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Anotace 

Disertační práce se zabývá možnostmi technologie radiofrekvenční identifikace pro 

identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. Prvotní impuls pro zahájení výzkumu v této 

oblasti přišel ze soukromého sektoru ze strany obchodního řetězce. Právě díky tomu je práce 

zaměřena primárně na sledování pohybu zákazníků po nákupní ploše prodejny. Úvodní kapitoly 

práce se zabývají RFID technologií v obecné rovině a jejím užitím v prostředí obchodních 

řetězců. Následující kapitoly popisují aplikaci teoretických RFID poznatků do praxe, návrh  

a přípravu technického konceptu řešení umožňující sledování objektů ve vymezeném prostoru. 

Od laboratorních testů disertační práce volně přechází k experimentům v reálném prostředí 

obchodního řetězce, jejich praktickému ověření, analýze a vyhodnocení. Experimenty v závěru 

práce potvrzují proveditelnost a transfer získaných poznatků do prostředí surovinového průmyslu 

společnosti zabývající se těžbou uhlí.  
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Annotation 

The dissertation discusses the possibilities of radio frequency identification technology 

for identification of movement of objects in defined space. The initial impetus for starting 

research in this area came from the business chain in private sector. Because of this the 

dissertation is focused primarily on tracking movement of customers within shopping area. The 

first chapters deal with RFID technology in general and its use in the business chains 

environment. The following chapters describe the application of theoretical RFID knowledge 

into practice, draft and preparation of technical solutions enabling tracking of objects in defined 

space. The dissertation then moves on from laboratory tests to experiments in real environment 

of a business chain, their practical verification, analysis and evaluation. The experiments at the 

end of the dissertation confirm feasibility and transfer of acquired knowledge into the 

environment of raw materials industry company engaged in coal mining. 
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Motivace 

Identifikace pohybu a lokalizace objektů v prostoru je nezbytná pro efektivní řízení ve 

výrobních procesech. Příkladem může být lokalizace, pohyb a stav transportních prostředků 

v procesech surovinového průmyslu. 

Hlavní důvod počátku výzkumu spojeného s disertační prací byl zájem obchodního 

řetězce Makro o provedení studie proveditelnosti týkající se využití RFID technologie pro 

sledování pohybu zákazníků na ploše prodejny. Díky podpoře ze strany mého školitele jsem se 

chopil realizace a vypracování této studie proveditelnosti. Pozitivní výsledky a kladné ohlasy ze 

strany obchodních řetězců mě přesvědčily v rozhodnutí věnovat se tomuto tématu dále a hlouběji 

v rámci své disertační práce. 

V průběhu řešení disertační práce se téma stalo zajímavé i pro technologické partnery 

laboratoře, společnosti GABEN a 7MD, které mi poskytly řadu cenných rad a zkušeností. 

Dalšími firmami, které se o tuto technologii začaly zajímat a se kterými jsem měl možnost 

spolupracovat, jsou společnosti zabývající se průzkumem trhu, marketingovými výzkumy  

a chováním spotřebitele. Tyto subjekty zde logicky spatřují možnost zpřesnění a zkvalitnění 

svých marketingových výzkumů (IPSOS a INCOMA GFK). Za spolupráci s nimi jsem velmi rád 

a chtěl bych jim tímto poděkovat, protože jsem díky nim mohl provést řadu reálných testů  

a ověření přímo na obchodní ploše prodejny. Zajímavá spolupráce se rozvinula i se společností 

IBM, kde jsem během svého studia působil na půlroční stáži. 

Během dokončování mé práce jsem byl jako doktorand v laboratoři ILAB RFID osloven 

zástupcem společnosti Czech Coal s žádostí o provedení testů ověřujících aplikovatelnost RFID 

na lokomotivy k zajištění jejich přesnější lokalizace. Zde se nabízela příležitost ověřit poznatky 

získané při označování nákupních vozíků a aplikovat je pro oblast surovinového průmyslu.  

 

 

 

 Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své disertační práce  

doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi za cenné rady, doporučení a připomínky, které mi v průběhu 
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1 ÚVOD 

V současné době jsme svědky stále hlubšího průniku technologie radiofrekvenční 

identifikace (dále jen RFID) do našich běžných životů. Obchodní řetězce i výrobní podniky 

hnány globálním světovým trendem jsou postaveny před otázku, jak využít potenciál této 

technologie a nezůstávat tak pozadu za konkurencí. RFID oproti klasickým způsobům 

identifikace přináší řadu výhod jako je například identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti, 

vysoká čtecí vzdálenost, schopnost načítat více objektů najednou a další, o kterých se zmíním 

v následujících kapitolách. Asi tedy nikoho nepřekvapí, že se jeví jako vhodné tuto technologii 

použít i pro sledování pohybu zákazníků po nákupní ploše. 

Základní podmínkou realizace řešení je umístění RFID tagu na pohyblivý předmět 

spojený s nakupujícím. Jako vhodný předmět se nabízí nákupní vozík. Z výše uvedených důvodů 

práci koncipuji primárně pro použití v obchodním řetězci Makro, protože z jejich strany existuje 

vůle i odhodlání budoucí realizace. Veškeré technické zázemí i postupy v práci uvedené jsou 

snadno přenositelné do jakéhokoli obchodního prostředí i mimo ně. 

Vědecký potenciál disertační práce spatřuji v navržení a ověření technologického řešení 

umožňujícího sledování pohybu zákazníka na ploše prodejny pomocí RFID technologie. První 

náznaky z akademické i komerční sféry se na tomto poli objevují, a to za pomoci finančně 

nákladných aktivních tagů. Novost daného řešení tedy spatřuji zejména v aplikaci řádově 

levnějších pasivních tagů, u kterých došlo za poslední roky k dramatickému technologickému 

zdokonalení. Jedním z cílů práce je analýza současných metod zjišťování pohybu a chování 

zákazníka po nákupní ploše a co možná největší automatizace, zpřesnění, zrychlení a zkvalitnění 

těchto procesů. Navrhovaný systém bude sbírat z provozu velké množství dat, jedním z cílů bude 

také transformace těchto dat do informací a vytěžení co možná největšího množství znalostí. 

Významný přínos vidím zejména ve zvýšení spokojenosti nakupujících a zkvalitnění procesu 

nakupování. Velkou výzvou z hlediska zpracovávání disertační práce bude návrh automatizace 

vybraných procesů v obchodních řetězcích a maximalizace zisku informací a znalostí  

z provozních dat za využití minimálních technologických prostředků. 

Kapitoly na začátku práce se zabývají RFID technologií v obecné rovině a jejím užitím 

v prostředí obchodních řetězců. Následující kapitoly popisují aplikaci teoretických RFID 

poznatků do praxe, návrh a přípravu technického konceptu řešení umožňující sledování objektů 

ve vymezeném prostoru. Od laboratorních testů disertační práce volně přechází k experimentům 

v reálném prostředí obchodního řetězce, jejich praktickému ověření, analýze a vyhodnocení. 

V rámci disertační práce bylo zapotřebí definovat okrajové podmínky vzešlé z analýzy provozu 
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obchodních center pro provádění testů v laboratoři. Důležitým bodem práce je nákladová analýza 

navrhovaného řešení a definování případných směrů jak navržená řešení přenést do komerčního 

prostředí. Navrhnuté technologické řešení vykazuje vysokou míru mobility s možností rychlé 

instalace a provedení testů. Dále se věnuji možnostem budoucího rozšíření navrženého řešení  

o další prvky a navrhuji možné směry, kterými by se projekt mohl rozšiřovat. Experimenty  

v závěru práce prokazují proveditelnost a možnost transferu získaných poznatků do prostředí 

surovinového průmyslu společnosti zabývající se těžbou uhlí. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práci jsem rozdělil na tři základní části. První část obsahuje nezbytné 

teoretické zázemí RFID technologie, ze kterého vycházím. Druhá část se již týká aplikace těchto 

poznatků přímo v prostředí obchodních center. Třetí část se pak věnuje laboratorním 

experimentům, testům v reálném prostředí obchodního centra a prostředí surovinového 

průmyslu, zpracování a analýze jejich výsledků.  

 

Hlavní cíl 

 Návrh využití technologií RFID pro analýzu pohybu nákupních vozíků po prodejní ploše. 

 

Dílčí cíle disertační práce 

 

 Analýza možnosti uplatnění RFID technologie v oblasti nákupních center. 

 Příprava technického konceptu řešení a jeho posouzení z ekonomického a procesně 

organizačního pohledu. 

 Návrh datového modelu zpracovávaných dat. 

 Metodika pro analýzu získaných dat. 

 Laboratorní testování RFID tagů na nákupním vozíku, simulace reálného provozu. 

 Výběr vhodného tagu pro nákupní vozík včetně vhodného umístění. 

 Testovací nasazení v podmínkách prodejny. 

 Vypracování nákladové kalkulace. 

 Transfer RFID řešení do prostředí surovinového průmyslu. 
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3 RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE 

3.1 Problematika identifikace 

Identifikace je definována jako zjišťování totožnosti, rozlišování v procesu vnímání 

okolí. Identifikovat můžeme jakýkoli objekt našeho reálného života, ať už se jedná o osoby, 

zvířata nebo věci.  

Pro identifikaci objektů našeho reálného života se může použít mnoho metod. Abychom 

mohli objekt identifikovat, je třeba jej nejprve označit. Označit objekt můžeme několika 

způsoby, například kombinací alfanumerických znaků, čárovým kódem, nebo 2D kódem. Každý 

z těchto způsobů má své charakteristické vlastnosti, výhody i nevýhody a hodí se pro specifické 

produkty. Ačkoli všechny identifikátory mají své nezastupitelné uplatnění v procesech 

identifikace, budu je hodnotit spíše z pohledu použitelnosti pro potřeby sledování pohybu 

zákazníků na ploše prodejny. Zde je žádoucí, aby byly objekty identifikovány co nejpřesněji, na 

vzdálenost několika metrů, hromadně, v reálném čase a pokud možno automaticky. 

3.1.1 Alfanumerický kód 

Jako první příklad identifikace bych uvedl přečtení kombinace alfanumerických znaků 

(“a“-“z”, “A“-“Z”, “0“-“9”). Čtení alfanumerického kódu je spojeno buď s přečtením osobou, 

která provede identifikaci pomocí spárování s databází, nebo strojově s využitím metod 

optického rozpoznávání znaků (OCR). Tento druh označení a následné identifikace se pojí 

s celou řadou nedostatků, jako je nutnost přímé viditelnosti při čtení či samotná nutnost 

přítomnosti osoby, která tuto informaci z objektu vyčte. Tato metoda je pomalá a často zde může 

dojít k chybovosti přečtení vlivem nepozornosti, únavy, přehlédnutí apod.  

