlivých partnerů takovéhoto systému. To vše postaveno na 

komunikačních standardech, navrţených pro takovýto komplexní systém. Z globálního hlediska je 

takovýto scénář zatím stále ještě vizí, sice podloţenou několika pilotními projekty, nicméně stále vizí, 

která si na své uskutečnění bude muset ještě nějakou počkat. Jedním z cílů této práce je však tuto vizi 

částečně realizovat. 

Stanovení dílčích cílů práce 
 

Na základě zadání diplomové práce jsem provedl úvodní teoretický průzkum zadané 

problematiky a stanovil si tyto dílčí cíle práce, které dále upřesňují původní zadání práce. 

 

1. Seznámení se standardem EPCIS a jeho vyuţitím v logistickém řetězci. 

2. Seznámení s technologií RFID a RFID systémy. 

3. Podrobné seznámení se standardy v oblasti RFID a jejich vyuţitím v logistickém řetězci. 

4. Podrobné seznámení s produkty společnosti IBM v oblasti RFID a  EPCIS. 

5. Realizace Showcase dema v prostředí laboratoře VŠB - ILAB RFID. Dema, simulujícího 

logistický řetězec, postaveného na softwarovém řešení společnosti IBM, který splňuje 

standard EPCIS. 

6. Vytvoření klientské aplikace, monitorující čtení RFID tagu, resp. tok událostí do EPCIS 

uloţiště. 
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Úvod do Electronic Product Code Information Service 
 

Klíčovým tématem této práce je Electronic Product Code Information Service (dále jen 

EPCIS), standard navrţený pro výměnu informací mezi obchodními partnery logistického 

řetězce. Toto téma je však ale jen jeden z mnoha dílků skládačky, která nám ve svém celku dává, 

zatím trochu abstraktní pojem, který jsem nazval Efektivní logistický řetězec. Standard EPCIS je jen 

součástí, resp. komponentou mnohem komplexnější sítě standardů a technologií, kterou je EPCGlobal 

Network, a která nám dává prostředky, jak dosáhnout celku Efektivního logistického řetězce. Na tento 

celek naváţe následující 1. kapitola. Na EPCGlobal Network se pak rovněţ podrobněji zaměříme 

v navazující 3. kapitole, která se zabývá RFID standardy pro logistický řetězec. 

1 Efektivní logistický řetězec 
 

Začněme tedy celkem. Pojem Efektivní logistický řetězec, který zde zavádím jako pojem 

vlastní, nám bude slouţit jako zobecněný popis hlavní oblasti vyuţití standardu EPCIS. Nadefinujme 

si ho tedy takto, Efektivní logistický řetězec je logistický řetězec, postavený na technologii RFID, kde 

informace o produktech, pohybujících se napříč logistickým řetězcem, jsou shromaţďovány a sdíleny 

mezi partnery, participujícími na logistickém řetězci, za účelem dosaţení úplné transparentnosti 

logistického řetězce. Samotný proces sdílení informací mezi partnery je pak postaven na standardu 

EPCIS a na propojení datových uloţišť informačních systémů, které tento standard aplikují. 

 

1.1 Modelový příklad 
 

Modelový příklad Efektivního logistického řetězce je znázorněn na obrázku 1. Následující 

odstavce nabídnou pohled na průřez takovéhoto logistického řetězce, a to od nejniţší technické 

úrovně, skládající se zejména ze zpracování dat z RFID tagů (tag je označení datového nosiče, jedná 

se o čip doplněný anténou, který v sobě uchovává informace nutné k identifikaci objektu, a který může 

mít téměř libovolné fyzické zapouzdření) aţ po nejvyšší informační úroveň, skládající se z výměny a 

zpracování informací o dění v logistickém řetězci. 

Ukázka logistického řetězce, podle obrázku 1, se skládá z tří hlavních subjektů, a to z 

Výrobce, Distributora a Prodejce. Pod těmito subjekty si představme tři nezávislé společnosti, 

partnery, kteří spolu participují na logistickém řetězci. Vztáhněme dále tento modelový příklad na 

konkrétní oblast jakou je například výroba, distribuce a prodej piva. 

Na straně výrobce tedy dochází k výrobě piva, které je buď v podobě balených lahví, či sudů 

připraveno pro koncového zákazníka. Láhve, či sudy jsou dále distribuovány do konkrétního 

distribučního kanálu a následně redistribuovány prodejci, kde si je jiţ můţe koupit konkrétní zákazník.  
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Obrázek 1 - Modelový příklad efektivního logistického řetězce 

 

Zaměřme se teď na jednotlivé subjekty logistického řetězce podrobněji a ukaţme si na 

příkladu ţivotního cyklu sudu piva, co vše se můţe dít v jednotlivých částech řetězce, jak je v nich 

vyuţita technologie RFID a jaký přínos má výměna informací mezi účastníky logistického řetězce. 

 

1.1.1 Výrobce 

 
Hlavní náplní této oblasti řetězce bude plnění sudů pivem a jejich příprava pro distribuci, 

samotnou výrobu pro tento případ pomiňme. Pro identifikaci našeho konkrétního sudu piva bude 

pouţit RFID tag, nesoucí identifikační číslo, podle kterého jsme schopni pivní sud v logistickém 

řetězci jednoznačně identifikovat. Tato velice důleţitá vlastnost nám umoţní sledovat konkrétní sud 

napříč celým logistickým řetězcem. V části Výrobce bude rovněţ rozmístěno několik čtecích bran 

RFID tagů, které budou zaznamenávat informace o pohybu pivního sudu v procesu plnění piva. Tato 

oblast má rovněţ své lokální úloţiště dat, získaných z čtecích bran, resp. RFID tagů. 

Ţivotní cyklus pivního sudu v oblasti Výrobce si nadefinujme takto: 

 prázdný pivní sud, označený RFID tagem umoţňujícím jednoznačnou identifikaci, je 

poskytnut plnící lince, 

 prázdný pivní sud prochází před vstupem do plnící linky čtecí branou, která načte RFID tag a 

uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe konkrétní 

pivní sud vstoupil do plnící linky v konkrétní oblasti Výrobce, 

 prázdný pivní sud  je v plnící lince naplněn pivem, 
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 naplněný pivní sud vyjíţdí z plnící linky a opět prochází čtecí branou, která načte RFID tag a 

uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe konkrétní 

pivní sud dokončil proces plnění v konkrétní oblasti Výrobce, 

 naplněný pivní sud je poskytnut k naloţení na kamion, 

 naplněný pivní sud těsně před naloţením na kamion prochází čtecí branou, která načte RFID 

tag a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe 

konkrétní pivní sud byl naloţen v konkrétní oblasti Výrobce, 

 naloţený kamion odjíţdí do distribučního centra. 

 

1.1.2 Distributor 

 

Hlavní náplní této oblasti je příjem pivních sudů z oblasti Výrobce, jejich skladování a 

následná redistribuce do oblasti Prodejce. Oblast bude obsahovat dvě klíčové čtecí RFID brány, 

monitorující nakládku a vykládku pivních sudů. Tato oblast má rovněţ své lokální úloţiště informací, 

získaných z čtecích bran, resp. RFID tagů. 

Ţivotní cyklus pivního sudu v oblasti Distributor si nadefinujme takto: 

 naloţený kamion přijíţdí z oblasti Výrobce do distribučního centra, 

 náš konkrétní pivní sud je vykládán z kamionu, prochází čtecí branou, která načte jeho RFID 

tag a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe 

konkrétní pivní sud byl naskladněn v distribučním centru,  

 naskladněný pivní sud dále čeká na redistribuci k prodejci 

 při redistribuci je pivní sud opět nakládán na kamion, těsně před naloţením prochází čtecí 

branou, která načte RFID tag a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí 

informaci o tom, ţe konkrétní pivní sud byl naloţen v konkrétní oblasti Distributora, 

 naloţený kamion odjíţdí k Prodejci. 

 

1.1.3 Prodejce 

 

Hlavní náplní této oblasti je příjem pivních sudů z oblasti Distributor, a jejich následný prodej 

koncovým zákazníkům. V oblasti Prodejce jsou čtecí brány pro příjem pivních sudů z distribučního 

kanálu, pro výdej pivních sudů zákazníkovi a pro zpětný příjem prázdných  a vratných pivních sudů 

od zákazníka. To, ţe je pivní sud vratný znamená, ţe můţe být znovu pouţit v procesu plnění piva 

v oblasti Výrobce a znovu distribuován v logistickém řetězci.  

Ţivotní cyklus pivního sudu v oblasti Prodejce si nadefinujme takto: 

 naloţený kamion přijíţdí z oblasti Distributora do oblasti Prodejce, 

 náš konkrétní pivní sud je vykládán z kamionu, prochází čtecí branou, která načte jeho RFID 

tag a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe 

konkrétní pivní sud byl naskladněn u prodejce,  
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 naskladněný pivní sud dále čeká na svého zákazníka, 

 při odběru pivního sudu zákazníkem projde sud znovu čtecí branou, která načte jeho RFID tag 

a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe konkrétní 

pivní sud byl prodán zákazníkovi, 

 po vyprázdnění pivního sudu zákazníkem je sud vrácen zpět prodejci, 

 při vrácení pivního sudu zákazníkem projde sud znovu čtecí branou, která načte jeho RFID tag 

a uloţí do databáze záznam o aktuálním kroku, záznam nesoucí informaci o tom, ţe konkrétní 

pivní sud byl navrácen a je připraven na návrat do oblasti Výrobce, kde bude znovu naplněn a 

re-distribuován. 

Tento modelový příklad zdaleka nepokrývá všechny moţné procesy související s výrobou, 

distribucí a prodejem piva, nicméně pro naše demonstrační účely a pro získání základní představy a 

fungování logistického řetězce, postaveného na RFID technologii, je dosavadní popis dostačující. 

V tuto chvíli je důleţité si uvědomit jaká data o pohybu poloţek (v našem případě pivních 

sudů) v logistickém řetězci jsme získali z čtecích bran, resp. z RFID tagů jednotlivých poloţek a jak 

z těchto dat vytěţit informace, které lze dále pouţít. Nebudeme se teď zabývat technickou stránkou 

přenosu informací, datovým formátem, resp. strukturou zpracovávaných dat, jejich vazbou na datová 

uloţiště apod. V tuto chvíli si zachováme jistou míru abstrakce, kdy stačí vědět, ţe data z čtecích bran, 

resp. RFID tagů jsou ukládána do lokálních datových uloţišť a přístupná přes lokální informační 

systém, který má ale moţnost nahlédnout na relevantní data uloţená v ostatních 

(“nelokálních“) datových uloţišťích partnerů, coţ je velmi důleţitá vlastnost.  

V našem modelovém případu logistického řetězce jsme demonstrovali ţivotní cyklus pivního 

sudu. Představme si teď, ţe jsme na straně Prodejce na úplném konci ţivotního cyklu pivního sudu a 

je nám vrácen prázdný pivní sud. Tento sud projde při vrácení čtecí branou, kde je identifikován na 

základě svého RFID tagu. Tímto okamţikem máme náš sud zaevidován v informačním systému jako 

vrácený. Pokud by teď prodejce zajímalo, co vše se s konkrétním vráceným sudem dělo v rámci jeho 

ţivotního cyklu, tak můţe skrze svůj informační systém, nahlédnout do databází všech partnerů, 

participujících na logistickém řetězci a vytáhne z nich informace např. v podobě tabulky 1. 

Tabulka 1 – Záznam o průchodu položky logistickým řetězcem 

Poloţka Časové razítko Čtecí místo Lokace Krok 

Pivní sud 123 12.2.2010 18:23 Brána A Výrobce Zahájení plnění sudu 

Pivní sud 123 12.2.2010 18:25 Brána B Výrobce Dokončení plnění sudu 

Pivní sud 123 12.2.2010 18:30 Brána C Výrobce Vyskladnění sudu 

Pivní sud 123 13.2.2010 05:00 Brána A Distributor Naskladnění sudu 

Pivní sud 123 15.2.2010 03:00 Brána B Distributor Vyskladnění sudu 

Pivní sud 123 15.2.2010 13:25 Brána A Prodejce Naskladnění sudu 

Pivní sud 123 19.2.2010 09:11 Brána B Prodejce Prodej sudu 

Pivní sud 123 2.3.2010 15:18 Brána C Prodejce Vrácení prázdného sudu 

Pozn.: Barevně je zde odlišena příslušnost dat k dané lokální databázi konkrétní oblasti. 
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Pomocí informací, podobných těm, které jsme získali v podobě tabulky 1, jsme schopni 

vyhodnotit několik zásadních faktů o poloţkách logistického řetězce: 

 Přesný chronologický záznam o sledované poloţce napříč celým logistickým řetězce, 

 Povědomí o aktuálním mnoţství poloţek na skladech, 

 Moţnost vysledování původu poloţky, 

 Povědomí o aktuálním stavu poloţky 

 Povědomí o aktuálním umístění poloţky 

 Povědomí o délce ţivotního cyklu poloţky 

Všechny tyto výše uvedené vlastnosti nám shrnuje jeden zásadní pojem Efektivního 

logistického řetězce, kterým je Traceabilita.  

 

1.1.4 Traceabilita 

 

Pojem Traceabilita si definujme jako schopnost získat a ověřit informace o sledované poloţce 

z pohledu historie, aktuálního stavu a umístění poloţky napříč celým logistickým řetězcem.  

Z pohledu informační úrovně je traceabilita chápána jako klíčová vlastnost k dosaţení úplné 

transparentnosti logistického řetězce. Transparentnost samotná je pak hlavní přidanou hodnotou této 

informační úrovně.  

