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Anotace 
V předložené práci je popsána moderní radiofrekvenční technologii (RFID) pro 

identifikaci objektů umožňující přenos a ukládání dat. V první části je zpracován přehled 
aplikačního prostředí radiofrekvenční technologie a používané standardy v této oblasti. 
Dále jsou popsány přínosy nasazení RFID-EPC technologie v oblasti textilního průmyslu. 
Následuje přehled existujících systémů elektronické ochrany produktů. V další časti  
je zpracována technická dokumentace pro zavedení RFID systému elektronické ochrany 
produktů v oblasti maloobchodu. V poslední části je provedeno referenční měření textilní 
produkce podle metodologie ILAB s určením možných úskalí RFID technologie  
ve frekvenčním pásmu ultra krátkých vln (UHF). Na závěr je vytvořena ukázka 
elektronické ochrany produktů v laboratoři ILAB. 

 

Klí čová slova: RFID, UHF, EAS, elektronická ochrana produktů 

 

Summary 
The thesis describes the modern radio frequency technology (RFID) for 

identification of the objects allowing transmission and storage of data. The first part  
is an overview of the application environment of RFID technology and the standards used 
in this area. In the following there is a description of the benefits of applying RFID-EPC 
technology in the textile industry. The next part presents an overview of existing electronic 
article surveillance systems. The fourth part consists of a technical documentation  
for introduction of RFID system, electronic article surveillance in the retail environment. 
The last part deals with the reference measurement of textile production made by ILAB 
methodology together with specifying potential pitfalls of RFID technology in the UHF 
band. In the conclusion of the thesis there is a description of a demonstration of electronic 
article surveillance in the ILAB laboratory. 
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Seznam použitých zkratek 
České zkratky 

AM   Akusticko-magnetický 

RFID   Radiofrekvenční identifikace 

Anglické zkratky 

CCTV   Closed-Circuit Television 

CD   Compact Disc 

EAS   Electronic Article Surveillance 

EDI   Electronic Data Interchange 

EPC   Electronic Product Code 

EPC IS  Electronic Product Code Informatic Services 

GTIN   Global Trade Identification Number 

HF   High Frequency 

IEEE   The Institute of Electrical and Electronic Engineers  

IETF   Internet Engineering Task Force 

IFF   Identify Friend or Foe 

ILAB   International Laboratory 

ISO   International Organization for Standardization 

L   Length 

LAN   Local Area Network 

LF   Low Frequency 

ONS   Object naming services 

PoE   Point of Entry 

PoS   Point of Sale 

SGTIN   Serialized Global Trade Identification Number 

SKU   Stock Keeping Unit 

UHF   Ultra High Frequency 

W   Width 

Wi-Fi   Wireless Fidelity 

WORM  Write Once, Read Many  
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1 Úvod 
Snahou mnoha firem je snížení nákladů v logistickém řetězci a urychlení procesu 

uvedení produktu na trh se zabezpečením produktů proti odcizení. To však nesmí mít 
negativní vliv na potřeby a spokojenost spotřebitele. 

Oblast textilního průmyslu je charakteristická svými specifickými potřebami 
v oblasti logistiky. Vzhledem k velkému počtu variant produktů (odlišných velikostí, barev 
a druhů) je toto odvětví velmi náročné nejen z hlediska systému identifikace produktů,  
ale i vzhledem k poměrně vysokým fixním nákladům na jednotlivé logistické procesy.  

Tyto problémy řeší moderní radiofrekvenční identifikace (RFID) objektů, 
 která má oproti doposud nejrozšířenější identifikaci čárovými kódy řadu výhod.  

V této práci je popsán princip radiofrekvenční technologie, přínosy a zvýšení 
automatizace, které tato technologie poskytuje pro oblast textilního průmyslu. Nasazením 
RFID-EPC technologie v maloobchodu se zajistí nejen identifikace produktů,  
ale i zabezpečení produktu proti odcizení. 

Součástí práce je vytvoření technické dokumentace pro implementaci systému 
elektronické ochrany produktů u prodejce a praktická ukázka využívající RFID-EPC 
technologii k identifikaci textilní produkce u prodejce. Praktická část navíc obsahuje 
referenční měření textilní produkce za použití RFID identifikace v pásmu UHF. Měřením 
je zjištěno, jaká možná úskalí nese tato technologie pro oblast textilního maloobchodu. 
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2 Popis aplika čního prost ředí RFID technologií  
a používané standardy 

2.1 RFID technologie 
Radiofrekvenční identifikace (RFID) je moderní bezkontaktní technologie pro 

identifikaci objektů umožňující přenos a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln  
na příslušný datový nosič. 

Samotná technologie vychází z principu radaru, který byl objeven skotským fyzikem 
Robertem Alexandrem Watson-Wattem během druhé světové války. Bylo nutné vyřešit 
problém identifikace vlastních letadel od protivníkových, aby nedošlo k sestřelení 
vlastních letadel. Watson-Watt vedl tajný projekt, během kterého vyvinul první aktivní 
systém „přítel nebo nepřítel“ (IFF). Tento systém spočíval v tom, že na každé letadlo 
umístili vysílač, a jakmile radarová stanice vyslala signál, vysílač letadla po jeho příjmu 
odpověděl zpětným vysíláním signálu směrem k radaru a tím se zjistilo, že se jedná  
o přátelské letadlo. RFID technologie má základní princip stejný. Pokrok v radaru  
a radiofrekvenčních signálech pokračoval v letech 1950-1960. Vědci zjistili, jak  
by se radiofrekvenční energie mohla využívat k identifikaci objektů na dálku. V těchto 
letech začaly firmy komerčně nasazovat jednobitovou elektronickou ochranu produktů 
proti odcizení. V devadesátých letech s vytvořením prvních standardů nastaly podmínky 
pro mezinárodní využívání RFID.[11] 

Tuto technologii můžeme najít v různých odvětvích jako je kontrola výrobních 
procesů, logistika, dodávky a expedice, v maloobchodech, automobilovém průmyslu,  
ve zdravotnictví. Technologie RFID je velmi často nasazena v různých přístupových  
a bezpečnostních systémech nebo v oblasti bezkontaktních plateb. 

Hlavní výhody RFID technologie jsou:  

� technologie je bezkontaktní, nevyžaduje pro svou činnost přímou 
viditelnost, 

� údaje v tagu lze mnohokrát přepsat, 

� možnost zapsat velké množství dat, 

� dosah čtení je v rozmezí od pár centimetrů do desítek metrů, 

� rychlost čtení se pohybuje většinou v čase pod 100 milisekund, z tohoto 
důvodu jsme schopni přečíst více tagů v jednom okamžiku, 

� aktivní tagy přinášejí nové možnosti interakce identifikačního procesu, 

� přenosu dat z čipu nebrání ani špatné optické či atmosférické podmínky.[5] 
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2.2 Základní komponenty RFID technologie 
Mezi základní komponenty RFID technologie patří tagy, čtečky, antény a podpůrné 

systémy. 

2.2.1 RFID tagy 

RFID tag, někdy taky nazývaný transponder je nosičem informací. Pojem 
transponder je složenina ze dvou anglických slov transmit (přenos) a response (odpověď). 
Základní funkcí RFID tagu je ukládání a přenos dat do RFID čtečky. Každý tag se skládá  
z mikročipu a antény, viz. obrázek 1. Velikost tagu souvisí s velikostí antény, protože 
anténa je největší součástkou na tagu. Obvykle platí, že čím vyšší je použitá přenosová 
frekvence, tím menší může být anténa a s ní i velikost tagu. Tagy dělíme podle výrobní 
technologie, zdroje energie, druhu paměti a frekvenčního pásma, ve kterém pracují.[5] 

 

 

Obrázek 1 Tag složený z antény a čipu 

Dělení podle výrobní technologie  

Výrobní technologie tagu závisí na aplikaci, které bude sloužit a prostředí, ve kterém 
bude tag používán. Některé tagy musí být vyrobeny tak, aby odolávaly podmínkám, jako 
jsou extrémní teploty, vlhkost, tlak a chemické látky. Z hlediska výrobní technologie 
existují desítky typů tagů. Mezi nejrozšířenější patří tzv. mince, viz. obrázek 2. Mají 
kruhový tvar, velikosti od pár milimetrů až do 10 cm. Výhodou těchto tagů je jejich 
jednoduchá implementace do jiných součástek. 

 
Obrázek 2 Tagy ve tvaru mince 
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Dalším typem tagu je Smart label tzv. „chytrá etiketa“ , viz. obrázek 3. Jedná  
se o papírovou nebo plastovou etiketu s integrovaným pasivním tagem. Smart label se lepí 
jako obyčejná etiketa a hodí se jako hybridní řešení pro čárový kód s RFID tagem.  