Čtecí vzdálenost je přímo úměrná velikosti znaků a rozlišovacím schopnostem čtecího 

zařízení, mnohdy i množství dioptrií čtenáře. Navíc identifikace více objektů zároveň zde 

probíhá sériově jedna za druhou. Kapacitně jsme zde omezeni pouze plochou, kterou 

alfanumerickými znaky popíšeme nebo potiskneme, vyrazíme či vyleptáme. Přesto se dá datová 

kapacita tohoto typu identifikace považovat za velmi malou. Typickým příkladem užití 

alfanumerického kódu je označení pneumatiky automobilu (viz Obrázek 1). 
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Obrázek 1 Alfanumerický kód 

3.1.2 Čárový kód 

Klasický čárový kód je tvořen soustavou rovnoběžných čar o různé tloušťce v barvě 

kontrastní k pozadí (většinou černé čáry na bílém pozadí). Nejčastěji se s ním setkáme na 

obalech spotřebitelských jednotek. Čárový kód zpravidla nese informaci o zemi původu, výrobci 

a typu výrobku, ale tím jeho možnosti končí. Oproti identifikaci alfanumerickým kódem je zde 

snazší, přesnější a levnější proces automatického čtení. 

 

Obrázek 2 Čtečka čárového kódu 

Čtení probíhá pomocí světelného paprsku vyslaného ze čtečky. Tento paprsek dopadne na 

čárový kód tvořený různě silnými čarami (viz Obrázek 2). Rozdílné reflexní vlastnosti černé a 
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bílé barvy na čárovém kódu způsobí jejich specifický odraz zpět směrem ke snímači ve čtecím 

zařízení, kde se vyhodnotí tloušťka čáry. Tloušťky, počet čar a mezer mezi nimi tedy odpovídají 

konkrétním číslicím. V čárovém kódu je tedy uschováno číslo převedené na různě silné čáry pro 

ulehčení strojového čtení. Čtecí vzdálenost těchto identifikátorů se zpravidla pohybuje v rozsahu 

několika centimetrů.  

Během procesu čtení čárových kódů však mohou nastat nepříznivé podmínky související 

například s poškozením čárového kódu. Čárový kód se většinou vyskytuje vytištěný na papírové 

či plastové etiketě nalepené na objekt. V provozu může dojít k různému fyzickému poškození, 

zašpinění, deformaci, vyblednutí nebo nesprávné aplikaci čárového kódu a za těchto podmínek  

u čárového kódu klesá pravděpodobnost úspěšného načtení (viz Obrázek 3). 

 

Obtížný úhel čtení 

 

Zakřivený povrch 

 

Špatné vytištění 

 

Více kódů ve čtecím 

poli 

 

Roztržený kód 

 

Nejednotné osvětlení 

 
Odlesky 

 

Poškozený kód 

 

Rozmazaný kód 

 

Kód na kartónu 

 

Kód na plastu 

 

Vybledlý kód 

Obrázek 3 Ukázky omezení čtecích podmínek čárového kódu 
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3.1.3 2D kód 

Omezené možnosti paměťové kapacity čárového kódu rozšiřuje takzvaný 2D kód. Princip 

čtení je podobný, ovšem do této datové struktury lze ukrýt daleko více informací. Čtecí 

vzdálenost zůstává několik centimetrů jako u čárových kódů.  

 

Obrázek 4 Ukázka 2D kódu 

Také u 2D kódů muže dojít ke vzniku omezujících faktorů čtení, které je zhorší či 

znemožní. Zde je vhodné zdůraznit, že 2D kód je ještě náchylnější k poškození a nečitelnosti, 

protože jsou v něm ukryty různé informace ve dvou osách. Poškodí-li se u čárového kódu 

například horní polovina, dolní polovina je stále čitelná. Při poškození 2D kódu však informaci 

ztrácíme i při poškození pouze horní poloviny. Do mozaiky 2D kódu se může zakódovat  

i hypertextový odkaz. Právě pomocí této vlastnosti a variability informací uložených na 

hypertextovém odkazu se může přidat dynamika jinak statickému vytištěnému 2D identifikátoru. 
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3.2 Historie RFID 

Než přikročím k popisování principů technologie RFID, bylo by jistě zajímavé podívat se 

na kořeny této technologie. Historie RFID sahá do období druhé světové války. Německá, 

japonská, americká i britská armáda používala radar vynalezený v roce 1935 skotským fyzikem 

Sirem Robertem Alexandrem Watson-Wattem [1]. Radar ve válce sloužil zejména k tomu, aby 

varoval před přilétajícími letadly již v době, kdy byla ještě mimo dosah viditelnosti. Existoval 

však problém s identifikací příslušnosti letadel. Nebylo jasné, jedná-li se o letadlo nepřátelské či 

spojenecké, které se vrací z bojové mise zpět na základnu. 

 Němečtí odborníci zjistili, že když letci před přistáním provedou s letadlem určitý 

manévr, změní tím radiový signál odražený zpět na základnu.  Tato hrubá metoda sloužila 

Němcům k identifikaci svých letadel. Watson-Watt však v Británii po vynalezení radaru tuto 

identifikaci zdokonalil.  Pod jeho dohledem byl vyvinut systém s názvem Identification Friend or 

Foe, zkráceně IFF (viz Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Princip IFF 

  Britská letadla byla vybavena RFID vysílači a když se takové letadlo ocitlo v blízkosti 

radaru, vyslalo zpět na letiště signál, kterým se identifikovalo jako spojenecké. Pomocí této 
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technologie se vojenská letadla dala jednoznačně rozlišit na spojenecká či nepřátelská. Tato 

technologie se dá již považovat za první uplatnění RFID v praxi. 

Po roce 1960 se RFID technologie dostala i do komerční sféry. Začala se používat 

ochrana proti krádeži zboží na bázi RFID (tzv. EAS Electronic article surveillance). Čtecí 

zařízení bylo umístěno do rámu dveří, kterými nakupující přicházeli i opouštěli místnost. EAS 

tagy se odstraňovaly u pokladen při řádném zakoupení zboží. Pokud se někdo pokusil pronést 

zboží s EAS tagem, zvukový signál varoval zaměstnance obchodu. Tagy, které se pro značení 

používaly, měly ještě s identifikací nemnoho společného, byly jednobitové a dokázaly pouze říci, 

že se vyskytují v poli čtecího zařízení, nikoli o jaký objekt se jedná. Později se tato elektronická 

ochrana rozšířila do většiny obchodů a dodnes se používá zejména v obchodech s oblečením a v 

knihkupectvích. V současné době je RFID technologie již používána či uplatnitelná téměř 

v jakékoli sféře lidské činnosti. 

3.3 Výhody RFID identifikace 

Řešení nedostatků uvedených příkladů identifikace pomocí alfanumerických znaků, 

čárových kódů a 2D kódů můžeme nalézt právě v radiofrekvenční identifikaci, která využívá 

k označení takzvané RFID tagy. 

RFID tag rozšiřuje schopnosti čárových kódů v tom smyslu, že číselná struktura na něm 

umístěná je dostatečně velká k tomu, aby identifikovala každý jednotlivý označený kus 

jedinečným způsobem. V prostředí obchodních řetězců tedy například dokáže serializovat 

každou konkrétní spotřebitelskou jednotku. 

RFID poskytuje výrazně větší čtecí vzdálenost, než tomu bylo u čárových kódů (až 

desítky metrů), pro tuto vzdálenost navíc není nutná přímá viditelnost. Důležitou vlastností je 

také možnost přidat aktivní součásti tagu pro monitoring fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, 

vlhkost či akcelerace, rotace a další. 

RFID umožňuje čtení několika tagů najednou. Tato vlastnost nám umožní velice rychlou 

a efektivní identifikaci zboží, naloženého například na paletě, které může být během několika 

vteřin zpracováno. Oproti tomu zpracování zboží identifikovatelného pomocí čárových kódů 

znamená čtení čárových kódů jednoho po druhém. 

RFID umožňuje zapisovat či přepisovat data uložená na RFID tagu. Čárový kód umí 

pracovat pouze se statickými daty. RFID tag může být zapouzdřen do libovolné fyzické 

schránky. Tag může mít například podobu samolepky, plastové kartičky, knoflíku, klíčenky a 
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podobně. Fyzická podoba tagu je tedy velmi variabilní, a pokud by to bylo žádoucí, můžeme 

tagy umístit do odolného pouzdra, které vydrží i velmi nepříznivé podmínky jako jsou vysoké 

teploty, radiace, chemicky nebezpečné, prašné či jinak znečištěné prostředí. 

Další přidanou hodnotou RFID tagu může být jeho obtížná napodobitelnost a padělání. 

Zatímco u čárového kódu je snadné vytisknout přesnou kopii, u RFID tagů je situace 

s kopírováním poněkud obtížnější. RFID tag v sobě může obsahovat několik úrovní ochrany, na 

jejichž prolomení je zapotřebí specifických znalostí a vybavení.     

Specifickou vlastností RFID tagu může být i jeho kamufláž. Může být například ukryt 

pod lakem výrobku nebo přímo zalit například do plastového výrobku jako jeho integrální 

součást a stát se pouhým okem nezjistitelný. Taková aplikace je vhodná v případě, kdy by 

klasický způsob identifikace narušoval estetický dojem výrobku, například u luxusního zboží. 

U předchozích způsobů identifikace může dojít k omezení čtecích schopností vlivem 

zašpinění, poškození, vyblednutí. RFID tag tyto problémy s čitelností nemá. V případě fyzického 

poškození jeho antény tag pracuje dál, pouze se zmenší jeho čtecí vzdálenost. 

3.4 Komunikace pomocí RFID 

RFID (Radio Frekvenční Identifikace) je bezkontaktní automatická identifikace 

sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. 

Elektromagnetické vlny jsou vytvářeny pohybujícími se elektrony a skládají se 

z oscilujícího elektrického a magnetického pole (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 Složky elektromagnetické vlny 
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Přenos informací pomocí rádiových vln se provádí prostřednictvím modulace 

kontinuálních rádiových vln. 

Modulace je proces změny charakteristik rádiové vlny tak, aby mohla nést informace. 

Demodulace je zpětný proces k modulaci, kdy probíhá extrakce modulačního signálu  

a získávání informace z nosné vlny. 

 

Obrázek 7 Amplitudová a frekvenční modulace 

Modulací se mění charakter nosného signálu pomocí modulujícího signálu.  

U amplitudové modulace (AM) je modulačním signálem ovlivňována amplituda nosné vlny, 

frekvence zůstává beze změny. U frekvenční modulace (FM) se informace, kterou chceme 

přenášet, kóduje do okamžitého kmitočtu nosné vlny (viz Obrázek 7). 

3.5 Frekvenční rozsahy 

Rádiové vlny jsou elektromagnetická záření o frekvenčním rozsahu 30 Hz – 300 GHz. 