Z pohledu technické úrovně, která je zaměřena hlavně na samotnou “fyzickou“ identifikaci 

poloţek logistického řetězce, kterou v našem modelovém příkladu řešila technologie RFID, se nám 

naskýtají následující otázky. Pokusme se na ně také hned odpovědět. 

 Je pouţití RFID technologie nutnou podmínkou takovéhoto systému?  

Není. Z tohoto pohledu je jedno jakou technologii pro identifikaci poloţek logistického 

řetězce pouţijeme. K dosaţení traceability musíme být akorát schopni “nějakým“ způsobem 

jednoznačně identifikovat sledovanou poloţku, kterou pak v logistickém řetězci sledujeme na 

základě průchodu různými čtecími místy. 

 Můţeme dosáhnou schopnosti traceability, či plné transparentnosti logistického řetězce i 

pomocí identifikační technologie čárových kódů? 

Ano. Čárové kódy jsou jen prostředkem identifikace poloţek, stejně tak RFID tagy. Navíc 

RFID jako takové nepřináší navíc nic, co by dnes nemohlo být řešeno pomocí čárových kódů, 

resp. jejich serializace a lidských zdrojů. 

 Jaká je hlavní přidaná hodnota při pouţití RFID oproti stávajícím čárovým kódům? 

Za výhody RFID, v porovnání s čárovými kódy, povaţujeme moţnosti identifikace několika 

poloţek najednou, a to bez přímé viditelnosti. Můţe tak být dosaţeno maximální moţné 

automatizace identifikace poloţek logistického řetěze, celkového zrychlení a zefektivnění 

procesu identifikace poloţek, sníţení pravděpodobnosti výskytu chyb, závislých na lidském 

faktoru a de facto i získání přímé vazby dat z RFID tagů na informační systémy, bez nutnosti 

lidského zásahu. Přidaná hodnota RFID, jdoucí ruku v ruce s cenou této technologie, je ale 
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mnohdy diskutabilní a musí být zvaţována případ od případu. RFID rozhodně není 

samospasitelná technologie a rozhodně by neměla být chápána jako technologie nahrazující 

čárové kódy. V tuto chvíli by na ni mělo být pohlíţeno jako na doplněk stávajících prostředků 

identifikace poloţek v logistickém řetězci.  

 

1.2 Způsoby identifikace poloţek v logistickém řetězci 
 

Tato kapitola se bude zabývat srovnáním dvou technologií pro identifikaci poloţek 

logistického řetězce, a to technologií RFID a technologií čárových kódů. Nebudeme se ale zabývat 

funkčními principy daných technologií, tedy podrobným technickým popisem, metodami kódování 

informací a podobně, z tohoto pohledu si vystačíme s obecným povědomím o obou technologiích a 

zaměříme se hlavně na srovnání vlastností, resp. výhod a nevýhod obou technologií. Podrobněji se pak 

RFID  technologií zabývá navazující 2. kapitola. 

 

1.2.1 Čárový kód 

 

Čárový kód, jakoţto opticky čitelná metoda zakódování dat o identifikovaném objektu, 

zakódovaných v podobě vertikálních čar (1D čárový kód), či matic (2D čárový kód), je velmi 

rozšířenou metodou, jak identifikovat poloţky v logistickém řetězci. V současné době se s ním 

setkáme  u téměř kaţdého  zakoupeného zboţí. Příklady čárových kódů znázorňuje obrázek 2. 

  

Obrázek 2 - Ukázky 1D a 2D čárových kódů 

  

1.2.2 RFID tag 

 

RFID tag, skládající se z mikročipu a antény, jakoţto elektronická metoda zakódování dat o 

identifikovaném objektu. Data jsou čtena pomocí rádiových vln. Obecné povědomí je takové, ţe RFID 

tagy by měly v “blízké budoucnosti“ nahradit čárové kódy, nicméně cesta je to ještě daleká. Příklady 

RFID tagů znázorňuje obrázek 3. 

  

  

Obrázek 3 - Ukázky RFID tagů 
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Na první pohled by se mohlo zdát, ţe RFID, jako relativně nová a sofistikovaná metoda 

identifikace, bude stávající technologii čárových kódů ve všech směrech předbíhat. V jistém směru je 

to pravda, RFID má oproti čárovým kódům spoustu výhod, na druhou stranu, ale i čárové kódy mají 

spoustu výhod oproti technologii RFID. 

V následující části se pokusím shrnout všechny stěţejní vlastnosti RFID, potaţmo i výhody 

technologie oproti čárovým kódům. Kaţdá vlastnost pak bude okomentována i z pohledu vyuţití 

čárových kódů. 

Cena technologie 

 

Cena jako taková určitě nepatří mezi vlastnosti výše uvedených technologií, nicméně je to ale 

klíčový údaj, který tyto dvě technologie značně odlišuje. Cena je zatím ještě jeden z hlavních 

brzdných faktorů RFID technologie. Pokud se bude cena jednoho RFID tagu, určeného k identifikaci 

jednoho produktu pohybovat v rozmezí několika korun, ale třeba i desítek korun, tak to například při 

milionovém ročním výrobním nákladu není aţ tak úplně zanedbatelná poloţka, navíc při srovnání 

s čárovými kódy, kde je cena téměř nulová, je to více neţ patrné. V takovou chvíli je pak na zváţení 

jestli přidaná hodnota RFID technologie bude stát za vynaloţené náklady. 

Hromadné čtení RFID tagů 

 

RFID umoţňuje čtení několika tagů najednou (viz. případ nákupního košíku z úvodu 

dokumentu). Tato vlastnost nám umoţní velice rychlou a efektivní identifikací zboţí, naloţeného např. 

na paletě, které můţe být během několika vteřin zprocesováno. 

Oproti tomu zprocesování zboţí identifikovatelného pomocí čárových kódů znamená čtení 

takového kódu jednoho po druhém, coţ uţ tak efektivní není, ale svůj účel to rovněţ splní. 

Práce s dynamickými daty, znovupouţitelnost RFID tagů 

 

RFID umoţňuje zapisovat, či přepisovat data, uloţená na RFID tagu, resp. nosiči dat (ne 

všechny varianty RFID tagů jsou ale uzpůsobeny k zapisování dat). Důvodů proč zapisovat, či 

přepisovat data je hned několik. Pokud budeme chtít tag na konci jeho ţivotního cyklu znovupouţít, 

tak jej, resp. data na něm uloţené, budeme chtít dostat do nějakého počátečního stavu. Případně 

můţeme na tag data postupně připisovat a monitorovat tak například dobu výroby produktu, případě 

dobu trvání celého ţivotního cyklu tagu, pokud se na tag budou v jeho ţivotním cyklu připisovat např. 

časová razítka.  

Čárový kód umí v tomhle směru pracovat pouze se statickými daty, dynamičnost můţe být ale 

rovněţ zachycena přidáním dalšího čárového kódu k jiţ existujícím. Otázka znovupouţitelnosti pak 

není namístě a stačí natisknout kód nový. 

Čtení RFID tagů bez přímé viditelnosti 

 

Jedna z hlavních výhod RFID technologie. Pokud máme několik produktů, které jsou 

označeny RFID tagy a které chceme identifikovat, zabalených v papírové krabici, či dřevěné bedně, 

tak je můţete identifikovat bez toho aniţ bychom danou krabici, či bednu otevřeli. Na druhou stranu, 

pokud se ale pohybujeme v prostředí, kde je relativně velká pravděpodobnost rušení, či zkreslení 

rádiového signálu, coţ je zpravidla v prostředí, kde se vyskytuje značné mnoţství kovových materiálů, 
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který můţe rádiový signál různě odráţet (např. automobilový průmysl, oblast výroby), tak je nutná 

jistá míra optimalizace čtecího procesu. Dojde zpravidla na to, ţe pro čtení dat z RFID tagů bude 

jakási míra přímé viditelnosti a čtení na krátkou vzdálenost, za účelem zvýšení spolehlivosti čtení, 

rovněţ vyţadována. 

U čárových kódů je při jejich čtení naopak přímá viditelnost naprostou samozřejmostí, coţ se 

vcelku oprávněně jeví jako limitující vlastnost. Například při identifikaci zavazedel na letištích, kdy 

jsou zavazadla opatřena štítky s čárovými kódy, a kdy putují po přepravním pásu, kde jsou následně 

data z identifikačních štítků čtena. Kaţdé zavazadlo je tvarově jiné, umístění štítku se rovněţ mění, 

štítky navíc nemusí být z důvodu překrývání zavazadel vidět apod., takţe je velice komplikované 

dosáhnout nějaké míry automatizace za pouţití identifikace pomocí čárových kódů. Zde se nám 

naopak směle nabízí vyuţití technologie RFID. 

Delší čtecí vzdálenost 

 

U RFID technologie, v závislosti na pouţitém typu tagu a pouţité vlnové délce čtecího 

signálu, se můţe čtecí vzdálenost, v ideálních podmínkách, pohybovat v rozmezí cca 9 – 90 metrů. 

Pro čtení čárových kódů existují čtečky, které by měly být schopny přečíst kód aţ do 

vzdálenosti 9 metrů, zpravidla je to ale o mnohem méně. 

Datová kapacita 

 

Datová kapacita RFID tagu je zpravidla podstatně větší neţ datová kapacita čárového kódů. 

Podstatnější je ale její vyuţitelnost, pokud budeme chtít provádět běţnou identifikaci poloţek 

v logistickém řetězci, tak rozdíl mezi pouţitím RFID tagu, anebo 2D čárového kódu není tak 

markantní. Nicméně pokud budeme chtít provádět specifické úkony, jako například monitorování 

teplotní změny poloţky, kdy data o teplotních změnách budou ukládány na tag, tak je volba RFID 

technologie jasná. 

Odolnost 

 

RFID tag jako takový je v podstatě jen mikročip a anténa, to jakým způsobem ho zapouzdříme 

do nějaké fyzické schránky je jen na nás. Tag můţe mít např. podobu samolepky, plastové kartičky, 

knoflíku, klíčenky apod. Fyzická podoba tagu je tedy velmi variabilní a pokud by to bylo ţádoucí, 

můţeme tagy zapouzdřit do velice bytelných schránek, které vydrţí i velmi nepříznivé podmínky, jako 

vysoké teploty, prašné, či jinak “špinavé“ prostředí a podobně, zkrátka prostředí ve kterých by 

obyčejný čárový kód neobstál.  

Oproti tomu čárový kód se stává nečitelným, pokud je nějakým způsobem znečištěn a je 

ztracena optická čitelnost kódu. 

Identifikace konkrétní poloţky v logistickém řetězci 

 

Tato vlastnost je často uváděna jako výhradní vlastnost RFID tagů, coţ je zpravidla dáno 

jejich větší datovou kapacitou oproti klasickým 1D čárovým kódům. Faktem je, ţe klasické 1D čárové 

kódy dostatečnou kapacitu na identifikaci konkrétní poloţky nemají, nicméně existují i další typy 

čárových kódů, které jiţ dostatečnou kapacitou pro unikátní identifikaci konkrétní poloţky řetězce 

disponují. 
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Shrnutí 

 

Vlastnosti obou identifikačních technologií, resp. pohled na ně z obou stran, jak z pohledu 

RFID, tak z pohledu čárových kódů, nám ukázal, ţe obě technologie mají své slabé i silné stránky. 

Nedá si vyloţeně říct, která technologie je lepší a která je horší, vţdy záleţí na konkrétním případu 

pouţití. Velice častým jevem je pak to, ţe se obě technologie v rámci řešení, konkrétního případu 

v logistickém řetězci, navzájem doplňují a vzniká jakýsi hybridní identifikační systém, těţící ze 

silných stránek obou technologií. Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [1], 

[2], [3] a [12]. 
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2 RFID 
 

RFID (Radio Frequency Identification), je technologie pro identifikaci objektů reálného světa 

pomocí rádiových vln. Objektů reálného světa, jako je zboţí, produkty, zvířata, či lidé. K identifikaci 

takovýchto objektů se vyuţívá RFID tag. Tag je zde označení datového nosiče, jedná se o čip 

doplněný anténou, který v sobě uchovává informace nutné k identifikaci daného objektu, a který můţe 

mít téměř libovolné fyzické zapouzdření. Tag je následně snímán anténou a data z něj jsou dále 

zpracovávána systémem. 

V této kapitole si řekneme jak vlastně RFID technologie technicky funguje a na čem je tato 

technologie zaloţena. Dále se pak podíváme na to, co vlastně utváří ucelený RFID systém.  

 

2.1 Technický pohled 
 

Základem technologie RFID jsou elektromagnetické vlny, a to konkrétně vlny rádiové, jejichţ 

princip je velmi dobře znám. V tomto směru se tedy nejedná o ţádnou technologickou novinku. 

Nicméně shrňme si, pro úplné pochopení technologie, základní principy a vlastnosti 

elektromagnetických, resp. rádiových vln. 

 

2.1.1 Elektromagnetické vlnění 

 

V druhé polovině 19. století dospěl skotský fyzik James Clerk Maxwell k závěru, ţe existují 

elektromagnetické vlny, které se šíří rychlostí světla, a ţe těmito elektromagnetickými vlnami je i 

světlo samotné. Zároveň také vyslovil myšlenku, ţe kromě světla existují ještě další elektromagnetické 

vlny. Tuto myšlenku dále rozvinul německý fyzik Heinrich Hertz, který potvrdil jejich existenci a 

poloţil tak základy pro rozvoj radiotechniky a v zásadě i celé techniky bezdrátových spojů. 