 
Obrázek 3 Struktura „chytré etikety“ [5] 

Jiným typem je Smartcard, který má formát platební karty. Karta má v sobě 
poměrně velkou anténu, která má příznivý vliv na dosah systému. Anténa je zatavena mezi 
vrstvy plastu při teplotě 100 °C.  

Odlišným typem tagů jsou tagy přímo zapuštěné do výrobku. Jejich výhodou  
je nízká cena a vysoká odolnost. Příkladem použití je výroba plastových palet. Tag  
je zapuštěný do palety a potřebné informace jsou do něj ukládány po celou dobu životního 
cyklu palety, viz. Obrázek 4. 

 
Obrázek 4 Tag zapuštěný do palety [5] 

Skleněné tagy jsou vyvinuté pro zavedení pod pokožku a jsou vhodné pro aplikace  
ve zdravotnictví. Jedná se o skleněnou trubičku velikosti 10 až 30 mm, která má  
na plastovém nosiči upevněn čip a jejíž součástí je cívka navinutá z drátu hrubého 0,04 
mm. Z důvodu dosažení vyšší mechanické odolnosti jsou všechny komponenty zapuštěné  
v lehce přiléhavém materiálu. Skleněný tag je zobrazen na obrázku 5.  

 
Obrázek 5 Skleněný tag 

Pro každou aplikaci lze typ nebo tvar tagu upravit přímo na míru.[5] 
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Dělení podle zdroje energie 

Aktivní tagy mají baterii, kterou využívají k napájení integrovaného čipu a k vyslání 
signálu ke čtečce. Signál vysílají na čtečku do vzdálenosti přibližně 30 metrů. Některé 
speciální aktivní tagy umožňují sledovat teplotu, tlak, pohyb a jiné vlastnosti okolního 
prostředí. Jejich nevýhoda je složitost a tím i vyšší náklady na jejich výrobu a kratší životní 
cyklus.  

Pasivní tagy nemají baterii, energii přijímají ze čtečky. Pomocí příchozích pulzů, 
které periodicky vysílá RFID čtečka je nabit interní napájecí kondenzátor a čip vyšle 
odpověď. Odpověď bývá standardně tzv. identifikační číslo. Praktická čtecí vzdálenost 
pasivních tagů je od 10 centimetrů do několika metrů. Cena těchto tagů je relativně nízká. 

Semi-pasivní tagy mají vlastní baterii, která napájí pouze integrovaný obvod,  
ale neumí vysílat signál. Další možností, kterou baterie umožňuje je uchovávání energie 
vyslané čtečkou pro využití v budoucí komunikaci. Zvýšená citlivost dovoluje větší čtecí 
vzdálenost (až desetinásobek pasivního dosahu čtečky) a tím i zvýšenou spolehlivost. 
Výhodou je vyšší životnost baterií než u tagů aktivních. 

Semi-aktivní tagy mají vlastnosti jak aktivních tagů, tak pasivních. Tento typ tagu 
se snaží zachovat výhody obou typů a eliminovat jejich nevýhody. Semi-aktivní tag 
využívá vlastní baterii pro napájení svého obvodu. Obvod semi-aktivního tagu může 
obsahovat snímač pro sledování okolního prostředí (jako je teplota, vlhkost apod.).  
Dále může být opatřen snímačem pro detekci vibrací či pohybu. Na rozdíl od aktivních 
tagů, semi-aktivní tagy nevyužívají vlastní zdroj napájení pro komunikaci se čtečkou. [1] 

Dělení podle typu paměti 

Existují tři základní druhy tagů z hlediska uchování informací:  

� Tagy Read-Only - jde o tagy, které mohou být pouze pro čtení. Jsou 
naprogramovány jednou u výrobce a pak už je nelze měnit. 

� Tagy WORM jsou pouze pro čtení. Neplní se daty u výrobce, ale naplnění 
obsahu je ponecháno na samotném dodavateli produktů při prvním použití 
tohoto tagu.  

� Tagy Read-Write mohou uchovávat velké množství dat a mají 
adresovatelnou paměť, která se snadno mění. Data zapsaná do tagu,  
lze vymazat a znovu přepsat zhruba tisíckrát.  

Kromě toho mohou některé tagy obsahovat jak Read-only, tak Read-Write paměti 
současně. [1] 
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Dělení podle typu frekvenčního pásma 

Důležitým hlediskem pro výběr tagů na danou aplikaci je určení frekvenčního 
pásma. Pro napájení nebo komunikaci slouží pracovní frekvence daného frekvenčního 
pásma. Frekvenční pásmo je rozděleno na pásmo nízkofrekvenční (Low Frequency), 
vysokofrekvenční (High Frequency), ultra krátkých vln (Ultra High Frequency)  
a mikrovlné (Microwave).  

Nízkofrekvenční pásmo (125 - 134kHz) - Technologie má v tomto pásmu dosah  
do 0,5 metru a rychlost datových přenosů je poměrně nízká. Výhoda použití tohoto pásma 
je schopnost čtení tagů přes kapaliny a tagů umístěných na kovech. 

Vysokofrekvenční pásmo (13,56MHz) - Technologie má v tomto pásmu dosah  
do 1 metru a poměrně rychlý přenos dat. Čtení z kovu nebo přes kapaliny je obtížnější. 
Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady a tím i vysoká cena tagů. 

Pásmo ultra krátkých vln (860 – 960MHz) - Technologie má v tomto frekvenčním 
pásmu velmi rychlý přenos dat a dosah až 10 metrů. U aktivních tagů je dosah čtení  
až 30 metrů v závislosti na technologickém řešení tagu a čtečky. Tyto tagy je obtížné číst, 
pokud jsou upevněny ke kovovému materiálu a přes kapaliny je nelze číst vůbec. 

Pásmo ultra krátkých vln (dále jen UHF) je rozděleno do 3 regionů: 

� Region 1: 865 - 869 MHz Evropa a Afrika. 

� Region 2: 902 - 928 MHz USA, Kanada a Mexiko. 

� Region 3: 950 - 956 MHz Japonsko a Asie. 

Mikrovlnné pásmo (2,4 – 5,8GHz) - Využívá se pro velmi rychlé přenosy dat 
s dosahem až 10 metrů. Nevýhodou je blízkost frekvenčního pásma s frekvenčním pásmem 
pro  Wi-Fi sítě (možnost vzájemného rušení), obtížné čtení z kovů a kapalin, vysoká cena 
tagů.  

Výše uvedená frekvenční pásma a jejich využití jsou zobrazena na obrázku 6. 

 
Obrázek 6 Frekvence používané různými aplikacemi RFID [6] 
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2.3 RFID čtečka 
RFID čtečka je zařízení, které vytváří elektromagnetický signál přenášený na RFID 

tagy prostřednictvím jedné nebo více antén. RFID čtečka při běžném provozu neustále 
vysílá elektromagnetický signál na dané frekvenci a sleduje elektromagnetický signál 
přicházející od tagů prostřednictvím stejné antény. Čtečky, stejně jako tagy používají různá 
frekvenční pásma. [1] 

RFID čtečka slouží jako most mezi RFID tagem a řídícím počítačem a má jen 
několik základních funkcí:  

� čte údaje obsažené v tagu, 

� zapisuje údaje do tagu, 

� přenáší data do a z řídícího počítače, 

� dodává energii do tagu (v případě pasivních tagů). 

RFID čtečky jsou složené ze tří částí: anténa, elektronický RF modulátor, který  
zajišťuje komunikaci s RFID tagem a řídící elektronický modulátor, jehož prostřednictvím 
čtečka komunikuje s řídícím počítačem. Běžně dostupné RFID čtečky jsou schopny 
provádět ještě následující funkce: 

� Zajištění současné Read-Write komunikace s větším počtem tagů, které  
se nacházejí ve čtecím poli pomocí antikolizního protokolu. 

� Šifrování dat, ochrana integrity dat. 