Frekvenční rozsah rádiových vln se pro potřeby RFID technologie pohybuje zpravidla mezi  

30 KHz – 5,8 GHz. Konkrétní standardizované rozsahy frekvencí využívané technologií RFID 

znázorňuje Obrázek 8 a Tabulka 1. 
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Obrázek 8 Spektrum rádiových vln 

Čtecí vzdálenost se u RFID technologie pohybuje od jednotek centimetrů až po desítky 

nebo stovky metrů, v závislosti na energetickém výkonu, velikostech antén na RFID tagu i antén 

čtecího zařízení a použité rádiové frekvenci (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1 Druhy radiofrekvenčních pásem 

Název pásma Zkratka Frekvence Čtecí vzdálenost 

Nízká frekvence LF 125-134 kHz Až 10 cm 

Vysoká frekvence HF 13.56 MHz Až půl metru 

Ultra vysoká frekvence UHF 868-928 MHz Až desítky metrů 

Mikrovlnná frekvence MW 2.4-10 GHz Až stovky metrů 

 

Nízká frekvence (LF) 

Systémy založené na pásmu nízkých frekvencí (low-frequency) využívají frekvence  

125 – 134 kHz. Radiové vlny v tomto pásmu zaznamenávají nejmenší negativní vliv kovů  

a tekutin na kvalitu čtení. Z nízké frekvence rádiových vln tagů těchto systému vyplývá i nízká 

rychlost přenosu dat, nutnost využívat anténu ve formě indukční smyčky a z toho vyplývající 

krátká čtecí vzdálenost (centimetry). Využití tyto systémy zaznamenaly zejména v oblasti 

označování zvířat, řízení přístupu a průmyslové automatizace. 

Vysoká frekvence (HF) 

Systémy založené na pásmu vysokých frekvencí (high-frequency) využívají frekvence 

okolo 13,56 MHz. Čtecí dosah těchto systémů je vyšší než u systémů založených na LF  

(až půl metru), ovšem úspěšnost čtení je daleko více ovlivněna negativními vlivy v podobě 

přítomnosti tekutin nebo kovů. Použití těchto systémů je velmi široké - platební a klubové karty, 

řízení přístupu osob, protipadělatelské ochrany, označování knih, zavazadel nebo oděvů, tvorba 

chytrých regálů nebo identifikace osob. 
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Velmi vysoká frekvence (UHF) 

Výhody UHF (ultra-high-frequency) pásma tkví především ve větším dosahu čtení při 

využití této technologie (metry), relativně jednodušší antény, což snižuje náklady na výrobu 

celého tagu. Co naopak přispívá k vyšší ceně tagu, jsou vyšší nároky na operační frekvenci čipu. 

UHF technologie je široce využitá v systémech mýtného, stále více se využívá ke sledování 

dodávek v logistických řetězcích, v oblasti vysledovatelnosti zásilek, kde delší vzdálenost čtení 

značně zjednodušuje manipulaci. Aktivní verze UHF tagů mohou mít dosah v řádu desítek až 

stovek metrů. 

Zatímco pásmo LF a HF je celosvětově přesně definováno, v oblasti UHF se setkáváme 

s určitou variací v rozličných částech světa. Je to způsobeno i jiným pohledem na vyhrazení 

pásem pro mobilní telefony. Z tohoto důvodu je třeba si uvědomit, že v zahraničí pro komunikaci 

RFID tagů mohou používat jiné frekvence (viz Obrázek 9). Většina dnes vyráběných UHF 

čteček funguje tak, že jsou schopny pracovat s rozsahem dostatečným pro pokrytí celosvětového 

použití. Je třeba ale poukázat na to, že pokud navrhujeme RFID aplikaci na míru konkrétním 

podmínkám, nejlepších výsledků dosáhneme vždy při přesném sladění frekvence tagu a čtecího 

zařízení. Nevýhodou zmíněného přístupu je, že tím do jisté míry omezíme přenositelnost 

jednotlivých komponent do jiných států. 

 

Obrázek 9 Celosvětové rozdělení UHF pásma 
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3.6 RFID hardware 

Pro sledování pohybu nákupních vozíků či košíků po prodejní ploše je zapotřebí 

vzdálenost čtení na několik metrů. Proto se v práci zaměřím na frekvenci UHF, neboť umožňuje 

čtení i na několik metrů. 

3.6.1 RFID tag 

RFID tag neboli transpondér je zařízení, které může uchovávat a vysílat data směrem 

k čtecímu zařízení bezkontaktním způsobem pomocí rádiových vln.  

 

Obrázek 10 Komunikace pasivního UHF RFID tagu s anténou čtečky 

Z hlediska hardwarové stránky se RFID tag skládá z mikročipu a antény často 

zapouzdřené v papíru, plastu či keramice. Komunikace tagů na malé vzdálenosti několika 

centimetrů v pásmech LF a HF využívá induktivní vazby, která je realizována cívkou na tagu  

a cívkou na anténě čtecího zařízení. 

Pásmo UHF umožňuje komunikovat na vzdálenosti několika metrů pomocí tzv. zpětného 

rozptylu (Backscatter). RFID čtečka zahajuje komunikaci jako první a vysílá skrze svou anténu 

rádiový signál do okolí. Tento rádiový signál následně zachytí anténa RFID tagu, která takto 

získá energii potřebnou ke komunikaci RFID tagu. RFID tagy pomocí technologie zpětného 

rozptylu odráží modulované rádiové vlny na stejné nosné frekvenci zpět k anténě čtecího 

zařízení.  

V některých případech obsahuje tag též vlastní bateriový zdroj energie určený k posílení 

vysílacího výkonu tagu (semiaktivní tag). Další typ tagů je určen k neustálému vysílání i bez 
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vyzvání čtečkou. Pomocí baterie umožňuje napájení doprovodných systémů pro měření  

a ukládání teploty, tlaku, popřípadě dalších veličin (aktivní tag). Pro montáž na objekty jsou 

tagy uzpůsobené styčnou plochou pokrytou lepidlem nebo jsou v konstrukci tagu vytvořeny 

otvory a příchytky pro připojení nebo přišroubování k objektu. 

 

Pasivní RFID tagy 

Mezi základní vlastnosti pasivních tagů patří skutečnost, že nemají vlastní zdroj energie  

a tag je závislý na energii emitované z antény čtečky. Čtečka tedy vždy komunikuje jako první 

následovaná odpovědí tagu. Pasivní tagy jsou konstrukčně jednoduché, bez pohyblivých částí. 

Z výše uvedených vlastností vyplývá, že mohou být velice malé a dosahují dlouhé životnosti  

a odolnosti v náročných provozních podmínkách. Pasivní tagy jsou levné a za poslední roky 

u nich došlo k progresivnímu vývoji zejména v oblasti miniaturizace a možnostech umísťovat 

tyto tagy i na kovové materiály. 

 

Aktivní RFID tagy 

Aktivní tagy mají vlastní zabudovaný zdroj energie (baterie, akumulátor, solární panel)  

a obsahují elektroniku určenou k vykonávání specializovaných úloh. Tyto tagy nevyžadují 

energii emitovanou čtečkou k přenosu dat, mají větší komunikační dosah. Výhodou je možnost 

připojení externích senzorů (měření teploty, vlhkosti, tlaku, zrychlení atd.). Aktivní tag vysílá do 

svého okolí data, aniž by vyžadoval přítomnost čtečky a vždy začíná komunikaci jako první, až 

pak je následován čtečkou. 
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Obrázek 11 Komunikace aktivního tagu vybaveného senzory 

Semipasivní RFID tagy 

Určitou kombinací předchozích typů tagů je semipasivní tag. Zdroj energie slouží jak  

k napájení elektronických součástek, tak k vysílání uložených dat. Tato data však do svého okolí 

nevysílá nepřetržitě, čtečka začíná komunikaci jako první a až poté je následovaná tagem. Tento 

tag však nepotřebuje energii emitovanou čtečkou k vysílání dat.  

Třídy tagů 

RFID tagy se dělí do šesti tříd dle norem EPC Global (viz Tabulka 2). Třída určuje 

schopnosti tagu zapisovat do své paměti a komunikovat s ostatními tagy. Dále se jednotlivé třídy 

liší v rychlosti komunikace či velikosti paměti.  

Tabulka 2 Třídy RFID tagů 

EPC tag třída Specifikace 

Třída 0 Pouze ke čtení (např. EPC číslo je zakódováno do tagu již během výroby a může být přečteno pouze 

čtečkou). 

Třída 1 Čtení a jeden zápis (Tagy jsou vyrobeny bez EPC čísla a to do nich může být napsáno později během 

procesu). 

Třída 2 Čitelné tagy a přepisovatelné mnohonásobně. 

Třída 3 Vlastnosti třídy 2 + vlastní zdroj napájení k zajištění větší čtecí vzdálenosti nebo další funkcionality. 

Třída 4 Vlastnosti třídy 3 + aktivní komunikace a schopnost komunikovat s ostatními aktivními tagy. 

Třída 5 Vlastnosti třídy 4 + schopnost komunikovat s pasivními tagy. 
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3.6.2 Čtecí zařízení 

Základním účelem RFID čtecího zařízení je schopnost komunikovat s tagy, načítat z nich 

data a poskytovat je dále do informačních systémů. Čtečky RFID jsou k dispozici v dvojím 

provedení: mobilním a stacionárním. Mobilní čtečka je ve své podstatě kompaktní počítač se 

čtecím modulem RFID s různým rozhraním pro komunikaci a programování. Stacionární čtečka 

je určena k pevné montáži na dopravníky výrobních linek, čtecí brány ve skladu apod. Čtečka je 

zapojena k podnikovému informačnímu systému prostřednictvím komunikační sítě. Anténa 

může být buď integrována v těle čtečky, obvyklejší však je, že je ke čtečce kabelem připojeno 

několik samostatných antén (většinou čtyři, můžeme se však setkat i s osmi či dokonce šestnácti 

anténami). Jejich vhodným rozmístěním např. okolo dopravníku ve skladu je pokryt větší prostor 

pro čtení kódu. Stacionární čtečky mají také poměrně často další digitální nebo analogové vstupy 

a výstupy. Přímo ke čtečce tak lze připojit čidlo pohybu, světelnou či zvukovou signalizaci nebo 

jiná zařízení. 

 Realizace systémů s mobilními čtečkami má svá specifika. U zprovozňování identifikace 

se čtečkami stacionárními je obvykle třeba zkoušet a hledat optimální konfigurace a umístění 

antén tak, aby čtecím polem pokryly daný prostor a zajistili 100% načtení. U mobilních čteček 

do procesu načtení vstupuje člověk obsluhující tuto čtečku, který se jejím používáním lépe 

přizpůsobí dané situaci. Obecně nelze říci, která metoda je lepší, protože každá má své uplatnění 

a smysl.  

3.7 RFID software 

Až doposud byla řeč o hardwarové části RFID technologie. Aby se však mohly informace 

z tagů využít a zúročit, je třeba je dopravit do informačních systémů. Prvním bodem zájmu 

z hlediska softwaru by tedy měla být struktura informace uložená na RFID tagu. 