Pokusme se triviálně shrnout základní pojmy z oblasti elektromagnetických vln. Vlnou 

můţeme nazvat jev, kdy je přenášená energie z jednoho zdrojového místa na místo jiné. Za vlnění 

označme jev, kdy jsou vlny šířeny prostorem. Vlnění rozeznáváme dvojí, mechanické a 

elektromagnetické. Jako příklad mechanického vlnění jistě kaţdého napadne vodní hladina a její 

rozvíření, dalším příkladem mechanického vlnění jsou zvukové vlny, které vznikají rozkmitáním 

nějakého tělesa. Naší problematiky se ale hlavně týká vlnění elektromagnetické.  

Elektromagnetické vlnění (viz obrázek 4) vzniká kmitáním částic s elektrickým nábojem a 

skládá se ze dvou vzájemně neoddělitelných sloţek – elektrické a magnetické. Kaţdá z těchto sloţek 

mění v čase svůj rozkmit (amplitudu), z nuly do maxima, zpět do nuly, dále do minima a zpět do nuly, 

tomuto ději říkáme cyklus. Potom se děj stále znovu stejně opakuje, jedná se tedy o děj periodický. 

Jeden kaţdý časový úsek, v němţ tento cyklus proběhne, nazýváme perioda. Vyjadřuje se v 

jednotkách času (sekundách). Vzdálenost, kterou elektromagnetické vlnění urazí během jednoho cyklu 

se nazývá vlnová délka a je to tedy vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími maximy, či minimy. 

Chceme-li pak vyjádřit, kolikrát za jednotku času se u daného vlnění cyklus zopakuje, pouţijeme 

veličinu zvanou frekvence (kmitočet), jejíţ jednotkou je Hertz (Hz). Tato jednotka tedy vyjadřuje 

počet cyklů za sekundu. Od frekvence se pak dále odvíjí chování elektromagnetického vlnění 

v různých prostředích. 
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Obrázek 4 - Elektromagnetická vlna 

Pro pojem elektromagnetické vlnění se často také vyuţívá pojmu elektromagnetické záření. 

Podle různé vlnové délky (resp. frekvence) pak rozlišujeme několik typů elektromagnetického 

záření, jako je např. infračervené, ultrafialové, gamma a rentgenové záření, světlo a v neposlední řadě 

pak rádiové vlny. 

 

2.1.2 Rádiové vlny 

 

Rádiové vlny jsou elektromagnetické záření, jehoţ vlnová délka se pohybuje mezi 0,1 cm – 

1000 km, případně záření o frekvenčním rozsahu 30 Hz – 300 GHz. Frekvenční rozsah rádiových vln 

se u RFID technologie pohybuje zpravidla mezi 30 KHz – 5,8 GHz. Konkrétní typy frekvencí, 

vyuţívané technologií RFID znázorňuje tabulka 2. 

Tabulka 2 - Frekvence rádiových vln 

Název pásma Zkratka Vlnová délka Frekvence 

Nízká frekvence LF 10 km – 1 km 30 – 300 KHz 

Vysoká frekvence HF 100 m – 10 m 3 – 30 MHz 

Ultra vysoká frekvence UHF 1 m – 100 mm 300 – 3000 MHz 

Mikrovlny  1 m – 1 mm 300 MHz – 300 GHz 

 

Rádiové vlny jako takové jsou základním nosičem informací při přenosu dat z RFID tagu na 

anténu a zpět. V závislosti na prostředí ve kterém budeme chtít RFID technologii aplikovat, resp. na 

materiálech, kterými se pak rádiové vlny budou šířit vyuţíváme rádiové vlny různých vlnových délek. 

Rádiové vlny mohou různými materiály procházet bez ztráty energie, mohou být částečně 

absorbovány, anebo mohou být plně zablokovány.  

Základní princip jakým jsou data pomocí rádiových vln čtena z RFID tagů je následující. 

Uvaţujme základní komunikační model (kde vynecháme technické detaily jako je modulace signálu 

apod., které pro naši problematiku nejsou podstatné), kdy RFID čtečka komunikuje jako první a vysílá 

skrze svou anténu rádiový signál do okolí. Tento rádiový signál následně zachytí anténa RFID tagu, 

která takto získá energii, potřebnou k nabití mikročipu RFID tagu. Nabitý mikročip pak následně 

vysílá svůj signál skrze svou anténu, resp. anténu RFID tagu zpět na anténu RFID čtečky, která 

z přenášeného signálu dekóduje poţadovaná data a předá je RFID čtečce. 
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2.2 RFID systém 
 

Co je to vlastně RFID systém a z čeho se skládá? Na tyto otázky najdeme odpovědi 

v následující kapitole.  

Definujme si RFID systém jako komplexní systém, sloţený z několika komponent, slouţící 

k rádiové identifikaci objektů reálného světa. Hlavním cílem RFID systému je sběr dat z RFID tagů 

objektů a jejich následné zpracování pomocí softwarových systémů. 

RFID systém tvoří tyto základní komponenty: 

 Tag 

 Čtečka + Anténa 

 Controller 

 Senzory, Ovládací jednotky 

 Softwarový systém 

 Komunikační infrastruktura 

 

Zjednodušenou architekturu RFID systému pak zachycuje následující obrázek 5. 

 

Obrázek 5 - Základní architektura RFID systému 
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Specifikujme si ale dále tuto architekturu, a to z IT pohledu, kde si celý systém rozdělme na 

dvě části. Na tzv. Edge doménu, kterou utváří RFID hardware a Softwarovou doménu, kterou utváří 

middleware pro zpracování dat a vazby na rozšiřující back-end systémy. Doménový model znázorňuje 

obrázek 6. 

Obě části jsou samozřejmě stejně důleţité. Sebelepší softwarový systém by byl nepouţitelný, 

kdyby se v něm efektivně neobjevovala relevantní a přesná data, získána z Edge domény. Stejně tak 

dokonale vyladěná Edge doména, by byla bez softwarového systému rovněţ nepouţitelná, protoţe aţ 

softwarové systémy jsou v tomto případě schopny dát datům smysl a vytěţit z nich informace, 

příslušné danému kontextu. 

 

Obrázek 6 - Doménový model RFID systému 

V následujících podkapitolách si podrobněji probereme jednotlivé komponenty z doménového 

modelu RFID systému. 

 

2.2.1 RFID Tag 

 

Nosič informací o identifikovatelném objektu. Skládá se ze dvou základních částí, z antény a 

mikročipu. RFID tag je klíčová komponenta RFID systému, proto jí v této podkapitole věnujeme 

nejvíce prostoru. RFID tagy si můţeme rozdělit na základě dvou hledisek, z hlediska energetického 

zdroje a z hlediska paměťových vlastností. 

Rozdělení z hlediska paměťových vlastností 

 RO – Read Only – Tag pouze pro čtení 

 RW – Read Write – Tag Pro čtení i pro zápis 

 WORM – Write Once, Read Many – Tag pro jeden zápis a následné čtení 

Rozdělení z hlediska energetického zdroje: 

 Pasivní 

 Aktivní 

 Polo-Aktivní (Polo-Pasivní) 

 

Čtečka, 

Anténa 
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Pasivní tag 

 

Jedná se o základní, nejjednodušší a v zásadě i nejlevnější variantu tagu. Tag je sloţen pouze 

z mikročipu a antény, neskrývá v sobě ţádný zdroj energie, případně elektroniku poskytující 

rozšiřující funkcionalitu tagu. Tag funguje pouze jako nosič zapsané informace. 

Čtení pasivního RFID tagu probíhá tak, ţe nejprve je ze čtečky vyslán nabíjecí signál, který 

nabije pasivní tag dostatečným mnoţstvím energie, nutným k odeslání informací z tagu zpět na čtečku. 

Čtečka tyto informace skrze anténu přečte a zprocesuje dále. Tag není schopen bez čtečky 

komunikovat. 

Konstrukce pasivního tagu je velmi jednoduchá, bytelná a zpravidla velmi malých rozměrů, to 

zajišťuje dlouhou ţivotnost takovéhoto tagu. Tagy tohoto typu jsou pak dále realizovány i jako tagy, 

určené k vysoké odolnost vůči nepříznivým vnějším vlivům, jako je vysoká teplota(aţ 200°C), 

chemické prostředí apod. Maximální dosah čtení u tagu tohoto typu je cca 9 metrů. 

Aktivní tag 

 

Aktivní tag je oproti tagu pasivnímu jiţ poněkud sofistikovanější zařízení. Tag se rovněţ 

skládá z mikročipu a antény, ale ještě navíc je v něm zapouzdřen i zdroj energie (zpravidla baterie, ale 

mohou zde být i solární články) a elektronika poskytující rozšiřující funkcionalitu, jako například 

měření teploty, senzor pohybu apod. 

Čtení aktivního RFID tagu probíhá tak, ţe tag komunikuje jako první a vysílá data do okolí, 

kde jsou zpravidla zachyceny čtečkou. Vysílaní signálu, resp. dat, je napájeno vlastním energetickým 

zdrojem tagu a tag ve své podstatě k vysílání dat čtečku vůbec nepotřebuje. Dále pak existují varianty 

aktivních tagů, kdy tag pracuje v úsporném reţimu a nevysílá ţádný signál, čeká na probouzecí signál 

čtečky a aţ pak začíná vysílat. Tento přístup pak šetří baterii tagu. 

Konstrukce aktivního tagu je sloţitější neţ konstrukce pasivního tagu a tag je zpravidla větších 

rozměrů. Tag můţe být rovněţ náchylnější k poškození v případě působní vnějšího nepříznivého 

prostředí. Čtecí vzdálenost je ale o dost větší neţ u pasivního tagu a dosahuje aţ cca 30 metrů, to je 

dáno zejména posílením vysílaného signálu pomocí vlastního energetického zdroje. 

Polo-aktivní tag 

 

Tento tag, který je někdy uváděn i jako Polo-pasivní tag, je velice podobný klasickému 

aktivnímu tagu. Také se skládá z mikročipu, antény, energetického zdroje a elektroniky poskytující 

rozšiřující funkcionalitu tagu. Jediný rozdíl je v tom, ţe tag vyuţívá energii svého energetického 

zdroje pouze k napájení elektroniky, resp. její funkcionality. Pro vysílání datového signálu je pak 

vyuţita energie, předána anténou RFID čtečky, tak jak je tomu u pasivního tagu. 

2.2.2 Čtečky, antény, controller, a senzory 

 

Oblast těchto komponent si projdeme jen velice obecně. Všechny dosud uvedené komponenty 

(včetně výše uvedených tagů) se označují jako RFID hardware. 

 Čtečka – zařízení, umoţňující čtení (zápis) dat, přenášených rádiovým signálem z (do) RFID 

tagu. K přenosu signálu je vyuţívána Anténa. 
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 Anténa – zařízení úzce spjaté se čtečkou, které přenáší rádiový signál, resp. data vyslaná 

čtečkou, či tagem. Anténa samotná můţe být součástí čtečky (např. mobilní ruční čtečka), 

anebo můţe být realizována jako externí zařízení, které se k čtečce následně připojí. 

 Controller – je komponenta, umoţňující nějaké externí entitě (např. middlewaru) komunikaci 

se čtečkou, umoţňuje přístup k funkcím čtečky a tedy i k ovládání veškerého chování čtečky. 

Controller můţe být realizován jako externí zařízení s daným rozhraním, často ale bývá 

součástí čtečky samotné a rovněţ můţe být realizován jako SW komponenta, která je součásti 

middleware.  

 Senzory – a jiné HW prvky, slouţí jako pomocné komponenty RFID systému. Například 

pohybový senzor můţe slouţit k inicializování procesu čtení, v případě, ţe objekt určený 

k identifikaci se bude nacházet v blízkosti čtečky. Světelná signalizace, realizována v podobě 

semaforu, můţe indikovat stav procesu čtení a podávat informaci o tom, ţe např. proces čtení  

expedovaného zboţí na konkrétní bráně ještě nebyl dokončen a podobně. Tyto prvky nám 

slouţí k zpřehlednění a zároveň i k zefektivnění celého RFID systému 

2.2.3 Middleware systém 

 

Middleware jako softwarový systém v tomto případě slouţí zejména ke sběru, filtraci a 

následnému delegování dat z RFID čteček na další komponenty systému. Middleware s čtečkou 

komunikuje přes rozhraní Controlleru. Datovým výstupem z middleware jsou data uloţená v databázi, 

anebo data delegována k rozšiřujícím back-end systémům, pro jejich další zpracování. 

2.2.4 Back-end systém 

 

Back-end systémy jsou softwarové systémy, skládající se z databází a informačních systému, 

řešících různé podnikové oblasti, od běţného monitorování a reportování čtecího procesu aţ po 

komplexní řešení Traceability logistického řetězce. 

2.2.5 Komunikační infrastruktura 

 

Jako komunikační infrastrukturu zde chápeme síťové prvky, umoţňující nám fyzické 

propojení všech výše uvedených komponent RFID systému. Síťové prvky jako routery, firewally a 

síťovou kabeláţ. 

Shrnutí 

 

RFID systém se dá hodně nadneseně označit za komplexní systém, ve kterém se střetávají dva 

světy, svět reálny (fyzický, či fyzikální) a svět IT, a kde efektivní propojení komponent z obou světů 

takovýto systém utváří. Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [1], [2], [3]. 
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3 RFID Standardy v oblasti logistického řetězce 
 

Tato kapitola se bude zabývat standardy v oblasti RFID technologie, zejména zaměřené na 

standardy pro identifikaci poloţek v logistickém řetězci. Standardy pro oblast logistického řetězce jsou 

utvářeny organizací GS1, kde hlavní soubor standardů a doporučených technologií se nazývá 

EPCglobal Network. 

