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Analýza využití RFID-EPC pro automatizaci elektronické ochrany zboží
v oblasti textilního průmyslu

Zpracujte analýzu možností nasazení technologie RFID-EPC pro zvýšení automatizace u výrobců,
distributorů a prodejců textilních produktů a obuvi. Proveďte referenční měření vybrané textilní produkce
podle metodologie ILAB s cílem určit možná úskalí technologie UHF při implementaci v automatizovaném
výrobním procesu.

1.	Používané standardy, popis aplikačního prostředí (tagy, čtečka, anténa, princip RFID)
2.	Přínosy a možné aplikace RFID-EPC pro obchodníky s textilem
3. 	Elektronická ochrana textilního zboží proti krádeži
4.	Vytvoření technické dokumentace elektronické ochrany zboží pro laboratoř ILAB
5.	Vytvoření prezentace a ukázky v laboratoři ILAB

Technologie RFID ve spojení s elektronickým kódem produktu EPC je moderním prostředkem standardní
automatické identifikace. Díky tomu, že EPC obsahuje sériové číslo, je možné využít RFID v celé řadě
aplikací v oblasti textilního průmyslu pro automatizaci výrobních procesů, distribuce i prodeje koncovým
zákazníkům. Technologii RFID lze však použít i pro elektronickou ochranu zboží proti krádeži. Cílem této
práce je  analýza možností využití RFID-EPC pro potřeby elektronické ochrany produktů v textilním
maloobchodu a vytvoření ukázky EAS na bázi UHF RFID v laboratoři ILAB.
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