3.7.1 EPC 

EPC (Electronic Product Code) je klíčovou komponentou standardizovaného 

komunikačního systému  EPC Global Network [2]. Jedná se o identifikační kód jednoznačně 

identifikující konkrétní položku logistického řetězce (viz Obrázek 12). Datovým nosičem EPC 

kódu je RFID tag. EPC má svou pevnou strukturu skládající se ze čtyř 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 položku  
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Obrázek 12 Struktura EPC kódu 

EPC je tedy číselný údaj, který funguje jako unikátní identifikační číslo konkrétní 

položky logistického řetězce. Žádné další informace o podrobných vlastnostech položky 

logistického řetězce na RFID tagu standard EPC neuvádí. Dá se říct, že EPC funguje jako odkaz 

či ukazatel na položku uloženou v databázových systémech, kde se podrobnější informace  

o vlastnostech konkrétní položky dají dohledat. Prostor pro uložení EPC na tagu je vymezen 

konkrétním segmentem paměti. Přestože je možné na RFID tagy uložit data dle vlastního 

uvážení s vlastním významem, z hlediska standardizace je jistě vhodné dodržovat zavedené 

struktury. Pro další volitelné informace, které mohou být uloženy na tag, je k dispozici 

uživatelská paměť. Velikost této paměti se liší dle použitého tagu. 

3.7.2 Middleware 

Po prvotním zpracování (které probíhá ještě ve čtecím zařízení) přichází na řadu další 

zpracovávání ve vyšších vrstvách RFID systému. Způsob komunikace čtečky popisují protokoly. 

Vzhledem k tomu, že v komplexním RFID systému mohou být přítomné mnohé druhy čteček 

podporující různé protokoly, je nutno využít služeb nástroje, který se nazývá middleware. 

Middleware v tomto případě slouží zejména ke sběru, filtraci a následnému delegování dat  

z RFID čteček na další komponenty systému.  

3.7.3 EPCIS 

Electronic Product Code Information Services (dále jen EPCIS) je standard společnosti 

GS1 navržený pro výměnu informací mezi obchodními partnery v logistickém řetězci 

postaveném na technologii RFID. RFID hardware spolu s informačními systémy jsou hlavní 

technologické prostředky umožňující identifikaci, sběr a výměnu informací o produktech a to 

napříč celým logistickým řetězcem.  
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V případě, že výrobce, distributor i prodejce své provozy vybavil RFID technologiemi, 

mohou být informace o každé operaci s produktem evidovány a poté poskytnuty právě pomocí 

EPCIS bezpečně a v reálném čase. Distributor si tak například může ověřit, že všechny výrobky 

prošly procesem výstupní kontroly u výrobce, a prodejce zase zjistí, zdali zboží, které dostal, 

nestrávilo ve skladě distributora delší dobu, než uvádí. Důležitou výhodou je možnost sledování 

pohybu výrobku v logistickém řetězci. Například produkty, pro jejichž transport jsou stanoveny 

přesné časové lhůty, můžeme sledovat na celé trase a včas reagovat na případná zpoždění. 

Propojením s aktivními prvky RFID čipu (např. snímačem teploty, otřesů, tlaku) mohou 

informace poskytnuté EPCIS například sdělit, že balení zmrzliny nebylo během celé své cesty 

logistickým řetězcem exponováno teplotě vyšší než -10°C. 

Díky technologii RFID a záznamu EPCIS získává výrobek přidanou hodnotu ve formě 

traceability. Můžeme tedy získat a ověřit informace o sledované položce z pohledu historie  

a aktuálního stavu umístění položky napříč celým logistickým řetězcem, kterého se účastní více 

společností s různými informačními systémy. 

  

Obrázek 13 Princip komunikace EPCIS 

Interoperabilitu mezi jednotlivými systémy EPCIS jsme v praxi demonstrovali s kolegy 

v laboratoři pomocí dvou čtecích bran. Danou demonstraci jsme poté prezentovali na několika 

ročnících veletrhu EMBAX a Mezinárodního strojírenského veletrhu jako součást projektu 

PACKAGING LIVE. 
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EPCIS události 

Základním prvkem celého EPCIS systému je událostmi řízené zpracování dat. Událostí 

chápeme zpravidla reálnou událost související s procesem v logistickém řetězci doprovázeném 

RFID identifikací. Událost musí být prezentována ve formě, která je srozumitelná softwarovým 

komponentám, systémově bývá realizována pomocí standardizovaného XML dokumentu. 

Události se mohou vztahovat k identifikaci jednoho či více objektů identifikovaných pomocí 

EPC, agregaci objektů do vyšších logistických celků, podnikové transakci nebo prosté inventuře 

množství objektů daného typu. 

V události je mimo jiné uloženo časové razítko označující přesnou dobu výskytu, seznam 

EPC asociovaných s danou událostí, označení vztahu události k podnikové transakci a čtecí 

místo, v kterém byla událost zaznamenávána. Události v EPCIS tedy obsahují údaje kdy, kde  

a proč k události došlo a jakých EPC se událost týkala (viz Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 Data v EPCIS 

Internet věcí 

Internet věcí (Internet of Things) je určitým fenoménem, který se stále více začíná 

objevovat ve světle dnešního komunikacemi protkaného světa. Internet věcí se zdaleka netýká 

pouze RFID technologie, ale obecně propojení různých senzorů všedního světa do globální sítě. 

Příkladem mohou být automobily s podporou automatického řízení. Nejen že bude palubní 

počítač znát přesnou cestu k cíli, ale také bude komunikovat s okolními automobily  

a přizpůsobovat jim rychlost a styl jízdy, pracovat s aktuálními informacemi o dopravní zácpě, 

zjišťovat, kde je možné co nejlevněji natankovat a podobně. 
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Role RFID v Internetu věcí má rostoucí tendenci, a to ať již v oblasti sofistikovaných 

senzorů v aktivních tazích, nebo v prosté identifikaci objektu pomocí tagů pasivních. Pro 

komunikaci využívá standardů EPCIS a síťovou službu Object Name Service (dále jen ONS).  

 Tato služba je názvem i funkcí velmi podobná síťové službě Domain Name Service 

(DNS), kterou využívá každý uživatel internetu. DNS funguje tak, že nasměruje webový 

prohlížeč počítače na správný webový server a uživatel se tak dostane na požadovanou 

internetovou stránku. DNS přeloží doménové jména, které si snadno dokážeme zapamatovat 

(www.vsb.cz) na IP adresu (158.196.149.22), se kterou zase dokáží pracovat počítačové servery. 

DNS systém má svou vlastní síťovou topologii, pokud jeden z DNS serverů neví, jak přeložit 

jméno na IP adresu, odešle dotaz na jiný, dokud není nalezena správná odpověď. 

ONS funguje tak, že pokud načteme EPC, je přeloženo do specifických tvarů a vysláno 

napříč sítí serverů, které prohledávají připojené EPCIS systémy a vrací v odpovědi zpět ty 

záznamy, ve kterých se dané EPC vyskytlo [2].  

Na podobném principu v USA funguje systém zabraňující padělání léků. Tento systém ve 

Spojených státech amerických pomáhá výrobcům, přepravcům i prodejcům generovat 

elektronický rodokmen léku (tzv. ePedigree), a to od jeho výroby až po konečného uživatele. 

V současné době se pracuje nad pilotními projekty, které by toto umožnili u potravin. Při 

přiložení léku s RFID tagem ke čtečce se uživatel dozví celý elektronický rodokmen daného 

léku, od výrobce přes distribuční síť až po konečnou lékárnu, kde mu byl lék prodán [15]. 

3.8 RFID systém 

Pokud propojíme výše uvedené segmenty RFID technologie do jednoho celku, můžeme 

si představit RFID systém jako komplexní systém sloužící k rádiové identifikaci objektů 

reálného světa. Hlavním cílem RFID systému je sběr dat z RFID tagů objektů a jejich následné 

zpracování pomocí softwarových systémů. Schematický obrázek ukazuje použití RFID 

technologií na dopravníkovém pásu (viz Obrázek 15). 
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Obrázek 15 Zjednodušený RFID systém 

 

 

3.8.1 Hierarchie komunikace v RFID systémech 

Hierarchii komunikace v RFID systémech jsem zakreslil do obrázku 16. Na počátku 

řetězce komunikace je tag. Poté, co se tag vyskytne ve čtecím poli antény, je mu dodána energie 

a tag odpoví svým jedinečným identifikátorem. Anténa je připojena do čtecího zařízení, které 

informaci o načtení tagu zpracuje a poskytne do síťové infrastruktury a Middleware. Middleware 

funguje jednak jako jednotící prvek pro RFID zařízení různých výrobců, ale také jako filtr, který 

mezi velkým množstvím načítaných tagů dokáže zpracovat ten konkrétní a chtěný. Poté je 

informace o načtení předána EPCIS a uložena v databázi k archivaci, dotazování a sdílení. 
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Obrázek 16 Hierarchie komunikace v RFID systémech 
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4 RFID V PROSTŘEDÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ 

Aplikační část práce uvádím rešerší existujících příkladů aplikace RFID v prostředí 

obchodních řetězců. Jako příklad použiji na prvním místě zkušenosti obchodního řetězce Metro 

group (v ČR známém pod názvem Makro), protože z jejich strany přišel prvotní impuls studie 

proveditelnosti a také proto, že v oblasti nasazování RFID technologie mají již za sebou několik 

projektů. Obchodní řetězec zde pojímám jako systém obsahující jak výrobce, tak dodavatele  

a jejich distribuční sítě, tak i konečná prodejní místa. 

4.1 Zkušenosti ze společnosti Metro group 

 Již od roku 2004 se Metro group zabývá projekty spojenými s logistikou a správou 

skladů využívající RFID technologii. Počáteční nasazení RFID se týkalo palet přicházejících od 

dodavatelů pro prodejny Metro. Od roku 2006 vybraní dodavatelé začali označovat i kartony 

zboží. Koncem roku 2007 už byly všechny německé obchody Metro Cash & Carry (100 

hypermarketů a 9 distribučních skladů) vybaveny RFID portály [3]. 

4.1.1 Logistický řetězec 

K dnešnímu datu okolo 180 dodavatelů společnosti Metro group označuje své palety  

a kartóny se zbožím pomocí RFID tagů. Informační systém generuje unikátní EPC a ukládá je na 

tag. Přichycením tagu získává zásilka unikátní identitu. Veškeré zboží odcházející RFID branou 

ze skladu dodavatele je porovnáno s objednávkou z daného hypermarketu. Výrobce pošle 

elektronický dodací list do obchodních informačních systémů Metro group. Poté nákladní vůz 

doručí zboží do centrálního skladu společnosti. Zde jsou také instalovány RFID brány 

očekávající přicházející zboží. Zboží je načteno a zaměstnanci skladu mohou snadno roztřídit 

objednané zboží na palety pro potřeby jednotlivých obchodních center. 