3.1 GS1 & EPCglobal 

 

GS1 je mezinárodní nezisková organizace, zabývající se vývojem a adaptací standardů a 

řešení pro zefektivnění a zprůhlednění operací v logistickém řetězci. Organizace GS1 se mimo jiné 

zabývá jak oblastí identifikace poloţek pomocí čárových kódů, tak i identifikaci poloţek pomocí 

technologie RFID. Oblastí RFID technologie se zde konkrétně zabývá odnoţ organizace GS1 zvaná 

EPCglobal, ta pak definuje soubor standardů a technologií, zvaný EPCglobal Network. 

3.2 EPCglobal Network 
 

EPCglobal Network utváří komunitu obchodních partnerů, zpravidla participujících na určitém 

logistickém řetězci, kde hlavním cílem těchto partnerů je shromaţďovat a jednotným způsobem mezi 

sebou sdílet data, získána RFID identifikací poloţek logistického řetězce, za účelem maximálního 

zprůhlednění datových toků a získání efektivního řešení Traceability poloţek logistického řetězce. 

 

Obrázek 7 - EPCglobal Network – abstraktní pohled 

 

EPCglobal Network je soubor technologií, standardů a rozhranní určených k uskutečnění výše 

uvedeného cíle. Pomocí EPCglobal Network jsme schopni realizovat Efektivní logistický řetězec, 

zaloţený na RFID systému, kde informační komunikace mezi jednotlivými entitami Efektivního 

logistického řetězce bude probíhat jednotnou, standardizovanou cestou. 
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EPCGlobal Network utváří těchto pět komponent: 

 EPC – Electronic Product Code 

 Identifikační systém zaloţený na RFID (tagy, čtečky) 

 EPC middleware 

 EPCIS – Electronic Product Code Information Services 

 ONS – Object Naming Service 

Podrobně si jednotlivé komponenty EPCGlobal Network představíme v následujících podkapitolách. 

3.2.1 EPC Electronic Product Code 

 

Je klíčovou komponentou EPCGlobal Network. Jedná se o identifikační kód, jednoznačně 

identifikující konkrétní poloţku logistického řetězce. Datovým nosičem EPC kódu je RFID tag.  EPC 

kód má svou pevnou strukturu, skládající se ze čtyřech částí: 

 Hlavička – definující typ údaje v EPC, jeho verzi a generaci 

 EPC Manager – identifikující organizaci, společnost 

 Object Manager – identifikující typ produktu 

 Sériové číslo – jednoznačně identifikující konkrétní poloţku 

Pro lepší představu o struktuře EPC kódu slouţí následující obrázek 8. 

 

Obrázek 8 - Struktura EPC kódu 

Z obrázku by mělo být rovněţ patrné, ţe EPC kód, který je uloţen na RFID tagu, je jen číselný 

údaj, který funguje jako unikátní identifikační číslo konkrétní poloţky logistického řetězce. Ţádné 

další informace o podrobných vlastnostech poloţky logistického řetězce na RFID tagu nejsou a dá se 

říct, ţe EPC kód funguje jako odkaz, či ukazatel na poloţku, uloţenou v databázových systémech, kde 

se podrobnější informace o vlastnostech konkrétní poloţky dají dohledat. 
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U RFID tagů, které uchovávají informaci v podobě EPC kódů je zaručena jejich unikátnost 

v rámci logistického řetězce. Toho je docíleno zejména díky číselným rozsahům, identifikujícím 

danou organizaci, resp. produkt (viz struktura EPC kódu), které EPC kód utvářejí. Rozsahy jsou 

poskytnuty členům sítě EPCglobal Network, a jsou spravovány organizací EPCglobal, resp. GS1. 

3.2.2 Identifikační systém zaloţený na RFID (tagy, čtečky) 

 

Tato oblast byla podrobně popsána v 2. kapitole. Rád bych zde ale zmínil standard LLRP 

(Low Level Reader Protocol), coţ je standard, definovaný společností EPCglobal, pro komunikaci 

mezi čtečkou a externí entitou, kterou můţe být například middleware. Tento standard definuje 

jednotné síťové komunikační rozhraní čtečky. 

3.2.3 EPC middleware 

 

Tato oblast byla podrobně popsána v 2. kapitole. Nicméně doplním zde souvislosti a vlastnosti 

takovéhoto middleware pro oblast EPCGlobal Network. Ve zkratce, jedná se o softwarový systém pro 

zpracování dat z RFID tagů. Middleware, který je součástí EPCglobal Network musí umět pracovat se 

standardy,resp. rozraním LLRP a EPCIS (viz podkapitola 3.2.5) a měl by rovněţ umět delegovat data 

do příslušného EPCIS uloţiště. EPC middleware, realizovaném konkrétním produktem společnosti 

IBM, se dále zabývá kapitola 4.2. 

3.2.4 EPCIS – Electronic Product Code Information Services 

 

Pojem EPCIS je chápán minimálně z dvou pohledů. V první řadě se jedná o standard navrţený 

pro výměnu informací mezi obchodními partnery logistického řetězce. EPCIS definuje komunikační 

rozhraní, kdy komunikace samotná je zaloţena na výměně EPCIS Zpráv, přenášejících informace o 

událostech v logistickém řetězci. EPCIS Zpráva má jednotnou, standardizovanou, strukturu. EPCIS 

rozhraní můţe propojovat a hlavně sjednotit komunikaci partnerů logistického řetězce za účelem 

dosaţení efektivního a snadno rozšířitelného řešení Traceability poloţek logistického řetězce. EPCIS 

rozhraní můţe rovněţ propojit a vytvořit jednotný komunikační kanál mezi dvěma zdánlivě 

rozdílnými datovými uloţišti. 

Druhý pohled na EPCIS je ten, ţe EPCIS je chápán jako standardizované datové uloţiště, resp. 

databáze, s danou vnitřní strukturou, která přímo uchovává informace o ţivotním cyklu poloţky 

logistického řetězce, identifikované pomocí EPC kódu. Toto uloţiště musí vţdy pracovat pod EPCIS 

rozhraním, takţe jeho vnitřní fyzická struktura databáze není podstatná, podstatná jsou jednotná 

komunikační rozhraní.  

3.2.5 ONS – Object Naming Service 

 

Sluţba, která na základě EPC kódu, dokáţe vyhledávat v EPCIS uloţištích jednotlivých 

partnerů logistického řetězce informace, kde všude se daný EPC kód vyskytuje a vrací danému 

autorizovanému uţivateli informace o ţivotním cyklu poloţky (označené příslušným RFID tagem a 

jeho EPC kódem). Efektivní metoda pro systém řešící Traceabilitu poloţek logistického řetězce. 

Realizace systému Traceability je ale moţná i bez ONS, jedná se ale o poměrně těţkopádný přístup, 

kdy jednotlivé EPCIS systémy si udrţují vlastní registr partnerských EPCIS systému, tzv. point-to-

point konfigurace. ONS pak v tomto směru nabízí centralizované řešení pro dotazovaní jednotlivých 

EPCIS uloţišť, které je snadno rozšiřitelné o nové uloţiště a můţe tak snadno “růst“. ONS se dá 

realizovat jako globální centralizovaná sluţba, pro celou partnerskou síť, anebo i jako lokální sluţba, 
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pouze pro oblast jediného partnera. Jednotlivé ONS sluţby je pak moţné propojit a dosáhnout tak 

určité míry škálovatelnosti celého řešení.  

Základní architekturu EPCglobal Network znázorňuje následující obrázek 9. 

 
Obrázek 9 - EPCglobal Network Architektura 

 

Shrnutí 
 

Hlavním pilířem a tedy i hlavní přidanou hodnotou EPCglobal Network je vytvoření 

informačních kanálů, resp. vazeb mezi partnery logistického řetězce. Touto komunikační vazbou jsou 

pak sdíleny informace o veškerých informačních tocích logistického řetězce. Přínosem pro partnery je 

pak zejména získání úplné transparentnosti logistického řetězce a získání schopnosti traceability 

poloţek v daném řetězci. EPCglobal Network je navíc standardem, takţe aplikace takovéhoto řešení 

nastavuje jednotné komunikační pravidla mezi partnery logistického řetězce, coţ umoţňuje snadné 

vytváření nových vazeb s novými partnery za účelem rozšíření, či změny logistického řetězce. 

Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [4], [5] a [12]. 
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4 IBM řešení EPCGlobal Network 
 

Tato kapitola se bude zabývat konkrétními produkty společnosti IBM, které nabízí komplexní 

řešení EPCglobal Network. EPCglobal Network ve své architektuře nedefinuje konkrétní softwarové 

řešení a ponechává si pro realizaci této oblasti jistou míru abstrakce. EPCglobal Network v zásadě jen 

definuje chování softwarových systémů a samotné produktové řešení nechává aţ na dodavatelích 

konkrétních systémů. Organizace EPCglobal pak poskytuje certifikace produktových řešení, které 

splňují nároky definované standardy EPCglobal Network.  

Jedním z certifikovaných řešení pro EPCglobal Network je řešení společnosti IBM. IBM je 

jedním z “největších světových hráčů“ v této oblasti a rovněţ i v oblasti systémové integraci. 

IBM nabízí pro realizaci EPCglobal Network řešení, sloţené ze dvou produktů, WebSphere 

Sensor Events 6.2 a InfoSphere Traceability Server 2.5, se kterými se podrobněji seznámíme v této 

kapitole. Adaptaci architektury EPCglobal Network pomocí produktového řešení společnosti IBM pak 

znázorňuje obrázek 10. 

 

Obrázek 10 - IBM produktová adaptace EPCglobal Network architektury 

4.1 IBM doménový model RFID řešení 

 

V kapitole 2.2 jsme se zabývali RFID systémy, definovali jsme si zde základní doménový 

model RFID systému. Doménový model z pohledu IBM řešení zachycuje následující obrázek 11, kde 

celé řešení a zejména pak jeho softwarová část (oblast Sensor Events a oblast Podnikové integrace) je 

postavena na produktech řady WebSphere (řada produktů pro řešení podnikového middleware a 

podnikové integrace). Zvýrazněná je pak oblast domény Sensor Events, která byla klíčovou oblastí pro 

realizaci Showcase dema, podrobně rozebraného v kapitole 5. 
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Obrázek 11 - doménový model IBM RFID řešení 

4.2 WebSphere Sensor Events 

 

WebSphere Sensor Events (dále jen WSE) je middleware (postavený na J2EE a otevřených 

standardech) propojující Edge doménu s back-endovými softwarovými systémy. WSE spolu s Edge 

Controllerem propojuje svět softwarových systémů a RFID hardwaru, umoţňuje zpracování, filtraci a 

delegování velkého mnoţství dat, získaných pomocí RFID identifikace.  Data, zpracována Edge 

Controllerem a následně i pomocí WSE, jsou v podobě tzv. Událostí (data získána z RFID identifikace 

a prezentována v konkrétním kontextu daného podnikového procesu) předávána a zpracovávána 

systémy zajišťujícími podnikovou a procesní integraci. Modelu Událostí se budeme podrobněji 

zabývat v podkapitole 4.2.2. 

4.2.1 Architektura systému 

 

Produkt WebSphere Sensor Events (dále jen WSE) není black-box produktové řešení, jedná se 

o vysoce konfigurovatelný systém, sloţený z několika samostatných podproduktů a komponent. 

Označení WSE je bráno spíše jako označení balíku produktových řešení. 

 

Produktovou architekturu WebSphere Sensor Events zachycuje následující obrázek 12. V další 

části kapitoly se budeme rovněţ věnovat i základnímu popisu jednotlivých komponent WSE. 
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Obrázek 12 - základní architektura produktu WebSphere Sensor Events 

WebSphere Application Server 

 

J2EE aplikační server, tvořící základ celého produktové řešení.  Na tomto aplikačním serveru 

“běţí“ aplikační jádro systému, kterým je WebSphere RFID Event Server. Aplikační server rovněţ 

nabízí centrální systémovou správu konfigurací celého řešení, zejména pak správu aplikačních 

připojeni k systémům DB2 a MQ. 

WebSphere RFID Event Server 

 

Základní aplikační komponenta WebSphere Sensor Events, poskytuje a spravuje veškeré 

funkce spadající do domény Sensor Events. Hlavní náplní Event Serveru je zpracovávání Událostí 

(data získána z RFID identifikace a prezentována v konkrétním kontextu daného podnikového 

procesu), tok Událostí a v zásadě i celá vnitřní procesní logika systému, která je konfigurovatelná 

v kontextu konkrétních poţadavku na řešení. “Fyzické“ zpracování Událostí pak zajišťuje architektura 

MQ a MicroBroker. Události mohou být rovněţ zaznamenávány do databáze DB2. Modelem Událostí 

se budeme podrobněji zabývat v podkapitole 4.2.2. 

WebSphere MQ 

 

Integrační platforma, poskytující infrastrukturu pro bezpečný přenos Zpráv mezi různými 

aplikacemi, či systémy. Zprávy jsou aplikacím zpravidla přenášeny v podobě XML dokumentů, či 

SOAP zpráv, pomocí webových sluţeb. Vnitřně je celý systém postaven na důmyslném systému 

aplikačních Front (do kterých jsou zasílány aplikační Zprávy) a Kanálů (které jednotlivé Fronty 

propojují). Komunikačním modelem Zpráv, Front a Kanálu se budeme podrobněji zabývat 

v podkapitole 4.2.2. 

DB2 
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Data Capture and Delivery Controller 

 

Tato komponenta se nachází na samotném okraji softwarového systému, komunikuje přímo 

s RFID hardwarem a zpracovává “surová“ data z RFID čteček, která předzpracovává do podoby, 

srozumitelné WebSphere Sensor Events, respektive WebSphere RFID Event Serveru. Tato část můţe 

běţet jak na samostatném stroji v Edge doméně, tak i jako součást domény Sensor Events a tedy i 

produktu WSE (coţ byla varianta, kterou jsem volil pro Showcase demo z kapitoly 5). 