RFID čtečky se dle využití obvykle dělí na ruční nebo tzv. fixní čtečky. [2] 

2.3.1 Ruční čtečky 

Ruční čtečky jsou přenosné RFID snímače, které v závislosti na provedení umožňují 
čtení až do vzdálenosti několika metrů. Tyto čtečky jsou primárně využívány tam, kde je 
nutná variabilní manipulovatelnost se čtečkou při čtení tagu a tam, kde je potřeba mít data 
ověřená. Hodí se například pro aplikace na plnění objednávek a vychystávání zboží nebo 
pro provádění inventur. Na obrázku 7 je vyobrazena typická ruční čtečka. [1] 

 
Obrázek 7 Typická ruční čtečka [1] 
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2.3.2 Fixní čtečky 

Fixní čtečky využívají pro čtení a zápis jednu nebo více externích antén v závislosti 
na provedení čtečky. Jejich obvyklé použití zahrnuje oblast výroby (výrobní linky), 
skladování, distribuce i oblast maloobchodu. V praxi jsou fixní čtečky umístěny často  
u dopravníků ve výrobě nebo jsou součástí RFID bran v úzkých místech logistických 
řetězců. Čtecí  pole vytvářené fixní čtečkou je řízeno RFID middlewarem nainstalovaným 
na počítač. Mezi vlastnosti čtecího pole lze zařadit například jeho velikost a frekvenci.  
Na obrázku 8 je vyobrazená typická fixní čtečka. [1] 

 
Obrázek 8 Fixní čtečka [1] 

2.3.3 Umíst ění čteček 

RFID systémy nevyžadují přímou viditelnost mezi tagy a čtečkami, tak jak tomu  
je u technologie čárových kódů. Proto existuje mnohem více možností, kam umístit čtečku. 
Fixní čtečky lze připevnit ve dveřích, podél dopravníků a u vchodů/východů pro sledování 
pohybu objektů. Některé čtecí antény mohou být upevněny na stropě skladu v uličce  
a mohou zajišťovat sledování pohybu manipulačních prostředků nebo zboží ve skladu. 
Ruční čtečky naopak umožňují využít RFID v místech, kde není vhodné instalovat fixní 
čtečky. Tyto čtečky jsou často připojeny k osobnímu počítači nebo notebooku a to buď 
bezdrátově, nebo pomocí kabelu. [2] 
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2.4 RFID antény 
Funkcí antény je odesílat a přijímat elektromagnetické signály mezi tagem a čtečkou. 

Účinné elektromagnetické pole, které anténa přenáší je známé jako čtecí zóna.  
To znamená, že anténa vytváří třírozměrný prostor, který se používá pro komunikaci  
s RFID tagy. Pro úspěšnou komunikaci musí být tagy v dosahu antény nebo ve čtecí zóně. 
V situacích, kdy nebude měněna orientace tagu vzhledem k anténě je pro zajištění 
efektivního čtení možné použít jedinou anténu. Takto to funguje ve výrobních aplikacích, 
kde produkt prochází automatizovaným procesem. Nicméně, ve složitějších situacích, kde 
orientace tagu není zaručena, je běžné, že se využívá více než jedna anténa. Pro danou 
velikost čtecí zóny se dá obecně říct, čím vyšší je počet antén, tím větší  
je pravděpodobnost úspěšného přečtení systémem. 

 Běžný typ RFID antény je obdélníkového tvaru v plastovém pouzdře, viz. obrázek 9. 
Pouzdro chrání anténu a související elektronické součástky před poškozením. Také chrání 
anténu od znečištění okolním prostředím (např. prach) a poskytuje variabilní způsob 
uchycení antény.  

Pro vytvoření brány u klasické nákladové rampy je zapotřebí umístit antény po obou 
stranách rampy. U typu aplikace s vysokozdvižným vozíkem mohou být antény umístěny 
nad bezpečnostní kabinou řidiče. Antény nemusí nutně tvořit speciální bránu, ale je nutné 
zajistit jejich správné umístění a vhodnou výšku. S tím souvisí i velikost čtecí zóny, která 
se musí vhodně nastavit vzhledem k výšce a umístění antény. Je nezbytné vyzkoušet  
a stanovit optimální velikost zóny. Umístění antény je možno provést zavěšením na strop  
s polem orientovaným směrem dolů. Tato metoda funguje velmi dobře, pokud jsou tagy 
umístěné na nejvyšší vodorovné ploše. V tomto případě má systém „nerušený výhled“  
na tagy a úspěšnost čtení bude velmi vysoká. [1] 

 
Obrázek 9 Běžný typ RFID antény [1] 
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2.5 RFID podp ůrné systémy 

2.5.1 Middleware 
Middleware je software, který propojuje RFID hardware s podnikovým informačním 
systémem. Je to softwarový nástroj, který potřebují uživatelé, aby mohli pracovat s RFID 
hardwarem. Používá se k řízení toku dat mezi čtečkami a dále ke směrování dat mezi RFID 
sítěmi a podnikovým informačním systémem. Je zodpovědný za kvalitu a použitelnost 
informace získané z RFID systémů. 

RFID middleware posílá data do místa a z místa události. Například při procesu čtení tagu 
bude middleware posílat údaje obsažené v tagu ze čtečky k patřičnému podnikovému 
informačnímu systému. Naopak při procesu zapisování do tagu, bude middleware posílat 
data z podnikového informačního systému dané čtečce a nakonec i k danému tagu. 

RFID middleware má čtyři hlavní funkce: 

� Sběr dat – Middleware slouží k získávání, ukládání a filtrování dat z různých 
čtecích zařízení v celé RFID síti. Zároveň slouží jako vyrovnávací paměť mezi 
nezpracovanými daty, které sesbíraly čtecí zařízení a malým množstvím dat, 
které jsou sesbírány z podnikového výpočetního systému. Bez vyrovnávací 
paměti middlewaru by bylo obtížné analyzovat a třídit důležitost informací  
a tím by ve výpočetním systému protékalo velké množství dat. Pro představu,  
u čtení na úrovni položky se vytvoří 2 terabajty za sekundu nezpracovaných 
dat. 

� Směrování dat – Middleware usnadňuje propojení RFID sítě s podnikovým 
systémem. Určuje, kam budou data směrována. 

� Řízení procesu – Middleware může být použitý ke spouštění událostí 
založených na předdefinovaných obchodních pravidlech. Podnikový informační 
systém může předat řízení middlewaru a ten řídí další události a procesy. 

� Správa zařízení – Middleware se používá také ke kontrole a koordinaci čtecích 
zařízení. Velké firmy mohou mít ve své síti stovky či tisíce různých typů 
čtecích zařízení, které je potřeba řídit. Jednou z hlavních úloh middlewaru  
je kontrola stavu čtecích zařízení a jejich propojení a udržování funkčnosti. 
Díky middlewaru je možné RFID síť spravovat vzdáleně. [2] 
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2.6 Princip pasivního RFID systému 
Primárním účelem nasazení pasivního RFID je identifikace objektů. Princip 

pasivního RFID systému spočívá v tom, že čtečka naladěná na danou frekvenci vysílá 
prostřednictvím antény elektromagnetické vlny do okolí, viz. obrázek 10. Objeví-li  
se v dosahu antény tag, který je naladěn na stejnou frekvenci, je tato vlna přijata anténou 
tagu. Indukované napětí vyvolá elektrický proud, který je usměrněn a nabíjí kondenzátor  
v tagu. Uložená energie je použita pro napájení logických a rádiových obvodů tagu. Když 
napětí na kondenzátoru dosáhne minimální potřebné úrovně, spustí se řídící obvody uvnitř 
tagu a tag začne odesílat odpověď čtečce. 

 
Obrázek 10 Komunikace mezi pasivním RFID tagem a čtečkou [5] 

Dostatečná energie pro nabití kondenzátoru v tagu a schopnost detekovat přijatou 
odpověď tagu čtečkou jsou hlavní hardwarové podmínky fungování RFID systému. S rostoucí 
vzdáleností mezi čtečkou a tagem postupně klesá kvalita RFID signálu. [5] 

2.7 Princip aktivního RFID systému 
U aktivního RFID systému nejde primárně o identifikaci předmětů, ale o jejich 

lokalizaci. Tento systém využívá aktivní RFID tagy, které mají vlastní baterii. Tato baterie 
slouží k napájení obvodu tagu při komunikaci se čtečkou, nebo k napájení snímače  
pro sledování okolního prostředí (např. snímač teploty, pohybu atd.), viz. obrázek 11. [5] 

 
Obrázek 11 Komunikace mezi aktivním RFID tagem a čtečkou [5] 
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2.8 Používané standardy v oblasti RFID technologií 
“Sdružení GS1 Czech Republic plní v rámci České Republiky funkci kontaktního 

centra pro šíření a podporu standardů EPCglobal pro oblast radiofrekvenční identifikace. 
Standardy EPCglobal jsou koncipovány tak, aby byly využitelné v otevřených systémech, 
tj. v takových systémech kde dochází k výměně zboží a komunikaci mezi větším počtem 
obchodních partnerů, nezávisle na platformě jejich informačních systémů. V zásadě jsou 
tedy základním předpokladem pro využití technologie radiofrekvenční identifikace  
pro sledování produktů v reálném čase v globálním logistickém řetězci. Jinak řečeno, díky 
RFID technologii se vize „viditelnosti“ objektů stává realitou. Tato vize je však bez 
standardizace datového obsahu RFID tagu, komunikačních protokolů, vyhledávacích 
služeb apod. omezena v zásadě jen na vnitropodnikové aplikace, což v současné době 
představuje hlavní bariéru masivního rozšíření této technologie. V okamžiku, kdy budou 
obchodní partneři zapojeni do jednoho globálního systému zaručujícího bezproblémovou 
interoperabilitu tagů, čtecích zařízení a souvisejících komunikačních systémů, bude 
rozšíření technologie RFID mnohem jednodušší, rychlejší a méně nákladné.“ [3] 