Při vyskladňování zboží z centrálního skladu jsou palety automaticky porovnány 

s objednávkou. Když jsou poté nákladní vozy vyloženy přímo v koncových obchodech, zboží na 

paletách a v kartonech je zkontrolováno znovu. Díky tomuto automatickému porovnání 

objednaného a doručeného zboží je celý logistický řetězec vysoce efektivní (viz Obrázek 17). 
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Obrázek 17 Schéma komunikace mezi členy logistického řetězce 

Další projekty podobného typu teď německé Metro group prosazuje na mezinárodní 

úrovni. Jedná se o transport zboží z Hong Kongu do Německa [3]. 

4.1.2 Chytrá zrcadla a kabinky 

Zajímavou aplikací RFID je i tzv. chytré zrcadlo. Tato aplikace pomáhá zákazníkovi 

vybrat si správný outfit při zkoušení oblečení. Pomocí RFID jsou označeny přímo kusy zboží  

a zákazník, který si je s sebou vezme do kabinky, se tak dostane k velkému množství důležitých 

informací o cenách, materiálech, způsobech zacházení, vhodných doplňcích, možných 

kombinacích a skladové zásobě různých velikostí a barev zdejšího obchodu.  

 

Obrázek 18 Chytré zrcadlo 
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4.1.3 Osobní nákupní asistent 

Z hlediska této práce se jako zajímavý projekt jeví „Osobní nákupní asistent“ testovaný v 

Metro stores v německém městě Rheinberg. V této prodejně vybavili každou spotřebitelskou 

jednotku RFID tagem a každý vozík přenosným minipočítačem s RFID  

čtečkou (viz Obrázek 19).  

 

Obrázek 19 Osobní nákupní asistent [3] 

Přenosný minipočítač byl připevněn přímo na rukojeť nákupního vozíku a pomáhal 

vysledovat zboží.  Osobní nákupní asistent registruje výrobky umístěné ve vozíku a ukazuje 

průběžný stav nákupu včetně ceny a množství. U pokladny již zákazník nemusí umístit každou 

položku na pás, ale jednoduše zpřístupní osobního nákupního asistenta pokladníkovi a pak vydá 

platební příkaz.  

Zařízení také řekne, kde mohou zákazníci hledat jednotlivé produkty, poskytuje 

informace o speciálních nabídkách a dokonce jim umožňuje přístup k elektronickému 

nákupnímu seznamu. Tento seznam si mohou vytvořit na domácím počítači a poslat do obchodu 

přes internet, poté již nakupují jen to, co si doma naplánovali. Schopnost monitorovat polohu 

vozíku však zde nebyla implementována [3]. 

4.2 RFID coby prostředek k placení 

S příchodem chytrých mobilních telefonů a tabletů se do popředí zájmu v oblasti RFID 

dostává i technologie NFC (Near Field Communication). V principu nejde o nic jiného než jiný 

název pro HF RFID  frekvence, tedy 13,56 MHz. Uplatnění těchto komunikačních frekvencí 
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v RFID nalezneme zejména v průmyslu a v širokém spektru identifikačních či platebních karet. 

Mnoho občanů dnes nosí v peněžence velké množství karet vybavených RFID čipem. Jsou to 

například karty do knihovny, karta na vlak, karta na městskou hromadnou dopravu, identifikační 

karta do práce, slevové karty z různých obchodů a platební karty. Díky NFC technologii je 

možné si veškeré identifikátory z těchto karet nahrát do svého mobilního telefonu. Identifikační 

karty pak již není nutné nosit sebou a uživatel se identifikuje jen s pomocí svého telefonu. 

 

Obrázek 20 Technologie NFC 

V oblasti obchodních řetězců se již RFID technologie používá při placení pomocí 

platebních karet. Karty stačí pouze přiložit k terminálu a je zaplaceno. Tento styl placení se však 

pojí s riziky neoprávněného načtení a zneužití identifikátoru vaší platební karty. V době psaní 

této disertační práce byl stanoven limit na bezkontaktní platební styk v ČR touto formou na  

500 Kč při jedné transakci. 
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Obrázek 21 Placení pomocí bezkontaktních platebních karet nebo NFC 

4.3 RFID na spotřebitelských jednotkách 

Zatímco smysluplnost, úspory a efektivita aplikace RFID tagů na logistických  

a obchodních jednotkách (paletách a hromadném balení) byla prokázána a hojně se využívá, do 

oblasti spotřebitelských jednotek RFID tagy zatím nepronikly. Existují výjimky jako je oblast 

oděvního průmyslu, léků nebo určitých typů drahého luxusního zboží, kde RFID prokazují 

pravost výrobku pomocí elektronických rodokmenů.  

V době dokončování této práce v ČR propukla aféra se škodlivým obsahem metanolu  

v lahvích alkoholu. Zatímco zfalšovat papírový kolek je poměrně snadné, rozšířením ochrany 

kolkem o RFID tag obsahující unikátní identifikátor prokazující pravost by se podvodníkům 

vytváření věrohodných falzifikátů značně zkomplikovalo. Takováto lahev alkoholu by pak 

získala elektronický rodokmen, prokazující její výrobu, cestu logistickým řetězcem až po 

konečný prodej spotřebiteli. 

4.3.1 Potenciál RFID v životním cyklu spotřebitelských jednotek 

Životní cyklus spotřebitelských jednotek začíná při výrobě, kde RFID může sloužit 

k zachycení všech výrobních procesů, logistické historie, teplotních podmínek, způsobu 

zpracování a podobně. Může docházet ke stejným časovým a finančním úsporám jako je tomu u 

logistických jednotek. 
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Aplikace RFID tagu na každou spotřebitelskou jednotku je v době psaní této práce stále 

ještě pouhá vize. Ačkoli první reálné aplikace například z prostředí oděvního průmyslu nebo 

dražší kosmetiky jsou ve světě již běžné, představa, že by každý prvek koncového zboží 

v prostředí obchodu byl vybaven tagem, je zatím nerealizována. Hranice růstu a průniku RFID 

na více produktů je tvořena zatím příliš vysokou cenou RFID tagů. Až doba postoupí a RFID 

tagy budou i na všech spotřebitelských jednotkách v obchodě, můžeme se například těšit na 

komfort spojený s minimalizací front u pokladen. Vozík se naloží nákupem a při průjezdu 

výstupní čtecí branou se veškeré zboží okamžitě načte a vystaví se účet. Také získáme  

o výrobcích komplexnější informace o složení, původu a pravosti. Obchodní centra naproti tomu 

získají například přehled o veškerém zboží v reálném čase, což urychlí jejich doplňování, 

inventarizaci, hlídání expirační doby a znemožnění její manipulace. 

Rozhodl jsem se znázornit a uvést několik aplikací, které by se mohly stát reálnými 

v případě průniku RFID na spotřebitelské jednotky. První z nich je lednice vybavená RFID 

čtečkou. Za předpokladu, že si z obchodu domů přineseme potraviny vybavené RFID tagy, může 

lednice díky propojení s tzv. Internetem věcí přečíst a zobrazit informace o trvanlivosti, složení, 

původu a zpracování potravin. RFID lednice by mohla zavčas upozornit na blížící se expiraci 

jednotlivých potravin a vyzvat k jejich včasné konzumaci. Dále by tato lednice mohla nabídnout 

seznam majitelem oblíbených pokrmů, které si z aktuálního obsahu lednice může uvařit  

a poskytla by i video návod, jak si daný pokrm připravit. V případě, že se dané potraviny 

v lednici nenachází, může lednice připravit nákupní seznam. Pokud bychom ve vizi RFID 

lednice šli ještě dále, mohla by prozkoumat aktuální internetovou nabídku trhu a dle preferencí 

majitele a nejnižší cenové nabídky by sama mohla realizovat objednávku až do domu. 
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Obrázek 22 Lednice vybavená RFID 

Dalším domácím spotřebičem, kde by označení zboží mohlo přinést přidanou hodnotu  

a usnadnit lidskou práci, je pračka vybavená RFID čtečkou. Dejme tomu, že by čtecí anténa byla 

umístěna v otvoru pro vkládání prádla. Pračka by si tedy načetla a identifikovala každý kus 

prádla do ní umístěného, včetně materiálu, barvy a doporučených pravidel pro praní daného 

prádla. Pračka by mohla zahlásit alarmový stav, v případě že by do ní byly umístěny různé druhy 

prádla, které se mohou prát pouze na 30 stupňů a uživatel by přesto vyžadoval praní na 60. Nebo 

by naopak mohla být v režimu, kdy by pračka automaticky nastavila procesy praní tak, aby 

žádný kus prádla nebyl poškozen.  

Další zajímavá aplikace v této oblasti by mohla proběhnout při praní párových prvků 

oblečení. Například v případě ponožek by RFID pračka mohla hlídat, jsou-li do ní vloženy obě 

ponožky z páru a při dokončení praní by zkontrolovala, zdali je pár po vyprání kompletní. Touto 

metodou by mohlo dojít k minimalizaci tzv. „Syndromu mizejících ponožek“, což je specifický 

problém, se kterým se jistě setkal nejeden uživatel pračky. 
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Obrázek 23 Pračka vybavená RFID 

K životnímu cyklu spotřebitelské jednotky patří i její likvidace, popřípadě likvidace 

obalů, ve kterých byla uchovávána. Díky tomu, že RFID tag poskytne identifikaci jak obsahu, 

tak obalu spotřebitelské jednotky, může být tato informace využita při třídění a bezpečném 

nakládání s odpady. Například automatická třídička odpadu může rozeznat díky RFID odpad  

s obalem skleněným, papírovým, plastovým či kovovým (viz Obrázek 24).  

 

Obrázek 24 Recyklace odpadků označených RFID čipem 
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4.4 Hrozby a slabiny spojené s RFID technologií 
Tak jako každý nástroj nebo prostředek pokroku jsou i RFID technologie náchylné ke 

zneužití a ohrožení. Pro správnou práci, nasazení a funkci je třeba tyto hrozby znát. Specifikovat 

jejich dopady, riziko výskytu a případné škody tak, aby se dala dobře stanovit pravidla pro jejich 

zabránění. 

Informace na pasivních tazích jsou zranitelnější z hlediska změny, porušení nebo 

smazání. Aktivní řešení jsou vybavena větší kapacitou paměti a vlastní baterií. Díky tomu mají i 

dostatek energie pro aplikaci sofistikovanějších ochranných prvků. Ochrana však nemusí být 

pouze na straně RFID tagů. Další vrstvu ochrany tvoří protokoly čtecích zařízení, které zvyšují 

bezpečnost pomocí kryptografie, rotačních hesel a detekce falšování. Poslední vrstva ochrany 

může být přímo v Middleware nebo softwarech pracujících s načítanými daty. 

Omezení vysílacích schopností tagu 

Tato metoda je často používaná zloději, kteří se chtějí vyhnout elektronické ochraně 

zboží, například v obchodě s oblečením. RFID tag fyzicky z objektu přímo odstraní nebo jej 

zabalí do materiálu zabraňujícímu reakci na jeho přítomnost ve vyšetřovacím poli antény u 

východu. Tagy EAS jsou velmi odolné vůči snahám zlodějů o jejich odstranění, většinou je pro 

jejich demontáž zapotřebí speciální nástroj, který má u sebe pouze pokladní asistent. Převlékací 

kabinky, ve kterých k demontáži ochranného tagu zloději většinou dochází, jsou v dnešní době 

již vybaveny snímači monitorujícími manipulaci s těmito tagy. Pro zabránění těmto praktikám 

však samotná RFID technologie vybavena není, vždy bude zapotřebí dalších bezpečnostních 

prvků, které zamezí krádežím. 