Data Capture and Delivery Controller se skládá z těchto softwarových komponent: 

 J9 – IBM implementace J2ME JVM (Java 2 Micro Edition Java Virtual Machine), 

 SMF (OSGi) - Service Management Framework (dále jen SMF) je IBM implementace OSGi 

frameworku, kde OSGi (Open Services Gateway) je specifikace dynamického modulárního 

systému jazyka Java. Princip OSGi frameworku je následující. Aplikace, které jsou postaveny 

na tomto frameworku, jsou realizovány jako softwarové komponenty zvané bundles. Tyto 

komponenty poskytují různorodou funkcionalitu a aplikační zdroje. V prostředí SMF mohou  

bundle komponenty běţet samostatně, anebo mohou, sdílením svých zdrojů, utvářet 

komplexní celky. Bundle komponenty mohou být dále dynamicky instalovány, spouštěny a 

zastavovány nezávisle na ostatních komponentách v JVM. Ke komponentám se dá přistupovat 

ze sítě skrze webové sluţby, 

 MicroBroker – zvaný také WebSphere Connection Server Micro Edition, je “odlehčený“ 

engine poskytující infrastrukturu pro výměnu Zpráv mezi aplikacemi pomocí protokolu 

MQTT (MQ Telemetry Transport). Tuto funkcionalitu vnitřně zajišťují komponenty 

MicroBroker Bus a MicroBroker Bridge. MicroBroker má rovněţ vlastní framework, 

postavený na principu OSGi, tedy bundle komponent. Aplikace, postavené na tomto 

frameworku jsou komponenty zvané agents. Tyto komponenty utvářejí hlavní aplikační jádro 

Data Capture and Delivery Controlleru. 

Následující obrázek 13 zachycuje podrobnější architekturu Data Capture Delivery Controlleru, 

kde můţeme vidět provázanost jednotlivých frameworkových a tedy i komponentních vrstev. 

 

Obrázek 13 - Architektura Data Capture and Delivery Controlleru 
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Mezi hlavní agents komponenty patří: 

 Device agents – Rozhranní pro funkce RFID hardware, 

 Location agents – Rozhranní pro vstupně-výstupní zařízení, předzpracování dat z RFID 

identifikace (filtrace a agregace surových dat) před odesláním z Micro Brokeru na Sensor 

Events, 

 Controller agents – Akce pro koordinaci RFID identifikace, např. ovládání senzorů pohybu, 

spouštěč procesu čtení pro určitou časovou periodu, ale i koordinace samotných agentů. 

 

4.2.2 Funkcionalita systému 

 

Základním stavebním kamenem celého WebSphere Sensor Events systému je Událostmi 

řízené zpracování dat. Událostí chápeme zpravidla nějakou reálnou událost související s RFID 

identifikací (např. čtení tagů pomocí RFID čtečky). Událost musí být prezentována ve formě, která je 

srozumitelná softwarovým komponentám, systémově bývá realizována pomocí XML dokumentu a 

jeho metadat. Metadata udávají, či rozšiřují význam Událostí v rámci konkrétních podnikových 

procesů. Události jsou předávány softwarovým komponentám ve formě Zpráv. Zprávu tedy chápeme 

jako elektronicky přenášenou Událost mezi komponentami systému. Příklad Zprávy nám zobrazuje 

následující tabulka 3. Samotné schéma Zprávy a struktura jejich metadat je upravitelná podle 

aktuálních potřeb. 

Tabulka 3 - Schéma Zprávy ve formátu IBMSensorsEvent 

 

Příklad zpracování surových dat z RFID čteček, resp. tagů, pomocí Edge Controlleru 

znázorňuje následující obrázek 14. Příklad zachycuje základní agenty, pro obsluhu RFID hardware 

(agent čtečky, pohybového senzoru a signalizačního zařízení) a filtraci načtených dat (Filtr Agent). 

Celý průběh čtení dat pak koordinuje Controller Agent. 

Edge Controller obsahuje dvě dosud neuvedené komponenty, MicroBroker Bus a Bridge. 

Komponenta MicroBroker Bus umoţňuje předávání Zpráv mezi agenty, kteří je zpracují a následně 

přepošlou zpět na MicroBroker Bus. Z komponenty MicroBroker Bus Zprávy putují na komponentu 

MicroBroker Bridge, která je směřuje, skrze MQTT protokol, dále na příjemce. Příjemcem je v našem 

případě komponenta WebSphere MQ, ale můţe jím být i další MicroBroker komponenta. 

 

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>  

<ibmprem:ibm-premises-unified-format dts='2010-03-22T13:45:11'  

xmlns:ibmprem='http://www.ibm.com' 

xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 

xsi:schemaLocation='http://www.ibm.com 

IBMPremisesUnifiedMessageFormat.xsd'>  

 <event location='P1' type='tag_read'>   

  <rfid-tag-data antenna='0' count='1' discovered='1127396259506' reader='R1' tagid='a5a5510114341813'/>   

 </event> 

</ibmprem:ibm-premises-unified-format> 
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Obrázek 14 - Architektura Edge Controlleru 

Komponenta WebSphere MQ zpracovává Zprávy pomocí důmyslného systému Front a 

Kanálů.  Fronta je místo v infrastruktuře MQ, kam doputují zprávy od jejich původce (MicroBroker, 

aplikace apod.). Kanálem je pak speciální označení Fronty, která je rozhranním mezi infrastrukturou 

MQ a externím zdrojem (opět např. MicroBroker, či externí aplikace). Systém WebSphere Sensor 

Events definuje pro MQ infrastrukturu pět základních Front pro směrování Zpráv, tyto Fronty nám 

znázorňuje následující tabulka 4. 

Tabulka 4 - Seznam základních front komponenty MQ pro WSE 

Fronta/Kanál Účel 

EDGE.Q.IN Pro Zprávy z Edge Controlleru 

EDGE.Q.OUT Pro Zprávy do Edge Controlleru 

CONTROL.Q.IN Pro Zprávy z aplikační logiky 

CONTROL.Q.OUT Pro Zprávy do aplikační logiky 

TASKS.Q Pro zprocesování Zpráv 

 

Tok Zpráv 

 

Tok Zpráv zachycuje následující obrázek 15. Zprávy, které byly odeslány z vnějšku systému, 

tedy z Edge Controlleru pomocí MicroBrokeru, doputují do vstupního Kanálu EDGE.Q.IN. 

Ekvivalentně jsou zpracovány Zprávy zevnitřku systému (back-end systémy), které doputují do 

vstupního Kanálu CONTROL.Q.IN. Z těchto Kanálů jsou pak Zprávy vyzvednuty naslouchající 

sluţbou (Event Service), která je přeřadí do vnitřní Fronty TASKS.Q, kde čekají na další zpracování. 

Z této Fronty si Zprávy vyzvedávají Úlohy (Úlohy jsou Enterprise Java Beans komponenty, které mají 

jiţ konkrétní aplikační logiku. Provádí například transformace Zpráv, reportování apod.), které Zprávy 

zpracují (zkonzumují, přesměrují anebo vytvoří Zprávy nové). Zpracované Zprávy jsou směrovány na 
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výstup, kterým je zpravidla výstupní Kanál systému MQ (CONTROL.Q.OUT, či EDGE.Q.OUT). 

Výstupní Kanály si můţeme definovat i vlastní, podle potřeb systémové integrace. Kromě MQ Kanálu 

můţe být výstup dále směrován skrze protokoly JMS, SMTP, či HTTP. Výstupní Zprávy jsou pak 

zpracovávány v doméně podnikové Integrace.  

 

Obrázek 15 - Tok Zpráv v architektuře WSE 

 

4.3 InfoSphere Traceability Server 

 

InfoSphere Traceability Server je další produktový díl, dotvářející IBM RFID řešení. 

InfoSphere Traceability Server (dále jen ITS) je platformou pro  aplikace, řešící traceabilitu poloţek 

logistického řetězce. Systém je zaloţen na modelu zpracování Událostí, symbolizujících konkrétní 

děje ve fyzickém RFID systému. Tyto Události zpravidla získává skrze WebSphere Sensor Events 

middleware a jeho MQ platformu, ale můţe být samozřejmě integrován s jiným middleware. ITS 

rovněţ poskytuje bezpečné, škálovatelné a standardizované uloţiště těchto Událostí. Produkt ITS je 

postaven na standardu EPCIS, často také bývá označován za EPCIS uloţiště, či EPCIS systém.  

Při realizaci Showcase dema jsem tento produkt vyuţíval zejména jako uloţiště s EPCIS 

rozhranním, které je schopno zpracovávat EPCIS Zprávy, generované middlewarem, tak jak to 

definuje standard EPCglobal Network. Nezabýval jsem se ale jiţ další rozšiřující funkcionalitou, 

kterou tento systém poskytuje, a která je jiţ mimo standard EPCIS a mimo zadání práce. V následující 

části se proto hlavně zaměříme na část, zabývající se zpracováním EPCIS Zpráv. 
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4.3.1 Architektura systému 

 

Produkt InfoSphere Traceability Server (dále jen ITS) není black-box produktové řešení, jedná 

se o konfigurovatelný systém sloţený z několika samostatných podproduktů a komponent. Označení 

ITS je bráno jako označení balíku produktových řešení. 

 

Produktovou architekturu ITS zachycuje následující obrázek 16. Můţeme si povšimnout, ţe 

dílčí komponenty tohoto systému jsou shodné s komponentami systému WebSphere Sensor Events. 

Z pohledu integrace produktů WSE a ITS je to velice důleţitá vlastnost. Shodným dílčím 

komponentám, popsaným v podkapitole 4.2, se v této podkapitole jiţ nebudeme dále podrobněji 

věnovat. 

 

 
Obrázek 16 - Architektura ITS 

Stejný pod-produktový základ systémů WebSphere Sensor Events a InfoSphere Traceability 

Server usnadňuje integraci těchto dvou produktových řešení. 

Traceability Server 

 

Komponenta Traceability Server je jádrem celého ITS systému, dá se rozdělit na pět 
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 Event Management – nejdůleţitější komponenta systému, zajišťuje bezpečné zpracování 

EPCIS Zpráv, jejich validaci, zpracování “chybných“ Zpráv. Dále jsou zde komponenty pro 
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bezpečnostních pravidel a podobně. Z těchto vlastnosti jsem se zaměřil zejména na oblast 

zpracování EPCIS Zpráv, coţ bylo pro realizaci Showcase dema z kapitoly 5 prioritní, 

  EPCIS Capture Interface - Komponenta pro zpracování EPCIS Zpráv. 

 

4.3.2 Model Událostí systému ITS 

 

Vzhledem k tomu, ţe produktové řešení ITS je zaloţeno na standardu EPCIS, tak pracuje 

s konkrétním typem Události, kterým je EPCIS Event. Tento typ Události nám udává konkrétní a 

jednotnou strukturu Zpráv (EPCISDocument), které jsou tomuto systému předávány. Jednotná 

struktura Zpráv umoţňuje jednotnou přenositelnost těchto Zpráv mezi různými EPCIS systémy a tvoří 

základní stavební prvek pro realizaci komunikačních kanálů mezi partnery logistického řetězce, jak je 

definuje EPCglobal Network. 

EPCIS Událost 

Událost chápeme zpravidla jako nějakou reálnou událost související s RFID identifikací. 

Informační význam Události dávají její metadata, ze kterých se dá vyčíst vazba na konkrétní 

podnikové procesy. EPCIS Událost je Událost s jednotnou a standardizovanou strukturou metadat. 

EPCIS Událost definuje čtyři podtypy Událostí: 

 ObjectEvent – událost vztahující se na identifikaci jednoho, čí více objektů, 

identifikovatelných pomocí EPC kódu, 

 AggregationEvent – událost vztahující se na identifikaci fyzicky agregovaných objektů, kdy 

je identifikovaná samotná agregace daných objektů (např. zboţí naloţené na paletě), 

 TransactionEvents – událost vztahující se na identifikaci různých fyzických objektů, které 

jsou však součástí jedné podnikové transakce (např. pokud je jedna konkrétní zásilka 

rozdělena fyzicky na více palet apod.), 

 QuantityEvent – událost vztahující se na identifikaci mnoţství objektů daného typu. 

Kaţdý takovýto podtyp EPCIS Události v sobě musí nést následující povinná metadata: 

 eventTime – časové razítko, označující přesnou dobu výskytu Události, 

 epcList/epc – seznam EPC kódů, asociovaných s danou Událostí, 

 action – označení vztahu Události k podnikové transakci, asociuje EPC kódy k dané transakci 

ve třech následujících vztazích, definovanými klíčovými slovy:  

o ADD – vytvoření podnikové transakce a prvotní asociováni EPC kódů k podnikové 

transakci,  

o OBSERVE – potvrzení asociace EPC kódu k dané podnikové transakci a pokračování 

v jejím průběhu,  

o DELETE – zrušení asociace EPC kódu k dané podnikové transakci a zpravidla také i 

ukončení dané podnikové transakce, 

 readPoint – čtecí místo v kterém byla Událost zaznamenávána (např. konkrétní čtecí brána), 
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 bizLocation – podniková oblast, ve které byla Událost zaznamenána (např. konkrétní 

distribuční centrum), 

 bizTransaction – definuje podnikovou transakci v kontextu daného podnikového procesu 

(např. naskladnění, vyskladnění, ukončení výroby apod.). 

Specifikace EPCIS dále umoţňuje v rámci EPCIS Události definovat vlastní metadata 

v klausuli extension, pro rozšiřující pokrytí celkové variability podnikových procesů a transakcí. 

Příklad konkrétní EPCIS Události znázorňuje tabulka 5, kde je EPCIS Událost zapouzdřena do 

strukturovaného XML dokumentu a uvozena značkou ObjectEvent. 