“V současné době je k dispozici celkem sedm ratifikovaných globálních standardů, 
mezi které patří mimo jiné standard pro datový obsah EPC tagu, standard pro komunikaci 
mezi aktivní čtečkou a pasivním tagem, který je známý pod názvem Gen2 a který se stal 
součástí norem ISO (ISO 18000-6 část C) a v neposlední řadě také standard pro datovou 
komunikaci mezi čtečkou a aplikačním softwarem potřebný k přenosu získaných dat  
do informačního systému obchodního partnera. Uvedené standardy jsou aplikovány  
při čtení a komunikaci údajů v rámci sítě EPCglobal network.“ [3] 

2.8.1 Komponenty EPCglobal sít ě 

“Základní komponentou sítě EPCglobal Network je kód EPC. EPC (elektronický 
kód produktu) je globální standard, díky kterému lze technologii RFID aplikovat 
v logistických řetězcích. Jedná se o číslo představující klíč k databázi, která obsahuje 
informace o daném produktu.“ [3] 

“Číslo EPC se skládá z hlavičky obsahující údaje o délce, typu, struktuře a verzi 
kódu, z čísla EPC Manager které je přiděleno obchodnímu partnerovi organizací 
EPCglobal, z třídy objektu (čísla spotřebitelské, obchodní, logistické jednotky nebo jiného 
čísla) skladové položky (SKU) a ze sériového čísla. Hlavním rozdílem ve struktuře čísla 
EPC oproti GTIN (Globální číslo obchodní položky uváděné na výrobku v podobě 
čárového kódu) je přidání uvedeného sériového čísla, které poskytuje obchodním 
partnerům možnost vzájemně odlišit dvě stejné spotřebitelské nebo obchodní jednotky. 
Srovnání EPC kódu a čárového kódu je zobrazeno na obrázku 12.“ [3] 
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Obrázek 12 Struktura kódu EPC ve srovnání s čárovým kódem [3] 

 

“Další součást tvoří tzv. EPC Middleware, což je software zajišťující filtrování  
a směrování údajů v reálném čase a dále notifikaci a předávání dat do následující 
komponenty sítě EPCglobal Network: EPC IS (EPC information services), nebo do jiných 
modulů informačního systému konkrétního obchodního partnera, u kterého je middleware 
v provozu.“ [3] 

“EPC IS je klíčovou součástí sítě EPCglobal Network obsahující údaje o načtených 
EPC kódech. EPC IS je databáze pod kontrolou konkrétního obchodního partnera 
(provozovatele), který zároveň rozhoduje o zpřístupnění údajů obsažených v této databázi 
ostatním obchodním partnerům. Mezi tyto údaje patří samotný kód EPC, datum a čas 
načtení, identifikační údaje čtecího zařízení a jeho lokalizace. EPC IS je komplementární 
s dalšími standardy organizace GS1. Údaje obsažené v EPC IS bude možné vyhledávat  
a doplňovat o parametry nebo atributy obsažené v síti katalogů globální datové 
synchronizace a následně je ve formě elektronického dokladu zasílat obchodním partnerům 
prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI). EPC IS poskytuje uživatelům odpovědi  
na nejdůležitější otázky týkající se pohybu jejich zboží v  logistickém řetězci.“ [3] 

“Následující komponentou systému EPCglobal Network je vyhledávací služba, 
která prostřednictvím párování zadaného EPC kódu s adresou příslušného EPC IS 
umožňuje sledování pohybu objektů v logistickém řetězci. Hlavní součástí této 
vyhledávací služby je systém ONS (Object naming services), který funguje na velmi 
podobné bázi jako doménový systém v internetu. Uživatel sítě disponuje číslem EPC, které 
zadá do vyhledávače sítě EPCglobal Network. Pomocí ONS jsou následně lokalizovány 
všechny databáze, ve kterých se toto konkrétní EPC vyskytuje.“ [3]  
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3 Přínosy nasazení  RFID-EPC technologie pro 
zvýšení automatizace v textilním pr ůmyslu 
V následujícím srovnání logistického řetězce používající doposud nejrozšířenější 

identifikaci pomocí technologie čárového kódu s logistickým řetězcem používající 
moderní bezkontaktní  RFID-EPC identifikaci, budou popsány přínosy RFID-EPC 
technologie související se zvýšením automatizace logistického řetězce. Bude ukázáno, 
ve kterých místech logistického řetězce dojde ke zvýšení automatizace oproti současné 
technologii. 

 Srovnávací model logistického řetězce se skládá z činností prováděných výrobcem, 
distributorem a prodejcem.  Jelikož samotná výroba produktů není součástí logistických 
procesů, bude zmíněna jen okrajově. 

3.1 Logistický řetězec využívající k identifikaci čárový 
kód 

3.1.1 Identifikace čárovým kódem u výrobce 

V okamžiku finalizace výroby dochází k označení výrobku čárovým kódem. Značení 
se umísťuje na obal produktu nebo přímo na produkt. Čárový kód obsahuje informace  
o produktu na úrovni spotřebitelské jednotky. Takto označené výrobky jsou načteny 
pomocí čtečky do databáze výrobce. Další fází je zabalení produktu a umístění  
na příslušnou paletu. Jakmile je paleta kompletní, je označená čárovým kódem, ten  
je načten čtečkou a informace o paletě jsou předány do databáze výrobce. Poté je paleta 
připravena k naskladnění. Paleta s produkty je převezena do skladu, kde je dočasně 
skladována. V době, kdy výrobce obdrží objednávku, nastává fáze vychystávání zboží. 
Podle objednávky se vychystává zboží určené k expedici. To je potřeba čtečkou manuálně 
načíst a z načtených informací vytvořit dodací list. Při expedici je zboží naloženo, 
odepsáno z databáze výrobce a spolu s dodacím listem, jako součást transportu, odesláno  
k distributorovi nebo přímo k prodejci. Model identifikace čárovým kódem u výrobce  
je zobrazen na obrázku 13. 
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Obrázek 13 Model identifikace čárovým kódem u výrobce 

3.1.2 Identifikace čárovým kódem u distributora 

U distributora je zboží vyloženo a čtečkou manuálně zkontrolováno, jestli zásilka 
souhlasí s objednávkou a dodacím listem. Jestliže je vše v pořádku, dojde k zavedení 
informací o produktech do databáze distributora. Zboží je uskladněno a připraveno  
pro pozdější vychystávání. U vychystávání a expedice je postup obdobný jako u výrobce. 
Model identifikace čárovým kódem u distributora je zobrazen na obrázku 14. 

 
Obrázek 14 Model identifikace čárovým kódem u distributora 

3.1.3 Identifikace čárovým kódem u prodejce 

U prodejce je zboží v rámci procesu příjmu opět manuálně zkontrolováno čtečkou, 
jestli obsah zásilky souhlasí s objednávkou a dodacím listem. Jestliže je vše v pořádku, 
dojde k zavedení informací o produktech do databáze prodejce. Následuje naskladnění 
produktů ve skladu prodejny. Součástí příjmu zboží bývá často i označování jednotlivých 
produktů (spotřebitelských jednotek) prostředky pro elektronickou ochranu proti krádeži. 
K tomu, aby bylo možné zajistit stoprocentní správnost a kvalitu dat o produktech 
v informačním systému prodejce je potřeba každý produkt načíst samostatně. Tento proces 
je časově i finančně velmi náročný a technologie čárového kódu v tomto případě 
neumožňuje dosažení takové míry automatizace, která by mohla přinést významnější 
redukci fixních nákladů. Při doplňování zboží na prodejnu se na skladě načte čtečkou kód 
produktu a v informačním systému se provede záznam o jeho přesunu na prodejní plochu. 
Při prodeji je produkt na pokladně načten a odepsán z databáze prodejce. Pokud je navíc 
produkt opatřen elektronickou ochranou proti krádeži, pak je tato ochrana při prodeji 
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deaktivována nebo fyzicky odstraněna. Model identifikace čárovým kódem u prodejce je 
zobrazen na obrázku 15. 