Neoprávněné nebo nevědomé načtení 

Toto nebezpečí je spojeno zejména s průmyslovou špionáží a ochranou know-how firem. 

Pokud se útočník dostane do prostoru, kde se vyskytují RFID tagy, je pro něj poměrně snadné si 

ruční čtečkou načíst jejich počet i obsah. Mohlo by se například jednat o soukromá data  

o zásilkách, jejich objemech, názvech firem, pro které jsou zásilky určeny, nebo identifikační 

údaje zaměstnanců. Obrana proti tomuto typu útoku je jednoduchá a vyplývá i z doporučovaných 

postupů globálních standardizačních organizací. Standard doporučuje na tagy umísťovat pouze 

jednoznačný identifikátor a veškerá důvěrná data s tímto identifikátorem spojená umístit až do 

dobře chráněné databáze. Útočník, který by si pak tato identifikační data přečetl, by je nedokázal 

správně interpretovat bez přístupu do zmíněné databáze. Jiná situace vzniká při neoprávněném 

načtení dat z aktivních tagů, ty však již samy díky svým funkcím mohou využívat kryptografii a 
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autorizovaný přístup k datům. Největší nebezpečí spojené s neoprávněným načtením dat se pojí 

s následujícím rizikem, a tím je padělání RFID tagu. 

Padělání RFID tagu 

Téměř veškeré identifikační karty jsou vybaveny RFID tagem. RFID tagem mohou být 

také vybaveny vstupenky na kulturní a sportovní události nebo platební karty. Prvním krokem 

k padělání RFID tagu bývá neoprávněné nebo nevědomé načtení. Útočník například pomocí 

ruční čtečky načte identifikátor z RFID tagu bez vědomí jeho majitele a poté na svůj nový tag 

tento identifikátor nahraje. Poté stačí pouze použít padělaný identifikační průkaz. Se vzrůstající 

důležitostí identifikačních karet pochopitelně vzrůstá i zabezpečení, kterými tyto karty disponují. 

Mohou to být například těžko napodobitelné prvky neoddělitelně spojené s průkazem jako jsou 

vodoznaky, fotografie, loga atd. Další ochrana dat na RFID čipu vyplývá ze skutečnosti, že se 

kromě EPC na tagu nachází i TID číslo unikátně označující každý tag.  

Odepření služby 

Tento typ útoku se pojí se skutečností, že prostředí a médium pro šíření RFID signálu je 

volně přístupné. Pokud se útočník do tohoto prostoru dostane, může začít šířit tzv. 

„elektromagnetickou mlhu“, pomocí které může vnést rušení do dané frekvence v okolí. 

Podobný útok může být veden i přímo na síťovou infrastrukturu zabezpečující komunikaci RFID 

technologie.  

RFID viry 

S pojmem virus se u technologie RFID setkáváme pouze zřídka. Paměť RFID tagu 

poskytuje v současné době kapacity v rozmezí 64 – 512 bitů a tato kapacita nedovoluje umístění 

klasických softwarových virů. Škodlivý obsah v těchto paměťových blocích však může 

obsahovat části kódu způsobující nestandardní chování middleware, EPCIS, nebo softwarových 

prostředků dotazujících se databází. Nakažený middleware pak může skutečně podobně jako 

softwarové viry kopírovat a šířit obsah na tagy v okolí a dotazovací aplikace nad EPCIS jsou 

zahlceny škodlivým kódem SQL dotazů. V prostředí, které chceme před podobným nebezpečím 

ochránit, stačí používat nepřepisovatelné tagy nebo používat pouze EPC část paměti RFID tagů  

a při čtení ignorovat uživatelskou část, ve které se virus může skrývat [11]. 
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5 MOŽNOSTI IDENTIFIKACE POLOHY NÁKUPNÍCH VOZÍKŮ 

NA PLOŠE PRODEJNY 

Před studiem možnosti využití RFID technologie pro zjištění polohy nákupního vozíku na 

ploše prodejny jsem vycházel z aktuálně používaných metod. Překvapilo mě, že převážná většina 

výzkumů prováděných firmami zabývajícími se marketingovým výzkumem získává informace  

o pohybu buď moderovaným rozhovorem se zákazníkem nebo pomocí dotazníku. Další 

možností je, že zaměstnanci těchto společností vyrazí provádět výzkum mezi zákazníky a sledují 

jejich chování a pohyb přímo na ploše prodejny. Při řešení disertační práce jsem oslovil dvě 

nadnárodní společnosti působící i v ČR zabývající se právě těmito výzkumy. Díky tomu jsem 

získal možnost vyzkoušet si jeden výzkum přímo na vlastní kůži. Potěšující zprávou bylo, že obě 

společnosti se zajímaly, jak by mohlo RFID pomoci k rozšíření, zrychlení a hlavně zpřesnění 

informací z těchto výzkumů. Díky tomu jsem měl příležitost vyzkoušet si nasazení RFID nejen 

v laboratoři, ale i v reálných podmínkách prodejny. O konkrétních testech  

a měřeních se však zmíním až v následujících kapitolách práce.  

Zjišťování polohy a tras zákazníků je v současnosti realizováno s množstvím chyb 

způsobených pozorovatelem nebo údaji zkreslenými skutečností, že si respondent uvědomuje, že 

bylo jeho chování monitorováno a nechoval se tedy přirozeně. Zároveň lze za udržení 

přijatelných nákladů přinést informace vždy jen o malém vzorku zákazníků. V následujících 

kapitolách se pokusím popsat systém, díky kterému by šlo identifikovat polohu všech zákazníků 

současně, automatizovaně a v reálném čase. Opět se zaměřím na obchodní řetězec Makro, neboť 

jsem zde mohl využít zkušenosti nabyté při realizaci studie proveditelnosti. 

Typická posloupnost činností zákazníka v řetězci Makro: 

 Vybaví se vozíkem před obchodem 

 Navštíví prodejnu 

 Prokáže se kartou u přepážky 

 Nakupuje 

 Přijíždí k pokladně 

 Identifikuje se zákaznickou kartou 

 Zaplatí 

 Opouští prodejnu a vrací vozík 
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5.1 Sledování nákupních zvyklostí pomocí účtu zákazníka 

První metoda, kterou jsem při řešení zpracoval, s RFID nemá prakticky nic společného, 

přesto ji zde uvádím jako příklad funkčního modelu, řešícího daný problém na nejelementárnější 

úrovni. Při placení u pokladny dojde k předložení Makro karty a načtení zakoupených položek. 

S takto získanými daty postačí porovnat elektronickou mapu obchodu rozdělenou do patřičných 

zón podle prodávaného sortimentu s účtem daného zákazníka. Podle toho, co zákazník nakoupil, 

se může sestavit mapa míst, na kterých se jistě musel zastavit. Zároveň se znalostí času vstupu 

daného zákazníka do prodejny a přesného času placení u pokladny lze tato data zasadit do 

konkrétního času (viz Obrázek 25). Toto řešení má však nevýhodou v tom, že nevíme, kde se 

nakupující pouze zdržel a váhal s nákupem. Zároveň nelze zjistit, kudy přesně nakupující šel,  

a díky tomu nelze optimalizovat rozmístění produktů po prodejně. Hlavní výhodu takového 

řešení spatřuji v tom, že je levné a rychlé, prakticky ihned realizovatelné a jeho podstata tkví 

v tom, že se efektivněji využijí informace, které se již teď v Makru evidují. V poslední době má 

téměř každý obchod tzv. akční zónu, kde nabízí na velmi dobře viditelném místě v malém 

množství zboží, které se tak nachází zároveň na dvou nebo třech prodejních místech v jednom 

obchodě. Tato metoda lokalizace pohybu zákazníka by však nemohla zjistit, na kterém místě toto 

zboží koupil. 

 

Obrázek 25 Lokalizace nákupních míst podle účtenky 
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5.2 Alternativní experimentální metody 

Zajímavá nová metoda zjišťování počtu a přítomnosti zákazníků na určitých místech 

vychází z předpokladu, že každý zákazník má u sebe mobilní telefon. Na základě počtu 

připojených uživatelů na stanici mobilního operátora v daném obchodním centru se dá poměrně 

přesně odhadnout počet zákazníků v daný okamžik. Tato metoda se však hodí spíše pro zjištění 

počtu zákazníků např. v celém obchodním centru a ne jejich přesnější polohy či trasy během 

nakupování. 

Jedna z dalších možností je využití videokamery ke snímání pohybu zákazníků  

a následné analýze zachyceného obrazového záznamu. Tato metoda však naráží jednak na 

konflikt s ochranou soukromí a velmi vysoké pořizovací náklady, ale také na skutečnost, že je 

obtížné snímat všechny místa na obchodní ploše najednou a v reálném čase vyhodnocovat 

polohu a pohyb každého zákazníka. Při zachycení jednoho zákazníka na více kamerách současně 

je také zapotřebí jeho vyjednocení, aby nebyl započítán vícekrát. Další překážka je identifikace 

konkrétního zákazníka v každém záběru tak, aby mohla být vygenerována jeho trasa. Tato 

identifikace rozpoznávání konkrétního zákazníka není snadná, protože zákazník je na každém 

záběru zabírán z jiného úhlu a vzdálenosti. 

5.3 Řešení založené na technologii RFID 

5.3.1 Tag pro nákupní vozík 

Základní myšlenka spočívá ve vybavení vozíku RFID UHF tagem. Řešení například 

pomocí zapůjčené lokalizační RFID karty při vstupu do obchodu by nakupující jistě 

demotivovalo a odradilo od nákupu kvůli pocitu, že je jejich chování monitorováno. Navíc u 

zákazníka, který si takto plně uvědomuje, že je sledován, můžeme předpokládat nepřirozené 

chování. 

Jako vhodný předmět pro sledování se tedy nabízí nákupní vozík, neboť je předpoklad, že 

nakupující v obchodním řetězci Makro většinou provádějí objemný nákup. Nákupní vozík 

provází zákazníka po celou dobu jeho nakupování.  

 Jelikož jsou vozíky v Makru kovové, je třeba zvážit výběr vhodného tagu pro kov. Další 

parametr, který je třeba mít na zřeteli, je vhodné umístění a úhel natočení tagu.  Tento tag ponese 

EPC kód, který jej bude jednoznačně identifikovat po celou dobu nakupování.  