EPCIS Zpráva 

EPCIS Zpráva je zapouzdření konkrétní EPCIS Události do formy strukturovaného XML 

dokumentu, který je označován jako EPCISDocument, a který je následně přenášen mezi jednotlivými 

EPCIS systémy. 

 

 

Shrnutí 

 

IBM nabízí pomocí produktů WSE a ITS jednotné, komplexní a standardizované řešení 

realizující  architekturu EPCglobal Network. Celé řešení pak těţí z toho, ţe je postaveno na 

produktové řadě WebSphere, která je silnou platformou pro oblast podnikové integrace. Informace pro 

tuto kapitolu jsem čerpal z informačních zdrojů [4], [5], [6] a [7].

Tabulka 5 - EPCIS Zpráva 

<epcis:EPCISDocument xmlns:epcis="urn:epcglobal:epcis:xsd:1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  creationDate="2005-07-11T11:30:47.0Z"  

schemaVersion="1"> 

 <EPCISBody> 

  <EventList> 

    <!-- UC30 Reception --> 

    <!-- Reception Dr Sun --> 

    <ObjectEvent> 

     <eventTime>2009-12-12T09:00:00Z</eventTime> 

     <eventTimeZoneOffset>-05:00</eventTimeZoneOffset> 

     <epcList> 

       <epc>urn:epc:id:sgtin:184080.191999.1</epc>      

     </epcList> 

     <action>OBSERVE</action> 

     <bizStep>urn:epcglobal:cbv:bizstep:receiving</bizStep> 

     <readPoint><id>urn:epcglobal:cbv:loc:1122333.90001.MOTOROLA-101</id></readPoint> 

     <bizLocation><id>urn:epc:id:gln:1122333.30501.0</id></bizLocation> 

     <extension> 

       <deviceID>MOTOROLA-101</deviceID> 

       <operator>user1</operator> 

    </extension> 

   </ObjectEvent> 

  </EventList> 

 </EPCISBody> 

</epcis:EPCISDocument> 
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5 Showcase demo realizující Efektivní logistický řetězec 
 

Tato kapitola bude dokumentovat realizaci Showcase dema, simulujícího zjednodušený 

Efektivní logistický řetězec, postavený na technologiích RFID systému a standardech EPCGlobal. 

Demo bylo realizováno ve spolupráci s laboratoří ILAB RFID (při Vysoké škole Báňské) a se 

společností IBM. 

5.1 Základní popis dema 

 

Demo simuluje následující scénář, máme dvě distribuční centra, A a B (dále jen DC-A a DC-

B), mezi kterými chceme přepravovat produkty. Distribuční centrum je v rámci dema symbolizováno 

čtecí branou, brány by v reálné aplikaci tvořily vstupní a výstupní místo distribučního centra. V DC-A 

máme  “otagované“ produkty, které přepravujeme do DC-B. Informační toky tohoto logistického 

kroku jsou pak zaznamenány automatizovaným systémem pro identifikaci produktů.  

Logistický pohled 

 V DC-A se budou produkty expedovat, během procesu expedice musí produkty projít čtecí 

branou, kde budou načtena a následně systémem zprocesována data z RFID tagů, 

 Produkty budou přepraveny z DC-A do DC-B, 

 V DC-B se budou produkty přijímat, během procesu přijímání musí produkty rovněţ projít 

čtecí branou, kde budou načtena a následně systémem zprocesována data z RFID tagů. 

Informační pohled 

 Demo bylo realizováno ve dvou variantách: 

1. DC-A i DC-B vyuţívá pro čtení a zpracování dat z RFID tagů společný a jednotný systém 

(middleware, realizovaný produktem WebSphere Sensor Events) a společné EPCIS uloţiště 

(realizované produktem InfoSphere Traceability Server).  

Reálný případ, kdy DC-A i DC-B je pod správou jediné společnosti a tedy i jediného RFID 

systému. 

Výstupem varianty 1 je řešení, kdy společnost realizovala svůj interní RFID systém k dosaţení 

traceability logistického řetězce, který je postaven na standardech EPCglobal, které umoţňují 

rychlou integraci s případným dalším obchodním partnerem a jeho distribučním centrem. 

Samozřejmě za předpokladu, ţe je jeho řešení rovněţ postaveno na standardu EPCglobal. 

2. DC-A vyuţívá pro čtení a zpracování dat z RFID tagů vlastní systém (middleware, 

realizovaný produktem WebSphere Sensor Events) a vlastní EPCIS uloţiště (realizované 

produktem InfoSphere Traceability Server). DC-B pak vyuţívá pro čtení a zpracování dat 

z RFID tagů rovněţ vlastní systém (realizovaný produktem Fosstrak EPCIS, jedná se o open-

source řešení, které je v základních funkčních principech ekvivalentní s řešením od 

společnosti IBM). V této části byla dále realizovaná klientská aplikace pro monitorování dat 

z RFID tagů, zpracovaných na čtecí bráně DC-A.  
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Reálný případ, kdy DC-A je pod správou společnosti A, která vyuţívá svůj specifický systém, 

v našem případě řešení společnosti IBM. A DC-B je pod správou společnosti B, která rovněţ 

vyuţívá svůj specifický systém, v našem případě řešení společnosti Fosstrak. 

Výstupem varianty 2 je řešení, kdy logistický řetězec utvářejí dvě různé společnosti a tedy i 

dva různé RFID systémy, kde oba systémy jsou postaveny na standardech EPCglobal. Bylo 

potvrzeno, ţe data uloţena v jednom systému jsou kompatibilní s daty uloţenými v systému 

druhém, tak jak to definuje standard EPCglobal. Kompatibilita dat byla prokazována, pouze na 

úrovni monitorovacích aplikací, nebyly řešeny ţádné další vazby obou systému, např. pomocí 

sluţby ONS. 

Cílem obou řešení bylo vybudovat RFID systém, kompatibilní se standardy EPCglobal 

(tvořený EPCIS uloţištěm a EPC middleware), řešící identifikaci produktů v logistickém řetězci. 

Řešení ve variantách 1 i 2 vychází ze stejného základu. V obou řešeních byla pouţita shodná 

hardwarová architektura (RFID čtečky, antény, tagy) a dále i shodný softwarový základ, kterým je 

IBM softwarové řešení pro RFID identifikaci a traceabilitu v logistickém řetězci, zaloţený na 

standardech EPCGlobal. Základní schéma celého řešení znázorňuje obrázek 17. 

 

Obrázek 17 - Základní schéma Showcase dema 

5.2 Realizační fáze 
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5.2.1 Instalační fáze 

 

Tato fáze se zabývala přípravou pracovního a provozního prostředí, a to jak z pohledu 

hardwarového, tak i z pohledu softwarového. Rozdělme si tedy tuto fázi na dvě dílčí částí, 

hardwarovou a softwarovou. 

 

Hardwarová instalační fáze 

 

Hlavním cíle této fáze byla příprava pracovního prostředí z pohledu hardwarových komponent 

systému pro identifikaci zaloţenou na RFID. Jednalo se o fyzickou instalaci dvou RFID čteček, jejich 

antén, routeru, síťového propojení a následného “oţivení“ těchto komponent, resp. konfiguraci 

hardwarových komponent. 

Pouţité komponenty: 

 čtečka Motorola XS480 

 čtečka Impinj Speedway 

 router Linksys WRT54G2-RM 

 sada UTP kabeláţe 

 virtuální server s OS Red Hat Enterprise Linux 5.3 

 sada RFID tagů, typu EPCglobal UHF Class 1 Generation 2 

Postup hardwarové instalace byl následující. 

 

Instalace čtecích brán 

Čtecí brána se skládá z pojízdné konstrukce pro uchycení čtečky a antén. Byly vytvořeny dvě 

čtecí brány. Brána A, v konfiguraci Motorola XS480 a dvou antén pro odesílání a příjem rádiového 

signálu. Brána B v konfiguraci Impinj Speedway a jedné antény pro odesílání a příjem radiového 

signálu. Zapojení antén k čtečkám do příslušných konektorů byla triviální operace. Čtečky byly dále 

připojeny přes RJ45 rozhraní a UTB kabeláţe k routeru a staly se tak síťovými komponentami vnitřní 

sítě. 

Konfigurace vnitřní sítě 

Čtečkám byly přiřazeny příslušné pevné IP adresy, aby mohly být snadno adresovatelné ve 

vnitřní síti. Konkrétní IP adresa byla dále přiřazena i virtuálnímu serveru, který je centrem sítě. 

Nadefinování vnitřní sítě: 

 čtečka Motorola – IP 10.1.1.11 

 čtečka Impinj – IP 10.1.1.12 

 serverová stanice – IP 10.1.1.10 
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Konfigurace RFID čteček 

Kaţdá čtečka má své webové rozhraní, určené ke konfiguraci daného zařízení, které je 

dostupné skrze nadefinované IP adresy. Nejdůleţitější konfigurační změnou, oproti továrnímu 

nastavení čteček, bylo zinicializování LLRP čtecího módu, kde LLRP je standardizovaný 

komunikační protokol mezi čtečkou a SW, či HW klientem a dále pak nadefinován komunikačního 

portu (5084) pro LLRP komunikaci. 

Další konfigurace čteček pak byla prováděná přes LLRP rozhraní a Fosstrak LLRP 

commander, coţ je klientská aplikace pro konfiguraci a správu RFID čteček (realizována jako Eclipse 

plug-in), komunikujících pomocí LLRP. 

Oţivení RFID čteček pomocí LLRP komunikace 

Pro oţivení čteček je zapotřebí definovat a následně aktivovat tzv. ROSpec (Reader Operation 

Specification), coţ je konfigurace čtečky, která nám mimo jiné říká jakým způsobem, jak dlouho, či 

jakým výkonem se mají pomocí antén číst RFID tagy. 

Celý proces oţivení čteček se pak skládal z následujících kroků: 

 Připojení klienta, v našem případě aplikace LLRP commanderu (dále jen klient) ke čtečce, 

pomocí IP adresy a LLRP portu. Tím jsme navázali komunikační kanál pro výměnu LLRP 

zpráv mezi klientem a čtečkou. LLRP Zpráva je soubor konfigurací a příkazů 

naformátovaných pomocí XML. Následná konfigurace čtečky pak probíhá výhradně pomocí 

těchto zpráv a klienta, který komunikuje skrze LLRP port, 

 Vytvoření ROSpec konfigurace, resp. konfigurační XML Zprávy, definující jakým 

způsobem má čtečka číst tagy a zasílat výsledky čtení zpět klientovi. Konfigurace ROSpec je 

jediným prostředkem konfigurace čtečky pomocí klient aplikace. 

 Odeslání ROSpec konfigurace, která je naformátována jako XML Zpráva, uvozena 

příkazem ADD_ROSPEC a následně odeslána přes LLRP na čtečku. 

 Povolení ROSpec konfigurace se provede rovněţ zasláním XML Zprávy, uvozené příkazem 

ENABLE_ROSPEC. 

 Aktivování ROSpec konfigurace, kde povolená ROSpec konfigurace čeká na aktivační 

signál, se provede rovněţ zasláním XML Zprávy, uvozené příkazem START_ROSPEC. 

 Příjem čtecích zpráv, které se zasílají zpět klientovi, pokud je ROSpec aktivní, tedy čte 

RFID tagy. 

Tento proces oţivení čtečky byl úspěšně aplikován na čtečky Motorola a Impinj. Klient byl 

schopen přijímat zprávy o čtení RFID, tagů, které byly v dosahu čtečky. Ukázku konfigurační ROSpec 

Zprávy znázorňuje tabulka 6. 

Tato část byla uskutečněna pouze jako test hardwaru RFID systému a nízkoúrovňového čtení 

RFID tagů. Pro následující instalaci a konfiguraci softwarového řešení společnosti IBM není tento 

krok potřeba. Nicméně hlavním přínosem bylo vytvoření funkčně ověřeného výchozího bodu pro 

následující fáze. 
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Tabulka 6 - Ukázka ROSpec konfigurační XML zprávy 

 

5.2.1.1 Softwarová instalační fáze 

 

V této fázi bylo hlavním cílem nainstalovat dva klíčové produkty, pro oblast RFID, kterými 

jsou WebSphere Sensor Events (EPC middleware pro zprocesování dat z RFID čteček, resp. tagů) a 

InfoSphere Traceability Server (pomocí kterého bylo realizováno EPCIS uloţiště). Oba zmíněné 

produkty jsou podrobně popsány v kapitole 4. Ve stručnosti jen připomínka, ţe oba produkty se ve 

skutečnosti skládají z několika dílčích komponent, resp. z dílčích produktů, kdy jejich instalace a 

hlavně pak jejich následná konfigurace jsou relativně sloţité procesy. Rozhodně se nejedná o black-

box softwarové řešení. Velice zjednodušenou instalační architekturu znázorňuje obrázek 18. 