 
Obrázek 15 Model identifikace čárovým kódem u prodejce 

3.2 Logistický řetězec využívající identifikaci RFID-EPC  

3.2.1 Identifikace RFID-EPC u výrobce 

U výrobce je možné zavést umístění RFID tagu přímo na produkt během výrobního 
procesu a to umožňuje zautomatizovat fázi značení. Takto označené produkty jsou 
umístěny do kartonu a prostřednictvím RFID čtečky dochází k automatickému záznamu 
identifikačního klíče. Identifikační klíče lze v tomto případě do RFID tagů zapsat 
najednou, což představuje pro výrobce významný posun v oblasti automatizace 
logistických procesů. Další výhodou je možnost unikátní identifikace každého jednotlivého 
kusu (např. černé kalhoty velikost L:32 W:32, výrobce Koutný, pořadí výroby: 332 kus), 
což výrazně usnadňuje a zpřesňuje procesy expedice. Produkty jsou dále umístěny  
na paletu, která je následně označena tagem, do kterého jsou zapsány potřebné informace  
o paletě. Celou počáteční fázi od výroby až po umístění produktu na paletu lze tedy plně 
zautomatizovat a tím urychlit, zpřesnit a zkrátit dobu trvání uvedeného logistického 
procesu. Označené palety je možno naskladnit. Jakmile výrobce obdrží objednávku,  
je potřeba zboží vychystat. Díky RFID technologii zjistíme přesně, kde se dané zboží  
na skladě nachází, což usnadní proces vychystávání. Připravené zboží je po průchodu 
RFID bránu naloženo do dopravního prostředku a dojde k plně automatickému odepsání 
zboží ze skladových zásob výrobce. Dojde k vystavení dodacího listu, který je pomocí EDI 
komunikace automaticky zaslán distributorovi. Ten informace o přijímaném zboží nemusí 
zadávat do systému manuálně. Model identifikace RFID-EPC kódem u výrobce  
je zobrazen na obrázku 16. 
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Obrázek 16 Model identifikace RFID-EPC kódem u výrobce 

3.2.2 Identifikace RFID-EPC u distributora 

U distributora projde zboží při příjmu branou a automaticky načtené informace jsou 
zavedeny do databáze distributora. Zboží je automaticky zkontrolováno s objednávkou  
a dodacím listem došlým přes EDI komunikaci, naskladněno a připraveno na vychystávání. 
U vychystávání a expedice je postup stejný jako u výrobce. Model identifikace pomocí 
RFID-EPC kódem u distributora je zobrazen na obrázku 17. 

 
Obrázek 17 Model identifikace RFID-EPC kódem u distributora 

3.2.3 Identifikace RFID-EPC u prodejce 

U prodejce projde zboží při příjmu branou a automaticky načtené informace jsou 
zavedeny do databáze prodejce. Zboží je zkontrolováno s dodacím listem došlým přes EDI 
komunikaci a naskladněno do skladu prodejny. Na skladě je nutné provést inventuru 
produktů. Při inventarizaci jsou produkty načteny čtečkou najednou. Díky integrované 
elektronické ochraně produktů proti odcizení v RFID-EPC tagu na úrovni spotřebitelských 
jednotek odpadají prodejci náklady na technické prostředky pro zajištění elektronické 
ochrany produktů a fixní náklady spojené se značením produktů. Zároveň je výrazně 
zredukován čas potřebný pro provádění inventur, které lze v některých případech dokonce 
plně automatizovat. Při doplňování zboží na prodejnu se na skladě načte čtečkou kód 
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produktu a v informačním systému se provede záznam o jeho přesunu na prodejní plochu. 
Doplňování lze provádět automaticky pro více produktů najednou. Proces od inventury  
až po umístění produktu na regál realizovaný za asistence technologie RFID může oproti 
klasické technologii čárového kódu ušetřit prodejci až 80 procent času a dojde 
k výraznému snížení nákladů. Na prodejně je možné vytvořit čtecí zónu, která bude 
automaticky kontrolovat, zda je produkt na správném prodejním místě. Při prodeji  
je RFID-EPC tag produktu na pokladně načten a odepsán z databáze prodejce. 
S odepsáním RFID-EPC tagu z databáze prodejce se automaticky deaktivuje elektronická 
ochrana produktu. Tím, že se tyto operace provedou najednou, se sníží čas potřebný  
k odbavení zákazníka. Rychlejší odbavení vede k větší spokojenosti zákazníka. Model 
identifikace RFID-EPC kódem u prodejce je zobrazen na obrázku 18. 

 

 
Obrázek 18 Model identifikace RFID-EPC kódem u prodejce 
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3.3  Shrnutí výhod nasazení RFID-EPC pro zvýšení 
automatizace v textilním pr ůmyslu 

� Výrazná redukce fixních nákladů v oblasti distribuce. 

� Možnost plně zautomatizovat proces značení a balení u výrobce. 

� Identifikační klíč lze vložit do RFID-EPC tagu pro více produktů najednou.  

� Unikátní identifikace dvou identických produktů. 

� Lze načítat více EPC kódů najednou bez nutnosti přímé viditelnosti RFID tagů 
a to dokonce na vzdálenost několika metrů. 

� Zvýšení kvality a přesnosti identifikace. 

� Výrazné zkrácení doby, nutné pro provádění inventur. 

� Zkrácení doby, nutné pro uvedení výrobku na trh. 

� Integrovaná elektronická ochrana produktů proti krádeži do RFID-EPC tagu. 

� Ochrana produktů proti padělání. 

� Možnost zajištění sledování pohybu dražších produktů v logistickém řetězci 
v reálném čase. 

� Redukce skladových zásob díky viditelnosti produktů v logistickém řetězci a na 
regálech prodejních míst. 

� Zvýšení prodejů díky možnosti lepší orientace zákazníků v prodejnách. 

� Rychlejší odbavení zákazníků v prodejnách. 

� Jednodušší sledování produktivity práce. [4] 
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4 Elektronická ochrana textilního zboží proti 
krádeži 
Bezpečnostní experti tvrdí, že nejúčinnějším nástrojem proti krádeži v současnosti 

jsou CCTV systémy a systémy pro elektronickou ochranu zboží (dále jen EAS). Pokud 
jsou tyto systémy použity společně, potom nemají konkurenci. EAS je technologie sloužící 
k identifikaci a ochraně zboží před krádeží v obchodě. Výrobek označený EAS tagem  
při neoprávněném vynesení z obchodu spustí alarm. EAS systémy jsou vhodné pro místa 
s předpokládanou možností krádeže zboží. 

V textilním maloobchodě převládají tři typy EAS systémů. Ve všech případech  
je k produktu připojen buď EAS tag, nebo tag v podobě etikety. Některé EAS tagy  
jsou označovány jako jednobitové tagy. Při prodeji je potřeba elektronickou ochranu zboží 
deaktivovat buď sejmutím tagu v případě opakovaně použitelných tagů, nebo 
deaktivováním v případě jednorázových tagů. Pokud se znalému zloději podaří vynést 
zboží z obchodu, odstranění dnes běžně používaných EAS tagů není zdaleka  
tak jednoduché. Některé EAS tagy obsahují speciální kapsle inkoustu, které v případě 
násilného a neoprávněného odstraňování tagu poškodí zboží a tím jej znehodnotí. Dalším 
oblíbeným typem EAS tagu jsou levné štítky, které jsou do výrobku implementovány 
přímo od výrobce nebo jsou součástí obalu výrobku. 

Typ EAS systému také určuje, jak široký bude prostor mezi branami. Šířka je dána 
použitým frekvenčním pásmem EAS systému. EAS systémy fungují na odlišných 
principech a nejsou navzájem kompatibilní. Každý z těchto systémů má své výhody  
a nevýhody. To je důvod, proč asociace výrobců spotřebního zboží podporuje  
a soustřeďuje svojí pozornost na EAS, který dokáže číst tagy různých technologií. [10] 

4.1 Radiofrekven ční systémy 
Radiofrekvenční systém elektronické ochrany zboží zobrazen na obrázku 19 funguje 

tak, že k výrobku je připojený tag určité frekvence. Na vhodném místě je ve formě 
průchozí brány zabudováno čtecí zařízení, které umí detekovat přítomnost funkčního EAS 
tagu ve svém elektromagnetickém poli a na základě tohoto zjištění vhodně reagovat. 
Nejčastější umístění tohoto zařízení je u vchodu nebo východu např. z prodejny. Kontrolní 
brána je tvořena dvěma samostatnými konstrukcemi s max. vzdáleností mezi sebou  
204 centimetrů. EAS systémy pracují zpravidla ve frekvenční oblasti 2 až 10 MHz. Tato 
oblast frekvencí se pro tyto systémy stala ve většině zemí standardem. Tyto 
radiofrekvenční systémy používají většinou techniku frequency sweep, která umožňuje 
využití  tagů různých frekvencí. 
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Obrázek 19 Radiofrekvenční systém elektronické ochrany produktů [10] 

V některých případech je do rámu stojanu zabudován jak vysílač, tak i přijímač jako 
jedna anténa. Použití těchto stojanů se systém označuje jako tzv. mono systém, který dále 
může používat pulzní nebo kontinuální sweep techniku nebo jejich kombinaci. Podle 
odborníku jsou mono systémy účinné, pokud má obchod vchod/východ menších rozměrů. 
Mono systém používá pevné tagy, které jsou o něco dražší než papírové etikety používané 
u techniky sweep. 