Pro správné umístění RFID tagu na nákupní vozík je třeba respektovat vzájemnou 

orientaci tagu vůči čtecí anténě (viz Obrázek 26). 
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Obrázek 26 Vhodnost umístění tagu na objekt vůči čtecí anténě 

Jelikož je při nakupování vozík postupně naplňován zbožím, mohlo by se stát, že 

charakter nakoupeného zboží znemožní načtení tagu v případě, že se k regálu přijede s tagem na 

vzdálenější straně. Proto je vhodné se proti tomuto pojistit a umístit na jeden vozík rovnou dva 

tagy na odvrácených stranách (viz Obrázek 27). Nutnost umisťovat dva pasivní tagy na jeden 

vozík byla ověřena během testování popisovaném v následujících kapitolách. 

 

Obrázek 27 Vhodná místa pro umístění tagu 
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Co se týče samotného umístění, nabízí se tři místa pro aplikaci RFID tagu. První z nich je 

z boku na žebroví vozíku. Tato pozice je výhodná, protože zajistí na obě strany dobré čtecí 

podmínky. Toto místo je však namáháno při tzv. „štosování“ vozíků do řady a tag by mohl být 

poškozen. Nabízí se tedy druhé místo, a sice po straně rukojeti vozíku. Opět je vhodné, aby byl 

tag umístěn z obou stran. Třetí místo nebo spíše místa souvisí s typem zvoleného tagu, pokud byl 

tag ve tvaru pásku, mohl by se obepnout kolem konstrukce vozíku prakticky kdekoli.  

Pokud by se řešení přeneslo i na jiné obchodní řetězce, je možno vybavit RFID tagem i 

nákupní košík. Například v řetězci Interspar se již několik měsíců používají na nákupních 

košících tzv. EAS tagy. Tyto tagy v sobě nemají identifikátor, jsou schopny podat pouze 

jednobitovou informaci, když se vyskytnou ve čtecím poli výstupní brány za pokladnou a slouží 

k zamezení vynesení košíku z prodejny. 

5.3.2 Anténa pro regál 

Vozík by tedy byl označen, ovšem pro jeho načtení je zapotřebí další RFID prvek a tím je 

anténa nebo čidlo přítomnosti nákupního vozíku. Jako vhodné místo se jeví umístění do 

konkrétního regálu. Antény mají rozličný vyzařovací úhel, je proto třeba zvolit takovou anténu, 

aby pokryla zejména prostor, na kterém se budou pohybovat nákupní vozíky před regálem. Je 

třeba ji umístit do vhodné výšky vzhledem k umístění tagu a natočit pokud možno tak, aby 

vyšetřovací pole antény zasahovalo pouze do prostoru, který chceme monitorovat [22]. 

 

Obrázek 28 Princip jedné antény v prostředí nákupního centra 
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Vyhodnocování přítomnosti vozíku poté probíhá následně. Když se vozík dostane do 

vyšetřovacího pole dané antény, je o této přítomnosti učiněn záznam v informačním systému  

a stejně tak je učiněn záznam o tom, když vyšetřovací oblast opustí (viz Obrázek 28). 

5.3.3 Čtečky pro regály 

Antény, které monitorují prostor před regály a detekují přítomnost tagů na vozíku, jsou 

propojeny se čtečkou. Na obrázku 29 vidíme případ čtečky s připojenými čtyřmi anténami 

monitorujícími prostor před čtyřmi regály. V případě regálů, jež mají obě strany využity pro 

vystavení zboží, je možno umístit dvě antény po jedné a dvě po druhé straně regálu. 

 

Obrázek 29 Princip více antén v prostředí nákupního centra 

5.4 Citlivost sledovaných dat – morální rozměr 

Významným krokem by bylo propojení identifikace konkrétního nakupujícího, například 

prostřednictvím zákaznické karty, s obsahem jeho nákupního koše u pokladen. V takovém 

případě je ovšem třeba mít na paměti posouzení možných dopadů na ochranu soukromí 

nakupujících. Realizovatelnou aplikací, bez nutnosti zpracovávání osobních údajů, je anonymní 

rozdělení nakupujících do skupin podle typu jejich zákaznické Makro karty (zlatá, stříbrná, 

základní). Statisticky se pak dají vyhodnocovat a sledovat rozdíly v nákupních zvyklostech 

pohybu po ploše prodejny přímo u těchto skupin, do kterých je již obchodní řetězec tak jako tak 

segmentuje. Analýzy, které by zahrnovaly zákazníka jako jedince, pracovaly s jeho osobními 

údaji, ve své práci uvádím pouze jako teoretickou možnost a v praktické rovině se věnuji pouze a 

jedině sledování polohy nákupních vozíků. 

Ve své práci se tedy raději zaměřuji na systémy, které považují zákazníka za anonymního 

jedince, o kterém se nezpracovávají žádné osobní údaje. Při sledování zákazníků se zaměřuji 

pouze na skupiny jejich zákaznických karet, popřípadě uvažuji rozšíření o kombinace 

s doprovodem. Ze statistického hlediska pak nákupní zvyklosti těchto skupin mají větší 

vypovídací hodnotu než konkrétní jedinci. V úvahu tedy přichází vyhodnocování nákupního 

chování majitelů všech typů karet a jejich rozšíření o podskupinu, zda měli či neměli doprovod.  
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Navržený systém skupin by v budoucnu mohl být rozšířen o další parametry  

a zpracovával by tedy již osobní údaje jako je věk, pohlaví, průměrná útrata, oblíbená doba 

nákupu, průměrná hmotnost nákupu, bydliště, atd. Jejich přidání by vyžadovalo pouze drobné 

rozšíření výstupu ze softwaru. Nákupní zvyklosti těchto rozšířených skupin by jistě vykazovaly 

rozdíly a mohly by přinést užitečná zjištění, která by se hodila pro cílený marketing. 

5.5 Posouzení dopadu aplikací RFID na soukromí  

Evropská komise vydala doporučení ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany 

soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové frekvence - PIA 

(Privacy impact assesments). Aby provozovatel aplikace RFID uskutečnil počáteční posouzení, 

zda PIA vytvářet, musí projít rozhodovacím stromem znázorněným na obrázku 30. Tento 

rozhodovací strom provozovateli aplikace RFID pomůže určit, zda a v jaké míře je posouzení 

dopadů na ochranu soukromí pro danou aplikaci RFID nutné. 

 

Obrázek 30 Posouzení, zda se má uskutečnit PIA a na jaké úrovni podrobností [10] 

K provedení analýzy PIA je na internetových stránkách standardizační organizace GS1 k 

dispozici softwarový nástroj pro automatické provedení a vyhodnocení PIA. Otázka bezpečnosti 

soukromých údajů je v dnešní době velmi ožehavá. Pro minimalizaci negativních dopadů 

aplikace RFID na soukromí osob a ochranu osobních údajů je jistě vhodné, aby RFID aplikace 

zpracovávala co možná nejméně, nebo ještě lépe žádné osobní údaje. Následující návrh 

demonstruje, jaké informační toky by v navrhovaném systému měly fungovat, aby systém 

nezpracovával osobní údaje zákazníků. Vstupem do RFID aplikace by byl pouze a jedině typ 
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karty, kterou zákazník použil, dalším údajem bude ID vozíku a jeho časové stopy pobytu u RFID 

antén v nákupní ploše. Tato podmínka není nutná, uvádím ji zde však, pokud by při návrhu 

systému řešitelé chtěli mít informační systém transparentnější s ohledem na ochranu osobních 

údajů. 

 

Obrázek 31 Informační toky do RFID aplikace 

Zákazník by tedy zůstal pro RFID aplikaci naprosto anonymní a jediné, co by se během 

činnosti systému identifikovalo, by byla přítomnost nákupního vozíku či košíku v dané oblasti. 

5.6 Přiřazení zákaznické karty a vozíku 

Asociace proběhne hned při vstupu do Makra. Zákazník se zde prokáže svou zákaznickou 

kartou. Při vstupu se načte ID vozíku, který tento člověk používá, a v informačním systému se 

tyto dva údaje asociují (spárují) po dobu, než zákazník opustí prodejnu.  

 

Obrázek 32 Asociace vozíku a zákazníka u vchodu 
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V případě, že by se ukázalo předkládání zákaznické karty při vstupu do prodejny jako 

obtěžující pro zákazníky, lze toto spárování provést až u pokladny, kde se karta tak jako tak musí 

při placení předložit. Vozík má díky RFID tagu své unikátní ID a to bude během nakupování  

a pohybu po prodejně zaznamenáváno. Teprve až u pokladny se může k tomuto ID přiřadit 

informace, o jakou zákaznickou kartu se jednalo. 

 

Obrázek 33 Asociace vozíku a zákazníka u pokladny 

5.7 Potenciál RFID pro sledování nákupních vozíků  

Dříve než se pustím do výčtu přínosů tohoto řešení pro obchodní řetězce a možnosti 

výtěžnosti informací a znalosti ze získaných dat, dovolím si definovat dva pojmy. Za tzv. „horká 

místa“ jsou považována místa s vysokou návštěvností a za tzv. „chladná místa“ jsou 

považována místa s nízkou nebo žádnou návštěvností. 

5.7.1 SWOT analýza umístění RFID na vozíky 

Pro zhodnocení využití RFID tagů pro sledování pohybu nákupních vozíků a košíků po 

nákupní ploše prodejny jsem sestavil SWOT analýzu této problematiky. Analýza se skládá ze 

silných (Strengths) a slabých stránek (Weaknesses) problematiky, následované výčtem 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) s řešeným úkolem spojených.  

Při sestavování SWOT analýzy je velmi důležitý úhel pohledu. SWOT analýzu tedy 

řeším stejně jako celou práci, z pohledu doktoranda RFID laboratoře. V analýze také zohledňuji 

výhody pro potenciální odběratele této technologie, jako jsou obchodní řetězce nebo společnosti 

zabývající se marketingovým výzkumem.  
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Ke SWOT analýze se často přikládá i tzv. ofenzivní a defenzivní strategie. Ofenzivní 

přitom popisuje plán, jak využít silné stránky a příležitosti, defenzivní naopak popisuje 

minimalizaci hrozeb a slabých stránek. Obě tyto strategie budu popisovat zejména z pohledu 

iniciativy laboratoře ILAB RFID vstříc potenciálním uživatelům. 

Defenzivní strategie 

Defenzivní strategii bych postavil spíše na zdrženlivosti, získávání dalších partnerů, 

podpory institucí a dalších laboratorních testech RFID technologie. Dále na provedení dalších 

testů a měření přímo na ploše prodejny a vyhodnocování výsledků z měření. Vysoké pořizovací 

ceně RFID komponent můžeme předcházet jedině trpělivostí, z dlouhodobých časových trendů 

se ukazuje každoroční pokles jejich cen. Mrtvým čtecím zónám lze předejít specifickým 

výběrem typu antén pro dané prostředí, nastavením jejich výkonu a orientace. Interferenci s kovy 

a kapalinami se vyhneme pomocí použití tagů určených do prostředí kovů a kapalin. 