 

Obrázek 18 - Základní instalačí architektura IBM RFID řešení 

WebSphere Application Server 

WebSphere MQ 

WebSphere Sensor 

Events 

InfoSphere 

Traceability Server 

Bunde a Agent 

komponenty 

IBM HTTP Server 

 

Edge 

Controller 
WSE 

 
ITS 

 

DB2 

Virtuální server 

<ADD_ROSPEC Version="1" MessageID="0"> 

      <ROSpec> 

        <ROSpecID>1</ROSpecID> 

        <Priority>0</Priority> 

        <CurrentState>Disabled</CurrentState> 

        <ROBoundarySpec> 

          <ROSpecStartTrigger> 

            <ROSpecStartTriggerType>Null</ROSpecStartTriggerType> 

          </ROSpecStartTrigger> 

          <ROSpecStopTrigger> 

            <ROSpecStopTriggerType>Null</ROSpecStopTriggerType> 

            <DurationTriggerValue>1000</DurationTriggerValue> 

          </ROSpecStopTrigger> 

        </ROBoundarySpec> 

        <AISpec> 

          <AntennaIDs>1</AntennaIDs> 

          <AISpecStopTrigger> 

            <AISpecStopTriggerType>Null</AISpecStopTriggerType> 

            <DurationTrigger>1000</DurationTrigger> 

          </AISpecStopTrigger> 

          <InventoryParameterSpec> 

            <InventoryParameterSpecID>2</InventoryParameterSpecID> 

            <ProtocolID>EPCGlobalClass1Gen2</ProtocolID> 

          </InventoryParameterSpec> 

        </AISpec> 

      </ROSpec> 

    </ADD_ROSPEC> 
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Příprava instalace 

Hlavním cílem této fáze byla příprava serverové stanice, na kterém mělo být celé řešení 

provozováno. 

Jako prostředí běhu softwarového řešení byla zvolena virtualizační platforma VMWare, kde 

byl vytvořen virtuální server s operačním systémem Red Hat Enterprise Linux 5.1. Virtualizací celého 

řešení bylo rovněţ dosaţeno snadné přenositelnosti tohoto řešení na případně různé fyzické stroje. 

Pro instalační fázi byly následně připraveny tyto produkty: 

 Red Hat Enterprise Linux 5.1 

 WebSphere Sensor Events 6.2 (dále jen WSE) 

 InfoSphere Traceability Server 2.5 (dále jen ITS) 

 WebSphere Application Server 6.1 

 IBM HTTP Server 6.1 

 WebSphere MQ 6.0 

 DB2 9.1 

Hardwarová konfigurace fyzického stroje pro běh virtualizační platformy: 

 Lenovo ThinkPad T60 

 Intel T2400 1,8 GHz 

 3GB RAM 

 Operační systém – Windows XP 

 

Instalace produktu WebSphere Sensor Events 

Instalace produktu WebSphere Sensor Events, který se skládá z podproduktů DB2, 

WebSphere Application Server, WebSphere MQ a IBM HTTP Server, byla dále rozdělena na dvě 

části. 

V první části byl nainstalován databázový systém DB2 a v něm následně vytvořena databáze 

WSE, pomocí databázových skriptů.  

V druhé části se pak instalovaly následující čtyři komponenty, a to WebSphere Application 

Server, WebSphere MQ, IBM HTTP Server a J2EE aplikace tvořící jádro systému (včetně Edge 

Controlleru). Instalace komponent z druhé části byla relativně triviální, v reţii instalačního wizardu. 

Instalační proces se skládal z konfigurace uţivatelských účtů, doménových jmen a komunikačních 

portů.  

Instalace produktu InfoSphere Traceability Serveru 

Instalace produktu InfoSphere Traceability Serveru, který se skládá z podproduktů DB2, 

WebSphere Application Server, WebSphere MQ, byla sloţitější neţ instalace předchozího produktu, 
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a to z následujících důvodů. Vzhledem k tomu, ţe oba produkty jsou tvořeny stejným 

podproduktovým základem, kterým je DB2, WebSphere Application Server a WebSphere MQ, tak se 

přímo nabízela moţnost tento základ sdílet jak pro WebSphere Sensor Events, tak pro InfoSphere 

Traceability Server. Tato varianta má pro realizaci Showcase dema hned dvě výhody, odlehčí zátěţ 

systémových zdrojů a zpřehlední konfiguraci a hlavně správu celého řešení. Varianta je však 

realizována pouze pokud jsou oba produkty instalovány na stejný fyzický stroj, coţ byl případ 

Showcase dema. Při nasazení do produkčního prostředí by pak měl mít kaţdý produkt a v zásadě i 

podprodukt celého řešení svůj vlastní fyzický stroj, aby bylo dosaţeno co největšího výkonu celého 

řešení. 

Pro shrnutí, podprodukty DB2, WebSphere Application Server a WebSphere MQ byly 

instalovány jen jednou v rámci instalačního procesu produktu WebSphere Sensor Events. V rámci 

instalačního procesu produktu InfoSphere Traceability Server byly nad těmito podprodukty vytvořeny 

příslušné konfigurační profily a nastavení, nad kterými byly následně nainstalovány J2EE aplikace 

tvořící jádro InfoSphere Traceability Serveru. 

Pro instalační proces produktu InfoSphere Traceability Server nebyl pouţit instalační wizard, 

jehoţ funkčnost a pouţitelnost jsem pro svůj případ shledal jako nedostačující. Instalační wizard bylo 

třeba obejít a následnou instalaci a konfiguraci provést “ručně“. Bylo třeba přímo upravit instalační 

skripty pro prostředí operačního systému Linux, a to v kontextu jiţ existujících nainstalovaných 

podproduktů. Instalační proces se tedy skládal z konfigurace a následného spuštění instalačních 

skriptů pro podprodukty DB2, WebSphere MQ a WebSphere Application Server, v uvedeném pořadí. 

Shrnutí Instalační fáze 

Na konci instalační fáze byla k pouţití připravena jak RFID Hardwarová doména, tak i Sensor 

Events doména. Domény spolu ale na konci této fáze zatím nebyly nijak provázány, proto bylo dále 

nutno nakonfigurovat doménu Sensor Events proti RFID hardwaru, touto konfigurací se zabývá 

následující podkapitola 5.2.2. 

5.2.2 Konfigurační fáze 

 

Cílem konfigurační fáze bylo provázat RFID hardware s EPC middleware, kterým je 

WebSphere Sensor Events (včetně Edge Controlleru). V oblasti EPC middleware bylo nutno 

nadefinovat jednak celou logickou strukturu RFID systému a jednak také nastavit správně Edge 

Controller a jeho příslušné  agent a bundle komponenty. 

Konfigurace logické struktury RFID systému 

Konfigurace probíhala pomocí webového rozhraní  WebSphere Sensor Events (dále jen WSE). 

V tomto rozhranní se definují čtyři základní komponenty, které tvořící, z pohledu WSE, celou 

logickou strukturu RFID systému. Komponenty k definování jsou Čtečka, Lokace, Controller a 

Konfigurační skupina, které si dále podrobněji popíšeme. Vztah těchto komponent pak zachycuje 

obrázek 19. 

 Konfigurační skupina – definuje specifický soubor a konfiguraci příslušných bundle a agent 

komponent určených pro konfiguraci Controlleru, 
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 Controller – přiřazuje soubor definovaných Lokací, konfigurační skupinu a popisná metadata 

o daném controlleru. Logická definice Controlleru odpovídá konkrétnímu fyzickému 

Controlleru z Edge domény, 

 Lokace – definuje popisná metadata o dané lokaci. Logická definice Lokace odpovídá 

konkrétnímu fyzickému čtecímu místu(z pohledu EPCIS Zprávy jde o metadato readPoint), tj. 

místo, kde probíhá identifikace, resp. čtení, objektů pomocí RFID čtečky. Přiřazuje čtecímu 

místu definovanou čtečku. Definuje hodnoty konkrétních povinných metadat EPCIS zprávy. 

 RFID čtečka – definice odpovídá konkrétní fyzické RFID čtečce, definuje IP adresu, port pro 

LLRP komunikaci a popisná metadata o dané čtečce. 

 

Obrázek 19 - Logické komponenty RFID systému z pohledu WSE 

 Showcase demo bylo nakonfigurováno následovně: 

Konfigurace varianty 1: 

 RFID čtečka 1 – název: Motorola, IP adresa: 10.1.1.11, LLRP port: 5084 

 RFID čtečka 2 – název: Impinj, IP adresa: 10.1.1.12, LLRP port: 5084 

 Lokace 1 – název: ILAB-1, přiřazena čtečka Motorola 

 Lokace 2 – název: ILAB-2, přiřazena čtečka Impinj 

 Controller – název: E2, přiřazeny lokace: ILAB-1 a ILAB2 

 Konfigurační skupina – název: Showcase demo conf group, seznam pouţitých agent a bundle 

komponent se nachází v informačním zdroji [13]. 

Konfigurace varianty 2: 

 RFID čtečka 1 – název: Motorola, IP adresa: 10.1.1.11, LLRP port: 5084 

 Lokace 3 – název: ILAB-3, přiřazena čtečka Motorola 

 Controller – název: E2, přiřazeny lokace: ILAB-3 

 Konfigurační skupina – název: Showcase demo conf group, seznam pouţitých agent a bundle 

komponent se nachází v informačním zdroji [13]. 
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Obrázek 20 znázorňuje základní logickou architekturu RFID systému, která byla v tomto 

Showcase demu realizována.  

 

Obrázek 20 - Logická architektura RFID systému realizovaného Showcase dema 

Konfigurace agent a bundle komponent 

Při konfiguraci těchto komponent byl kladen důraz na dva konfigurační prvky související se 

standardy EPCGlobal, a to na přenos Zpráv pomocí LLRP a transformaci zpráv z IBMSensorEvent 

formátu na formát EPCIS Zprávy. Oba formáty zpráv je moţné porovnat v kapitolách 4.2.2 a 4.3.2. 

Pro komunikaci s RFID čtečkami musel být správně zinicializován LLRP agent, který nebyl 

součástí továrního nastavení Edge Controlleru. Tento agent pak spravoval komunikaci mezi RFID 

čtečkou, Controllerem a WSE na bázi LLRP komunikace. 

Zprávy odesílané z Edge Controlleru na WSE jsou podle továrního nastavení WSE 

transformovány do formátu IBMSensorEvents. Tento formát ale není pro EPCIS uloţiště ţádoucí, 

Zpráva musela být transformována do formátu EPCIS Zprávy. Transformaci z formátu 

IBMSensorEvnets na EPCIS Zprávu provádí agent EPCIS Connector, který nově transformovanou 

EPCIS Zprávu navíc dále deleguje na příslušný výstup, kterým v našem případě byl výstupní Kanál 

komponenty WebSphere MQ. 

5.2.3 Integrační fáze 

 

Cílem integrační fáze bylo propojit produkty WebSphere Sensor Events (dále jen WSE) a 

InfoSphere Traceability Server (dále jen ITS). Kaţdý z těchto produktů můţe existovat jako 

samostatná součást určitého RFID řešení. Stěţejním produktem je v tomto případě WSE, který přímo 

zpracovává data z RFID čteček, následně je v podobě Událostí, resp. Zpráv směruje na určitý výstup. 

Zprávy na konci svého ţivotního cyklu zpravidla končí uloţeny v určitém datovém uloţišti. WSE 

poskytuje vlastní uloţiště pro uchovávání Událostí, které ale není standardizováno jako EPCIS 

uloţiště, pro tento účel je zde produkt ITS, tedy EPCIS uloţiště, do kterého chceme směrovat náš 

výstup z WSE. 

Směrování výstupu z jednoho produktu na druhý nám umoţňuje platforma produktu 

WebSphere MQ (dále jen MQ), která definuje komunikační a transportní Kanály mezi danými 

produkty. Princip integrace produktů WSE a ITS pomocí WebSphere MQ je shrnut v následující 

podkapitole. 
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Architektura WebSphere MQ 

 

Architektura produktu WebSphere MQ, která je znázorněna na obrázku 21, se skládá 

z následujících částí: 

 Queue Manager – logická centrální doména, sdruţující a spravující příslušné Fronty a 

Kanály, 

 Komunikační Kanál – speciální druh Fronty (vnější Fronta), která je přístupná z vně 

systému skrze komunikační port, Zprávy z Kanálu jsou dále redistribuovány na příslušné 

vnitřní Fronty (Lokální, Vzdálená, Transportní), 

 Lokální Fronta – základní typ Fronty, která existuje lokálně v doméně daného Queue 

Manageru,  

 Vzdálená Fronta – definice Fronty, která existuje jako Lokální Fronta v jiném (vzdáleném) 

Queue Manageru, ale můţe být adresovatelná i v lokálním Queue Manageru, dá se také říct, ţe 

se jedná o odkaz na Lokální Frontu z jiného Queue Manageru   

 Transportní Fronta – Fronta, která je úzce spjata se Vzdálenou Frontou, zajišťuje přenos 

Zpráv ze Vzdálené Fronty jednoho Queue manageru na odkazované místo, kterým je Lokální 

Fronta v druhém Queue Manageru 

 

Obrázek 21 - Základní architektura produktu WebSphere MQ 

Integrační řešení Showcase dema 

 

Konkrétní řešení, které jsem pro integraci produktů WSE a ITS navrhl je následující. 

V doméně Queue Manageru - WSE jsem definoval Vzdálenou Frontu EPCEVENT.RQ, která 

odkazuje na Lokální Frontu EPCEVENT.LQ v doméně Queue Manageru - ITS. Dále jsem definoval 

Transportní Frontu EPCEVENT.TQ, která zajišťuje přenos Zpráv ze Vzdálené Fronty do Lokální 

Fronty, dá se rovněţ říct, ţe Transportní Fronta funguje jako varianta Lokální Fronty pro definici 

Vzdálené Fronty. Tento integrační model byl pouţit proto, ţe EPC middleware WSE nemá přímou 

viditelnost do domény Queue Manageru - ITS, ale jen do domény WSE, proto musí být příslušné 

Zprávy přesměrovány z domény WSE na doménu ITS. Toto integrační řešení názorně dokumentuje 

následující obrázek 22. 
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Obrázek 22 - Integrační řešení Showcase dema 

 

Dále bylo potřeba upravit nastavení agent komponenty EPCIS Connector, která mimo jiné 

zajišťuje směrování EPCIS zprávy na konkrétní výstup, kterým by byla ideálně fronta 

EPCEVENT.LQ, na kterou se ale agent komponenta nemůţe odkazovat přímo, proto byla jako výstup 

EPCIS Zpráv nastavena Fronta EPCEVENT.RQ, která na EPCEVENT.LQ odkazuje. 