Checkpoint system je jeden z největších výrobců elektronické ochrany produktů. 
Vyrábějí brány a stojany vysílající pulsy nízkých frekvencí, které “naslouchají“ tagům. 
Tato technologie, známá jako číslicové zpracování signálů, "se učí" o svém okolí, aby bylo 
možné přesně odlišit signál tagu od šumu, který může být způsoben přítomností řady 
elektronických a jiných zařízení v okolí. Tato technologie je velmi oblíbená, protože 
prakticky eliminuje plané poplachy. Majitelé obchodu se často ptají, proč nejsou 
k dispozici žádné neviditelné snímače (brány, stojany). Odborníci se shodují na tom,  
že neviditelný systém je technicky možné vytvořit, nicméně testy ukázaly, že viditelný 
systém má preventivní účinky a má za následek významnou redukci krádeží. 

 

Existuje mnoho různých způsobů, jak implementovat radiofrekvenční systém. Jeden 
ze základních technologických principů EAS předpokládá použití tagu se spirálovou 
anténou vyleptanou z tenkých hliníkových spojů na kusu papíru. Na konci antény je malá 
dioda, nebo RC obvod, který způsobí to, že tag v reakci na příchozí rádiový signál, vysílá 
odpověď ve formě rádiového signálu. Při radiofrekvenčním pulsu (mnohem silnějším než 
vysílají brány) dojde k likvidaci tagu. Je to dáno tím, že u tak velkého pulsu dojde 
k explozi diody či RC obvodu. Takto zničený tag již nevysílá žádný signál a při průchodu 
branou se alarm nespustí. [10] 
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4.2 Elektromagnetické systémy 
Tato technologie obsahuje magnetické, železné pásky s lepící vrstvou přilepenou 

k výrobku. Tyto pásky se při prodeji nesundávají, ale pouze deaktivují snímačem, který 
využívá velmi intenzivní magnetické pole. Jednou z výhod elektromagnetických pásků je, 
že se dají re-aktivovat a používat znovu a tím snížit náklady. 

 
Obrázek 20 Elektromagnetický systém elektronické ochrany produktů [10] 

Elektromagnetický tag je ve skutečnosti kovový drát nebo pásek, který má vysokou 
vodivost. Elektromagnetický systém pracuje za použití intenzivního nízkofrekvenčního 
magnetického pole, které generuje vysílač s anténou, viz. obrázek 20. Když tag projde 
branou, bude vysílat unikátní frekvenční vzor. Tento vzor je postupně přečten přijímací 
anténou. Část signálu je zpracován, a pokud je rozpoznán unikátní vzor, spustí se alarm. 
Kvůli slabé odezvě tagu a nízké frekvenci (obvykle mezi 70 Hz a 1 kHz), a intenzivního 
pole požadovaného elektromagnetickým systémem, jsou elektromagnetické antény větší, 
než ty, které jsou používané ve většině dalších systémů elektronické ochrany produktů. 
Maximální vzdálenost mezi vstupními stojany je 102 centimetrů. Díky použití nízké 
frekvence mohou být tagy upevněny na kovovém povrchu. To je důvod, proč jsou 
elektromagnetické systémy oblíbené v obchodech s elektronikou, knihami a hudbou. [10] 

4.3 Akusticko-magnetický systém 
U tohoto systému vysílač vysílá rádiofrekvenční signál (v oblasti 58 kHz)  

v impulsech, které dodávají energii tagu ve sledovací zóně. Když impuls končí, tag 
odpovídá vysíláním jednotlivého frekvenčního signálu jako ladička. I když je vysílač mezi 
impulsy vypnutý, je signál tagu zachycen přijímačem. Mikropočítač kontroluje signál tagu 
zachycený přijímačem, aby zajistil správnou frekvenci, synchronizaci času s vysílačem  
na správnou úroveň a ve správném počtu opakování. Na obrázku 21 je typický  
akusticko-magnetický tag od společnosti Wall-Mart. 
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Obrázek 21 Typický akusticko-magnetický tag [10] 

 AM materiál je vysoce magnetostrikční, takže když se vloží materiál tagu  
do magnetického pole, tak se fyzicky zmenší. Čím vyšší je síla magnetického pole, tím 
více se materiál zmenší.  

Když tag projde branou, vysílač dodá energii materiálu a způsobí jeho rezonanci. 
Poté se vysílač vypne. Pokud přijímač zjistí, že se na této frekvenci objevil tag,  
pak se spustí alarm. 

 
Obrázek 22 Akusticko-magnetický systém elektronické ochrany produktů [10] 

Pokud je akusticko-magnetický tag odmagnetizován, dojde k deaktivaci. Pokud  
je zmagnetizován, pak je aktivován. Princip je opačný než u elektromagnetického systému. 
Akusticko-magnetický systém je zobrazen na obrázku 22. [10] 

4.4 Mikrovlnné systémy 
V případě mikrovlnného systému jsou nejčastěji využívány tagy  

pro opakované použití, které jsou vyrobeny z nelineárního prvku (diody) spojeného 
s jednou mikrovlnou a jednou elektrostatickou anténou, viz. obrázek 23. Na výstupu jedna 
anténa vyzařuje nízkofrekvenční pole (v oblasti 100kHz) a druhá vyzařuje mikrovlnné 
pole. Tag slouží jako zařízení kombinující signály obou těchto polí. Takto kombinované 
signály spustí alarm. Tyto systémy se používají v obchodech s oděvy. [7] 
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Obrázek 23 Mikrovlnný systém elektronické ochrany produktů  

4.5 Komponenty systému EAS 
Nejdůležitější komponenty elektronické ochrany produktů jsou brány. Další důležité 

komponenty elektronické ochrany produktů jsou: 

� Jednorázové tagy – papírové tagy a etikety pro jedno použití v různých typech 
provedení. 

� Opětovně použitelné tagy – Nejznámější z těchto tagů pro opakované použití 
je pevný, plastový tag (známý pod označením aligátor). Tento tag se skládá  
ze dvou částí, pokud je připojený k oděvu tvoří pouze jeden kus a deaktivovat 
jej lze pouze speciálním oddělovačem u pokladny. 

�  Tagy s poškozující tekutinou – Pokud je produkt s tímto typem tagu odcizen, 
pak je zloděj nepříjemně překvapen, když se jej pokusí odstranit. Tyto tagy byly 
navrženy tak, aby při pokusu o jejich odstranění uvolnily barvu přímo na oděv. 
Barvu není možné z oděvu odstranit. 

�  Deaktivátory a oddělovače – Druh elektronického deaktivátoru závisí na typu 
EAS systému a tagu používaném v obchodě. Nejčastěji se tagy deaktivují 
ručními snímači pracující na dané frekvenci. Dalšími typy určenými  
k deaktivaci jsou bezkontaktní a hmotnostní snímače. Jiným typem deaktivátorů 
jsou oddělovače. Ty mají za úkol při prodeji oddělit tag od produktu. [10] 
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5 Technická dokumentace elektronické ochrany 
produkt ů laborato ře ILAB 

5.1 Cíl dokumentace 
Dokument popisuje jak zavést elektronickou ochranu produktů na bázi RFID 

technologii s využitím GS1 EPCglobal standardů. Pro přehlednost a snadnou orientaci  
je tato technická dokumentace tvořena v bodech. Klíčovou technologickou součástí  
pro využití elektronické ochrany proti odcizení je serializovaná identifikace pomocí kódu 
EPC. Tento dokument je zaměřen na elektronickou ochranu produktů (EAS) na bázi RFID 
v oblasti maloobchodu a to specificky:  

� V místě vstupu / výstupu do / z prodejny (PoE). 

� Na pokladně (PoS). 

� Při příjmu zboží. 

� Speciální příjem zboží. 

• Speciálním příjmem zboží jsou myšleny např. vratky zákazníků. 

� Další body pro čtení tagů v rámci obchodního procesu mohou být kdykoliv 
přidány v rámci nasazeného řešení – nejsou však součástí tohoto dokumentu. 

• Příkladem takovýchto čtecích bodů mohou být: zkušební kabinky, 
kompaktory odpadu. [8] 

5.2 Podmínky pro implementaci 
Systém elektronické ochrany proti odcizení na bázi RFID-EPC je možno aplikovat  

za následujících podmínek: 

� Jsou použity pasivní RFID-EPC tagy druhé generace (Gen2). 

� Tagy musí splňovat velikost EPC paměti 96-bit pro SGTIN kód. 

� Obchod disponuje:   

• jednou nebo více pokladnami, 

• jednou nebo více kontrolními bránami, 

• jedním nebo více místy pro příjem zboží. 

� Čtečky nesmí při přenosu přesahovat maximální povolený výkon, který 
podléhá národním a regionálním předpisům.  

� Musí být dodrženo frekvenční pásmo povolené národními a regionálními 
předpisy. 

� Centralizování dostupných informací (vytvoření databáze SGTIN kódů 
v obchodě, které nebyly prodány). 
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� Je-li dodrženo jedno ze tří rozmezí provozních teplot (1) 0 až 40 ° C,  
(2) -25 až +40 ° C, (3) -40 až +65 ° C a vlhkostí vzduchu od 0% do 90%. 

� Je-li komunikační spojení mezi čtečkami vytvořeno přes lokální síť (LAN). 

Pro obchody, které chtějí dodržovat spotřebitelské směrnice GS1 EPCglobal 
naleznou další informace na adrese: http://www.epcglobalinc.org/public/ppsc_guide/. [8] 

5.3 Přehled tag ů vhodných pro maloobchod 
Vhodný výběr tagů je důležitým předpokladem pro správnou funkčnost EAS 

systému na bázi RFID. Zároveň je potřeba dbát na to, aby byly EAS tagy na produkt 
vhodně umístěny.  

Následující přehled by měl usnadnit vhodný výběr EAS tagu:   

� Látková nášivka s EAS RFID tagem přišitá na spotřebitelské jednotce, 
viz. obrázek 24. 

 
Obrázek 24 EAS RFID nášivka [9] 

� Visačka s EAS RFID tagem v papírové formě (např. swing tiket, pocket flasher), 
viz. obrázek 25. 

 
 

 
Obrázek 25 EAS RFID Visačka [9] 

� EAS RFID etiketa – je samolepící etiketa připevněná na obal zboží,  
viz. obrázek 26. 

 
Obrázek 26 EAS RFID etiketa [9] 
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� EAS RFID drop-in tagy, které jsou umístěny v kapse textilního produktu  
a v některých případech jsou i přišity. 

� Plastové EAS RFID zařízení jako např. plastový obal pro zavěšení výrobku  
na věšák v prodejně s integrovaným nebo vloženým tagem, viz. obrázek 27. 

 
Obrázek 27 Plastové EAS RFID zařízení s barevným inkoustem[9] 

 Příklad:  Tag pro jednorázové použití – malý, lehký, pevný tag určený pro jedno 
použití. Na pokladně se odstraní. 

Tagy pro opakované použití – používají je prodejci, maloobchodní řetězce nebo 
partneři v dodavatelském řetězci. Jsou odstraněny na pokladně. Tagy jsou k dispozici  
v následujícím provedení: 

� Pevné tagy: jsou RFID zařízení zabudované v plastovém pouzdře s bezpečnou 
metodou aplikace, viz. obrázek 28. Na obrázku 29 jsou zobrazeny možnosti 
aplikace pevného tagu na oděv a obuv. [9] 

 
Obrázek 28 RFID tagy zabudované v plastovém pouzdře [9] 

 
Obrázek 29 Pevné tagy pro opakované použití připojené k oděvům a obuvi [9] 
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5.4 Co je SGTIN databáze? 
SGTIN databáze zahrnuje informace o neprodaných produktech a umístění, kde  

se zrovna dané produkty nachází (prodejna, sklad). Databáze používá systém kontroly, 
který zaznamenává, ve kterém čtecím místě byl produkt naposledy přečten. Tato databáze 
má přibližně stejnou velikost jako dvou přístupový soubor s mechanismem pro zajištění 
transakční integrity. [8] 

5.4.1 Jak vytvo řit SGTIN databázi v obchod ě? 

Pro vytvoření SGTIN databáze je nutno provést následující kroky: 

� Je potřeba provést kompletní evidenci skladových zásob a přidat kódy do SGTIN 
databáze. 

� Vytvořit databázi nových položek při příjmu.  

� Úplný seznam zboží (SGTIN kodů) bude k dispozici po první obrátce zásob. Takto 
bude postupně implementována elektronická ochrana produktů na bázi RFID 
technologie bez vážnějších komplikací. V období před úplnou obrátkou zásob  
se bude moci využívat elektronické ochrany produktů jen pro zboží zavedené 
v systému SGTIN. [8] 

5.4.2 Jak udržovat SGTIN databázi v obchod ě? 

Pro správnou funkci vytvořené databáze je potřeba provádět údržbu. 

Údržba je prováděna následovně: 

� Musí být zajištěna správnost čtení tagů přijímaného zboží.  

 V jednodušším případě je možno čtečkou tagy načíst a zavést přes aplikační 
vrstvu do SGTIN databáze.  

 Ve složitějším případě je možno použít čtecích zón k přečtení SGTIN kódů 
v místech jako je expediční sklad, pult pro vrácené zboží nebo přeskladňovací místo. 

� Přijetím zboží na sklad se načtou SGTIN kódy a z objednávky nebo dodacího listu 
se zavedou do již existující databáze. 

� Na pokladně (PoS) 
• Na pokladně musí být zajištěno správné čtení SGTIN kódů. 

• Po zaplacení zboží může být záznam o SGTIN kódu z databáze odstraněn. 

Doporučení: Zrušení prodeje je nutné vykonávat vždy před dokončením platby.  
V případě systému elektronické ochrany produktů (EAS) na bázi RFID technologie se 
zrušení prodeje po dokončení platby v systému chová jako při vratce zboží. 

Poznámka: Je potřeba zvážit, jakým způsobem oznamovat neplatné transakce. 
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� V místě vstupu / výstupu do / z prodejny (PoE) 
• Při průchodu branou musí čtečka přečíst SGTIN kód a zkontrolovat, zda byl 

odstraněn z databáze. Jestliže bude mít obchod více SGTIN databází, pak  
se při průchodu branou kontroluje pouze databáze elektronické ochrany 
produktů (EAS) SGTIN. 

• Pokud při průchodu branou položka není odstraněna z databáze, je spuštěno 
varování pro personál, že položka byla vynesena neoprávněně. Každý 
obchod má jiný způsob, jak reaguje na poplach, a proto není uveden v tomto 
dokumentu.  

� Pro mobilní (ruční) pokladní systémy (např. prodej na ulici nebo stánkový prodej) 
jsou informace odstraněny z databáze před opuštěním obchodu. Elektronická 
ochrana produktů (EAS) na bázi RFID technologie však v takto neohraničeném 
území nebude funkční.  

 Důležité: Pokud v obchodě projde branou cizí tag, potom se alarm nespustí, 
protože tento SGTIN kód není uložený v SGTIN databázi.  

 Důležité: Je-li položka uskladněna a SGTIN tag je nedostupný, pak je potřeba 
tuto položku označit. GS1 vytvořila směrnici “Řešení chybějící identifikace“, napomůže 
tomu proces vrácení zboží na odkládací pult nebo na pokladnu. [8] 

5.5 Možnosti implementace 
Tato dokumentace spolu s GS1 standardy poskytuje univerzální návod pro použití 

jednorázových a znovu použitelných tagů. Tato implementace je pro obchody, které 
potřebují zavést informační systém a lokální síť. U systému elektronické ochrany produktů 
(EAS) není nutné použít kabelového připojení k vytvoření LAN sítě, ale je možno použít 
bezdrátovou síť, která bývá součástí čteček. Model RFID EAS v obchodě je zobrazen  
na obrázku 30. 
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Obrázek 30 RFID EAS v obchodě [8] 

 Důležité: EPC čísla jsou použity pro identifikaci na úrovni položek. 

5.5.1 Pro obchod s nevytvo řenou lokální sítí a IS 

Tato implementace je určena pro obchod, který doposud nemá vytvořenou lokální síť 
a informační systém. 

Minimální požadavky na čtečku: 

� Paměť - Dostatečná rezidentní paměť pro ukládání dat a paměť pro seznam 
položek (ne SKU, aktuální položka). 