 

5.3 Realizace aplikačního uţivatelského rozhraní  

 

Tato podkapitola se bude zabývat aplikačním uţivatelským rozhraním, určeným k ovládání 

RFID systému realizovaného Showcase dema. Při konfiguraci RFID systému bylo uţivatelské 

rozhraní, poskytované produkty WebSphere Sensor Events a InfoSphere Traceability Server, 

dostačující. Tyto produkty ale jiţ nenabízejí rozšiřující uţivatelské rozhraní, určené k ovládání RFID 

systému. 

Během realizace Showcase dema bylo potřeba realizovat dvě specifická uţivatelská rozhraní.  

První uţivatelské rozhraní bylo určeno k ovládání jednotlivých čtecích bran, respektive ke spouštění a 

zastavování procesu čtení RFID tagů. Druhé uţivatelské rozhraní bylo určeno k real-time 

monitorování EPCIS Událostí, které byly nově uloţeny do EPCIS uloţiště, resp. do ITS. 

Uţivatelské rozhraní pro ovládání čtecí brány 

 

Pro toto rozhraní jsem si vypůjčil a znovu aplikoval komponentu z ukázkové aplikace, 

dodávané spolu s produktem WebSphere Sensor Events. Komponenta umoţňuje ovládání čtecí brány, 

nadefinované pomocí WSE a komunikující pomocí LLRP rozhraní. Ukázku rozhraní tohoto 

ovládacího prvku znázorňuje obrázek 23. 
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Obrázek 23 - Uživatelské rozhraní pro ovládání čtecí brány 

 

Uţivatelské rozhraní pro monitorování EPCIS Událostí 

 

Rozhraní pro správu EPCIS Událostí, je součástí produktu InfoSphere Traceability Server, 

nicméně toto rozhraní neodpovídalo přesně tomu, co bylo pro “live“ ukázku Showcase dema potřeba. 

Standardní rozhraní ITS umoţňuje definovat vyhledávací dotaz nad EPCIS Událostmi a dále pak na 

základě takovéhoto dotazu vyhledávat a zobrazovat poţadované výsledky zadaného dotazu. Rozhraní 

ale neumoţňuje monitorování událostí v reálném čase bez zásahu uţivatele, coţ bylo pro Showcase 

demo potřeba. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyvinout jednoduchou aplikaci, která bude uţivateli 

poskytovat real-time monitorování toku EPCIS Událostí do EPCIS uloţiště (ITS). Ukázku rozhraní 

této aplikace znázorňuje obrázek 24.  

 

Obrázek 24 - Uživatelské rozhraní pro real-time monitorování EPCIS Událostí 

 

Technicky je tato aplikace řešena jako jednoduchý posluchač Událostí, přenášených 

z integrační platformy WebSphere MQ do EPCIS uloţiště, realizované produktem ITS a jeho DB2 

databáze.  

Pouţití aplikačních uţivatelských rozhraní, které jsem zde uvedl, je moţné pouze s produkty 

společnosti IBM, kterými jsou WSE a ITS. Rozhraní, resp. klientské aplikace nejsou přenositelné na 

jiná softwarová řešení realizující RFID systém, zaloţený na standardu EPCIS, a to z důvodu odlišné 

vnitřní architektury takovýchto systémů.
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5.4 Celkový popis funkcionality IBM RFID řešení 

 

Tato kapitola nabídne obecný celkový pohled na funkcionalitu IBM RFID řešení tak, jak bylo 

aplikováno při řešení Showcase dema. Shrneme si všechny doposud uvedené komponenty RFID 

systému, které Showcase demo utváří. Na následujícím diagramu (obrázku 25) a na následném popisu 

tohoto diagramu si ukáţeme celkový ţivotní cyklus čtení RFID tagu a následného zpracování 

Událostí, vzniklých na základě takovéhoto čtení. 

 

Obrázek 25 - Souhrnná  architektura Showacase dema, popisující tok Událostí 

Ţivotní cyklus celého řešení je popsán v následujících osmnácti krocích: 

1) V aplikačním rozhraní, ovládajícím RFID čtecí bránu, se zinicializuje čtení RFID tagů, 

2) Zpráva inicializující čtení RFID tagů se přenáší skrze aplikační rozhraní WSE do Edge 

Controlleru, kde je následně předána příslušné agent komponentě, spravující komunikaci s  

RFID čtečkou, 

3) Agent předává zprávu, inicializující čtení, přímo RFID čtečce a to pomocí LLRP komunikace, 

4) RFID čtečka se přepíná do čtecího módu a vysílá čtecí signál anténě, 

5) Anténa vysílá čtecí rádiový signál do okolí a nabíjí RFID tag, který je v jejím dosahu 

6) RFID tag vysílá radiový signál, nesoucí datový obsah RFID tagu, zpět anténě RFID čtečky, 
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7) Anténa předává signál zpět RFID čtečce, 

8) RFID Čtečka vysílá agent komponentě, spravující komunikaci s RFID čtečkou, LLRP zprávu, 

která nese načtená “surová“ data z RFID tagu, 

9) Agent komponenta čtečky předává zprávu, nesoucí načtená “surová“ data z RFID tagu, agent 

komponentě, řešící filtraci načtených dat. Filtrační komponenta filtruje načtená data podle 

předem definovaných pravidel, 

10) Filtrační agent komponenta předává načtená a vyfiltrovaná data Transformační agent 

komponentě, která transformuje načtená data do struktury EPCIS Zprávy, 

11) Transformační agent komponenta předává EPCIS Zprávu aplikačnímu rozhraní WSE, které ji 

směruje na příslušný výstup, 

12) Aplikační rozhraní WSE zaznamená do své databáze záznam o úspěšně provedeném načtení 

události (report), 

13) Aplikační rozhraní směruje EPCIS Zprávu na výstup, kterým je v tomto případě komponenta 

WebSphere MQ, 

14) Komponenta WebSphere MQ předává EPCIS Zprávu, pomocí systému Front a Kanálů, 

aplikačnímu rozhraní ITS, 

15) ITS provede validaci doručené EPCIS Zprávy 

16) ITS ukládá EPCIS Zprávu do svého EPCIS uloţiště, realizovaného produktem DB2 

17) ITS předává nově uloţenou EPCIS Událost aplikačnímu monitorovacímu rozhraní 

18) Aplikační monitorovací rozhraní EPCIS Událostí zobrazí načtenou EPCIS Událost 

 

Shrnutí 

 

Showcase demo, bylo v podobě přenositelného virtuálního stroje, úspěšně nasazeno 

v prostředí univerzitní laboratoře ILAB RFID. Pomocí konkrétního produktového řešení společnosti 

IBM, byl úspěšně realizován a aplikován koncept EPCglobal Network standardů, čímţ byla potvrzena 

jeho funkčnost. Fotodokumentace Showcase dema je součásti Přílohy A. Návod na spuštění všech 

potřebných softwarových komponent je součástí Přílohy B. Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal 

z informačních zdrojů [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] a [11]. Podrobná instalační a administrační 

dokumentace produktu WebSphere Sensor Events se nachází v informačním zdroji [8] a podrobná 

instalační a administrační dokumentace produktu InfoSphere Traceability Server se nachází 

v informačním zdroji [7], případně ve webové verzi [9].
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6 Závěr 
 

Během této diplomové práce jsem splnil jak všechny cíle, plynoucí ze zadání práce, tak i dílčí 

cíle práce, které jsem si na jejím začátku a v jejím průběhu vytýčil sám. Získal jsem obsáhlé teoretické 

znalosti, týkající se oblasti RFID, logistického řetězce a EPCglobal standardů. Získal jsem rovněţ i 

obsáhlé technické znalosti, plynoucí ze samotné realizace RFID systému a integrace softwarových 

produktů. V této práci se mi rovněţ povedlo pokrýt relativně širokou škálu oblastí, jdoucích od RFID 

hardware aţ po integraci softwarového řešení.  

Z inovačního pohledu shledávám práci jako velmi přínosnou a úspěšnou, protoţe otázka RFID 

identifikace v oblasti logistického řetězce a s ní spojená nutnost komunikační a technické 

standardizace takovéhoto komplexního řešení je a po dlouhou dobu jistě ještě bude velmi aktuální. 

Úspěchy projektu 

 

Celý projekt jiţ zaznamenal několik úspěchů. Kompletní Showcase demo se vyuţívá při 

prezentacích  a konzultací oblasti EPCglobal Network v univerzitní laboratoři ILAB RFID. Za tímto 

účelem bylo demo, pod záštitou ILAB RFID a VŠB – Technické univerzity, rovněţ prezentováno 2.-

5.3.2010 v Brně na veletrhu Embax (veletrh obalů a obalových technologií). O projekt se zajímala i 

společnost IBM, celé řešení bylo, s důrezem na technickou stránku softwarových produktů, 

prezentováno jejím IT specialistů a konzultantům z brandu WebSphere, kde sklidilo velký ohlas. 

Projekt byl dále, rovněţ v rámci společnosti IBM, prezentován 25.3.2010 v Praze jako součást 

semináře, pro belgickou univerzitu Hasselt, zabývajícího se technickými inovacemi společnosti IBM. 

Moţné rozšíření projektu 

 

Projekt v sobě skýtá potenciál na budoucí rozšíření celého řešení. Osobně vidím dvě moţné 

cesty rozšíření, horizontální a vertikální. 

Cesta horizontální, orientující se na EPCglobal Network, síť partnerských EPCIS systému a 

sluţbu ONS. Řešení takovéhoto navazujícího projektu by mělo realizovat jiţ samotné propojení 

jednotlivých EPCIS uloţišť pomocí sluţby ONS, kde EPCIS uloţiště by byla jiţ předřipravena z 

předchozích projektů, resp. zdrojů laboratoře ILAB RFID. Dále by zde měla být aplikační vrstva 

dotazující se, pomocí jednotlivých EPC kódů, sluţby ONS na jednotlivé události logistického řetězce, 

svázané s konkrétním EPC kódem, uloţené v různých EPCIS uloţištích. 

Cesta vertikální, orientující se na jednotlivé stupně podnikové integrace, by měla realizovat 

konkrétní podnikový proces, realizovaný pomocí softwarového systému. Softwarový systém by RFID 

systém vyuţíval jako vstupní bod dat. Data, získaná z RFID systému, by pak jiţ směroval do 

konkrténího aplikačního kontextu daného podnikového procesu. 

Shrnutí 

 

Diplomovou práci bych rád uzavřel sdělením, ţe před masivnější aplikací EPCglobal Network 

architektury logistického řetězce je ještě dlouhá cesta. Velký potenciál takovéhoto projektu je ale více 

neţ patrný, proto je potřeba realizovat pokud moţno co nejvíce inovačních a pilotních projektů, které 

by aplikace takovéhoto komplexního řešení usnadnily. 
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B Návod na spuštění softwarových komponent Showcase dema 

 

Veškeré následující kroky probíhají v prostředí virtuálního serveru s operačním systémem 

Red Hat Enterprise Linux v5. Návod počítá s čistým startem virtuálního serveru a postupným 

vykonávání následujících kroků: 

1) Spuštění DB2 instance 

a. Přihlásit jako uţivatel db2inst1 

b. V konzoli zadat příkaz db2start 

c. Počkat dokut se v konzoli neobjeví hláška DB2SERVER STARTED 

2) Spuštění WebSphere MQ – Queue Managery WSE a ITS 

a. Přihlásit se jako uţivatel root 

b. V konzoli zadat příkaz strmqcfg 

c. Počkat dokud nenajede uţivatelské konfigurační rozhraní produktu WebSphere MQ 

d. V uţivatelském rozhraní produktu WebSphere MQ, rozbalit záloţku Queue Managers 

 

e. Kliknout pravým tlačítkem na QM IBM.DC.QM a zvolit Start 

f. Počkat dokut Queue Manager nenastartuje a opakovat kroky d a e pro QM 

TS.QUEUE.MANAGER 

3) Spuštění WebSphere Application Server a IBM HTTP Server 

a. Spustit konzoli jako uţivatel root 

b. Navigovat se do /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/bin 

c. Nastartovat webserver1 příkazen ./startServer webserver1 

d. Počkat dokud se neobjeví hláška WEBSERVER1 STARTED 

e. Nastartovat server1 příkazem ./startServer server1 

f. Počkat dokud se neobjeví hláška SERVER1 STARTED 

g. Zavřít konzoli 



51 
 

 

4) Spuštění Edge Controlleru 

a. Spustit konzoli jako uţivatel root 

b. Navigovat se do /opt/IBM/RFID/dts 

c. Nastartovat Controller příkazem ./dts_sh 

 

Důleţité odkazy administračního rozraní systému: 

Konfigurační konzole WebSphere Application Serveru 

http://rfidhostname:9060/ibm/console 

Konfigurační konzole WebSphere Sensor Events Serveru 

http://rfidhostname:9080/ibmrfidadmin 

Konfigurační konzole InfoSphereTraceability Serveru 

http://rfidhostname:9080/ts/admin 

Uţivatelské rozhraní pro spouštění procesu čtení na zvolené čtecí bráně  

http://rfidhostname:9080/ibmct 

Uţivatelské rozhraní pro monitorování EPCIS událostí 

http://rfidhostname:9080/IBM_EPCIS_Event_Monitor 
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C Obsah CD přílohy 

 

CDROM:\ibm_epcis_event_monitor_1.0 – obsahuje aplikaci pro monitorování EPCIS událostí 

CDROM:\diplomova prace – obsahuje diplomovou práci v elektronické podobě formátu PDF 

 