 Příklad: Pokud používáme sekvenční soubor, pak paměť potřebná pro výpočet je: 

Paměť = jednotlivé položky v obchodě * (96 bitů + oddělovač) 

� Rychlost - Maximální přípustná doba k přenosu informací mezi pokladnou  
a místem opuštění prodejny (branou), je minimální doba, kterou zákazník 
potřebuje k opuštění obchodu po zaplacení. 

 Poznámka: Předpokládá se, že dvě sekundy je dostatečný čas a při instalaci by měl 
být ověřený jako dostatečný. 

� Připojení - Zařízení, které je schopno zastoupit aplikaci umožňující komunikaci 
mezi čtečkami a je kompatibilní s IEEE a IETF standardním síťovým protokolem. 
IEEE 802 standard je z rodiny síťových standardů, které pokrývají fyzickou vrstvu 
předepisující normu pro technologie z Ethernetu do bezdrátových sítí. Úlohou 
IETF je vytvořit protokol standardů, které zkvalitní způsob, jakým lidé navrhují, 
používají a ovládají Internet. 
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5.5.2 Pro obchod s již vytvo řenou lokální sítí a IS 

Tato implementace je určena pro obchod, který již má vytvořenou lokální síť  
a informační systém. 

Minimální požadavky na čtečku: 

� Paměť - Pro čtecí bránu v místě opuštění obchodu existují následující dvě 
možnosti: 

• Potvrzení o prodeji se provede odesláním informace do SGTIN databáze 
(cenově dostupnější čtečka). 

• Data jsou umístěna ve výstupních čtečkách (výhodou je rychlejší časová 
odezva). Tato možnost umístit data do výstupních čteček je vhodná pro malé 
a střední firmy. 

� Rychlost - Maximální přípustná doba k přenosu informací mezi pokladnou  
a místem opuštění prodejny (výstupní branou), je minimální doba, kterou zákazník 
potřebuje k opuštění obchodu po zaplacení. 

 Poznámka: Předpokládá se, že dvě sekundy je dostatečný čas a při instalaci by 
měl být ověřen jako dostatečný. 

� Připojení – Minimální požadavky na čtečku jsou stejné jako pro obchod s doposud 
nevytvořenou lokální síť a informačním systém viz. výše v bodě 5.5.1. 

 Poznámka: Je potřeba zvážit možnost centralizování databáze pro případ,  
že dojde k selhání čtečky nebo databáze a s tím i omezení funkčnosti systému 
elektronické ochrany produktů. Výrobky prodané v době případného omezení 
funkčnosti systému jsou z databáze skladových zásob odstraněny později. To však 
nemá vliv na služby poskytované zákazníkům. [8] 
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6 Referen ční měření a ukázka v laborato ři ILAB 
Úkolem v praktické části této práce je provést referenční měření vybrané textilní 

produkce na bázi radiofrekvenční identifikace v pásmu ultra krátkých vln (UHF) a zjistit, 
jaká jsou možná úskalí této technologie v maloobchodním prostředí. Dále vytvořit 
praktickou ukázku v laboratoři ILAB elektronické ochrany produktů na bázi RFID  
ve frekvenčním pásmu UHF. 

6.1 Referenční měření vybrané textilní produkce 
Referenční měření bylo provedeno podle metodologie laboratoře ILAB. Postup 

měření a výsledky jsou zpracovány v příloze 1. 

6.2 Ukázka elektronické ochrany produkt ů na bázi RFID 
v pásmu UHF 

Ukázka elektronické ochrany produktů byla provedena v laboratoři ILAB, kde bylo 
nasimulováno prostředí maloobchodu. Pro zjednodušení ukázky elektronické ochrany 
produktů na bázi RFID byla vynechána fáze naskladňování a zboží bylo po příjmu 
umístěno na prodejnu. Výpis načtených produktů ze čtečky není pro laika příliš přehledný, 
proto je uživatelské rozhraní nasimulováno tak, jak by mohlo vypadat u prodejce 
(originální výpis je možné vidět na přiloženém CD k této práci s názvem index.html). 
Prezentace této ukázky je součástí elektronické přílohy na přiloženém CD. 
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6.2.1 Příjem zboží na prodejnu 

Při příjmu projede ruční paletový vozík s textilní produkcí branou, viz. obrázek 31. 
Textilní produkce je již od výrobce opatřena RFID-EPC tagy, které mají integrovanou 
elektronickou ochranu produktů. 

 
Obrázek 31 Příjem zboží s ručním paletovým vozíkem 

Čtečka po projetí branou načte všechny produkty umístěné v krabici a zapíše  
do databáze. Uživatelské rozhraní na příjmu, by pak mohlo vypadat následovně,  
viz. obrázek 32.  

 
Obrázek 32 Výpis z databáze při příjmu 
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Takto přijaté produkty jsou umístěny na prodejnu a připraveny k prodeji,  
viz. obrázek 33. 

 
Obrázek 33 Umístění produktů na prodejně 

6.2.2 Prodej produkt ů na pokladn ě 

Při prodeji jsou produkty načteny najednou ručním čtečkou, viz. obrázek 34 a stav  
u těchto produktů se v databázi změní na “prodáno“, viz. obrázek 35. 

 
Obrázek 34 Načtení produktů na pokladně 

 
Obrázek 35 Změna stavu v databázi při prodeji 
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 Odchod z prodejny po nákupu 

Současně se změnou stavu v databázi se deaktivuje elektronická ochrana produktů  
a při odchodu z prodejny, viz. obrázek 36 se po projití výstupní bránou zobrazí poděkování  
za nákup, viz. obrázek 37. 

 
Obrázek 36 Odchod z prodejny po nákupu 

 

 
Obrázek 37 Poděkování po průchodu branou z prodejny 
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Odchod z prodejny při neoprávněném vynesení produktu 

Při neoprávněném vynesení produktu výstupní branou, viz. obrázek 38 nedojde  
v databázi ke změně stavu a spustí se alarm. Ten upozorní zaměstnance, že daný produkt 
byl vynesen neoprávněně, viz. obrázek 39 a u východu se zobrazí příkaz STOP,  
viz. obrázek 40.   

 

 
Obrázek 38 Neoprávněné vynesení produktu z prodejny 

 

 
Obrázek 39 Upozornění o alarmu pro zaměstnance 

 

 
Obrázek 40 Příkaz k zastavení zobrazený u výstupu 
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7 Závěr 
RFID technologie může výrazně posunout možnosti automatizace logistických 

procesů. Technologické výhody vyplývající z nasazení RFID umožní zpřesnění  
a zkvalitnění řady procesů probíhajících v logistických řetězcích a díky rychlému pokroku 
této technologie se nabízejí stále nové možnosti. 

Zásadním faktorem, díky kterému se technologie RFID stává atraktivnější pro 
zákazníky a který v budoucnu významně ovlivní rychlost rozšíření RFID je možnost  
kombinace identifikační technologie s technologií elektronické ochrany produktů (EAS). 
Díky tomu je možné využít jediný systém pro identifikaci v rámci logistických operací, 
identifikaci při průchodu pokladnou a pro ochranu produktů proti odcizení. Z toho plynou 
pro obchodníky nejen s textilem mimo jiné tři nejdůležitější přínosy: 

� Výrazné zkrácení doby, nutné pro provádění inventur a snížení fixních nákladů 

� Zkrácení doby, nutné pro uvedení výrobku na trh 

� Rychlejší odbavení zákazníků v prodejnách 

Z výsledku referenčního měření vyplývá, že při čtení textilní produkce na bázi RFID 
v UHF pásmu lze bez problémů dosáhnout stoprocentní přesnosti nezávisle na tom, jak  
je textilní produkce v krabici uložena. Referenční měření neprokázalo existenci žádných 
technologických úskalí, která by teoreticky mohla bránit implementaci RFID v oblasti 
textilního maloobchodu.  

Při praktickém nasazení RFID technologie do maloobchodu je potřeba klást důraz  
na následující technologické aspekty: 

� RFID technologie je citlivá na nastavení jednotlivých čteček a v případě jejich 
nesprávného nastavení nemusí čtení probíhat správně. Za takových podmínek  
by nemuselo být sto procentního čtení dosaženo. 

� Při nevhodném nastavení čtecí zóny může dojít k nechtěnému čtení produktů 
v blízkosti vstupní/výstupní brány. 

� Architektura zpracovávající data musí odpovídat rozložení vstupních/výstupních 
bran v obchodě. Pokud vznikne možnost projít bránou po zaplacení dříve, než 
systém stačí odepsat položku, pak dojde k nechtěnému falešnému spuštění alarmu. 

� Pokud dojde k nevhodnému výběru tagu, pak se zvýší riziko snadnějšího odcizení 
produktu. 
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