Silné stránky  
(STRENGTHS) 

Slabé stránky 

(WEAKNESSES) 

Příležitosti 
(OPPORTUNITIES) 

Hrozby 

(THREATS) 

  

 Lokalizace přítomnosti vozíku 

 Hromadné načítání vozíků 

 Odolnost RFID tagu 

 Vysoká čtecí vzdálenost (až 10m) 

 Vysoká kapacita uložené informace 

 Snadná instalace RFID infrastruktury 

 Minimalizace front u pokladen 

 Efektivnější doplňování zboží 

 Určení polohy strategického vybavení 

 Snížení administrativy spojené s vozíky 

 Vysoká pořizovací cena tagů 

 Mrtvé zóny ve čtecích polích 

 Interference s kovy, kapalinami   

 Nutnost instalace vysokého počtu čtecích 

zařízení 

 Náklady na údržbu systému 

 Omezení soukromí nakupování 

 Vysoké požadavky na výkon systému  

 

 Snížení nákladů na obsluhu 

 Možnost opakovaného použití tagů  

 Rozšíření do globální infrastruktury  

 Možná konkurenční výhoda 

 Efektivnější plnění pracovních úkonů 

zaměstnanci 

 Zavedení aktivní RFID technologie 

 Propojení na inteligentní logistický 

řetězec 

 Redukce zásob a ztrát  

 Negativní publicita  

 Nedůvěra zákazníků (ztráta osobních 

údajů, citlivých dat) 

 Nedůvěra zaměstnanců (ztráta 

soukromí) 

 Softwarové ohrožení – viry  

 Zcizení tagů zákazníky 

 Zničení tagu během provozu 
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Negativní publicitě, nedůvěře ze strany zaměstnanců a zákazníků je třeba předejít pomocí 

seminářů, školení zaměřených na bezpečí RFID technologie s důrazem na to, že po celou dobu 

sledování zůstává zákazník anonymní. RFID tag navíc na vozíku nemusí být příliš viditelný, aby 

nepřilákával moc pozornosti. Navíc zákazníci, kteří si vezmou vozík či košík označený tagem, 

mohou být během nakupování zvýhodněni, což je bude pozitivně motivovat k využívání této 

technologie. Zničení tagu během provozu systému je ochráněno odolností tagu vůči nárazům, 

přesto pokud by k tomuto došlo, je možné jej levně vyměnit. Zcizení tagu zákazníkem se u 

pasivní technologie nepředpokládá, neboť tag mimo prostory prodejny nebude mít žádnou 

funkci. Ohrožení prostřednictvím RFID virů lze předejít využitím pouze EPC paměti čipu pro 

uložení identifikátoru.  

Ofenzivní strategie 

Ofenzivní strategie spočívá v rozšíření a prohloubení spolupráce s obchodními řetězci  

a firmami zabývajícími se marketingovým výzkumem. Dále v překonání počátečních investic  

a přímém zavedení RFID technologie pro sledování vozíků v reálném provozu. V tomto provozu 

se reálně ověří výhody tohoto řešení a přesněji se určí návratnost investic. Po ověření správné 

funkčnosti a finančních úspor v jedné prodejně se postupně rozšíří toto řešení i do ostatních 

provozoven daného řetězce nebo do ostatních marketingových výzkumů prováděných danou 

společností. ILAB RFID zde může vystupovat jako konzultační organizace při implementaci 

technologie, vyhodnocování výstupů a dalším výzkumu a vývoji v oblasti využití RFID.  

Některé silné stránky a příležitosti nasazení RFID technologie pro tyto účely shledávám 

natolik zásadní, že jsem se rozhodl je popsat podrobněji v následujících částech práce. Během 

psaní práce jsem tento seznam stále rozšiřoval pokaždé, když mě napadl nebo jsem se dočetl o 

dalším možném potenciálu RFID na nákupních vozících. Tyto myšlenky a nápady jsem původně 

definoval zejména pro sebe, abych sám měl během práce na paměti smysluplnost a potenciál 

daného řešení. V práci je uvádím také proto, že s úspěchem byly a stále mohou být použity  

a rozvíjeny jako argumenty při vyjednávání s cílovou skupinou poptávající dané řešení, při 

jednání o jeho implementaci. 

5.7.2 Přínosy z hlediska vyhodnocení dat 

 

Analýza horkých a chladných míst. Znalost, kdy a kde (u jakého zboží) se jaké skupiny 

zákazníků pohybují, která místa jsou vytížená a která naopak zejí prázdnotou. Tato data mohou 

sloužit jako podklad pro analýzu nákupního chování. 
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Využití výstupů analýzy horkých a chladných míst pro optimalizaci rozmístění 

sortimentu. Možnost zvýšení návštěvnosti chladných míst pomocí nástrojů marketingu. 

Neatraktivní regál může být v období minimální návštěvnosti zvýhodněn. Prostředkem mohou 

být akce typu „Šťastná hodinka“ (Regály A1 – A4 během 14:00 – 15:00 nikdo nenavštěvuje, 

tudíž pro zboží v těchto regálech v danou dobu platí sleva 30%). Další možností je zvýhodnění 

prvních několika nakupujících v dané oblasti. 

Efektivnější nasazení reklamních poutačů. Díky znalosti chladných míst (a tudíž  

i zboží) mohou být zákazníci efektivněji směrováni pomocí poutačů. Zároveň lze vyhodnotit 

atraktivnost a účinek reklamních akcí a poutačů (zvýšila se díky nim návštěvnost či nikoli).  

Přesnější určení ceny vystavovatelských míst jednotlivým dodavatelům a důkaz  

o návštěvnosti. Jedním z parametrů pro určení ceny za vystavovatelské místo v obchodním 

řetězci může být jeho „teplota“. Chladná místa mohou být dodavatelům nabízena levněji, horká 

dráže.  

Optimalizace pracovního vytížení zaměstnanců. Pracovníci obchodního centra mohou 

být také vybaveni RFID čipy. Díky znalosti přesné polohy všech zaměstnanců na ploše prodejny 

může být optimalizováno jejich pracovní vytížení (doplňování zboží, úklid, údržba, bezpečnost). 

Přehled a důkaz o vytíženosti zaměstnanců. Z dat půjde snadno vypozorovat, jak 

dlouho a kde se zaměstnanci pohybovali. Zda doplňovali konkrétní zboží, či se vyskytovali na 

konkrétním místě. Propojením s automatickým natáčením kamerového systému lze případně 

cíleně sledovat či snadno dohledat konkrétní videozáznam. 

Efektivnější vedení lidí. Víme přesně, kde zaměstnanci jsou, mohou se tedy efektivněji 

úkolovat a vést. Snížení únavy zaměstnanců omezením neefektivního úkolování. 

Optimalizace doplňování zboží. Na horkých místech lze předpokládat rychlejší úbytek 

zboží. Na tato místa by mohli častěji chodit zaměstnanci a kontrolovat, zda není třeba doplnit 

zboží. Chladná místa pak kontrolovat méně často. 

Sledování polohy strategického zařízení na ploše prodejny. Po ploše prodejny se 

pohybuje celá řada zařízení jako například vysokozdvižné vozíky, paletové tahače, uklízecí 

stroje. Jejich označení RFID tagy zefektivní využívání těchto strojů, minimalizuje čekací časy 

při sundávání zboží zákazníkovi nebo zrychlí doplňování vyprodaného zboží. Minimalizace 

prostojů povede ke zvýšení spokojenosti zákazníka. 
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Sledování drahého zboží. V prostředí obchodního řetězce Makro existuje řada 

luxusnějšího zboží uzavřená ve vratných kontejnerech, které by také mohly být sledovány. 

Počítání lidí u pokladen a optimalizace vytížení pokladen. Díky znalosti počtu  

a pohybu zákazníků na ploše prodejny může být optimalizováno vytížení pokladen. Snížení 

čekací doby u pokladny povede ke zvýšení spokojenosti zákazníka a k odlehčení pracovní zátěže 

pokladních. Dalším výstupem mohou být statistické reporty vytíženosti pokladen a nacházení 

korelací mezi zákazníky a potřebou otevírat pokladny. Pokladny mohou být vybaveny semafory 

ukazujícími jejich obsazenost či pravděpodobnou dobu čekání v dané frontě (na základě počtu 

vozíků u ní a odhadovaného nákupu ve vozících nebo na základě pobytu vozíků či 

kumulovaného času těchto vozíku na nákupní ploše). 

Administrativa s vozíky. Stávající administrativa spojená s počítáním, provozem  

a údržbou vozíků prováděná manuálně může být nahrazena automatizovanými procesy (rychlejší 

kontrola, počítání, nákup nových, vyřazování starých). 

Údržba vozíků a optimalizace jejich využívání. RFID zajistí reporty o používání 

jednotlivých vozíků. Vozíky s vysokou mírou používání mohou být podrobeny častější kontrole 

koleček a údržbě. Vozíky, které nebyly používány, se mohou zařazovat na přední místa. 

Cílená reklama na základě polohy vozíku během nákupu. Konkrétní vozík byl 

například dlouho u jednoho druhu zboží (limonády), ale ještě nebyl u jeho komplementárního 

zboží (bramborové lupínky). Až vozík pojede kolem LCD reklamního bloku s čtečkou, objeví se 

reklama na komplementární zboží k jeho nákupu. 

Detekce nevyužitých vozíků na parkovišti určených k přemístění. Díky okamžité 

znalosti počtu i polohy vozíků uvnitř i vně obchodu lze efektivněji provádět doplňování a sběr 

vozíků. 

Detekce dlouhodobé nehybnosti vozíku na ploše prodejny. Na vozík, který stojí 

dlouhodobě nehybně, by mohl být upozorněn patřičný personál. 

Detekce bloudění po obchodu. Bude-li některý vozík vykazovat známky bloudění, 

(několikrát projede v kruzích stejnou trasu a nikde se nezastaví) nejbližší personál přijde  

a nabídne pomoc danému člověku (v budoucnosti tlačítko přivolání pomoci, nebo komunikace  

s personálem). 

RFID navigace. Uživatel u informačního panelu zadá, kam se chce dostat, a vozík ho 

naviguje k danému zboží. Navigace může být realizována pomocí LED na držadle ukazujících 
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směr. Popř. u nákladnější varianty může být rukojeť vozíku vybavena PDA počítačem s mapou 

obchodu a hlasovou navigací.  

5.7.3 Přínosy z hlediska bezpečnosti 

 

Automatické natáčení bezpečnostní kamery na určité „problémové“ zákazníky. Jedná 

se například o notorické zloděje, kterým nemůžeme zamezit ve vstupu, ale lze je efektivněji  

a automaticky hlídat po celou dobu pobytu. Nabízí se zde také možnost detekce podezřelého 

chování na základě řeči těla kombinovaného s rozpoznáváním obličeje.  

Znalost aktuálního počtu zákazníků v prodejně. Snadné reporty o počtu zákazníků 

v průběhu dne, týdne, měsíce, roku. V případě požáru či jiné nehody lze zjistit přibližný počet 

lidí určených k evakuaci. 

Ochrana proti krádeži vozíků. Kontrola navrácení vozíku a noční hlídání vozíkového 

parku na parkovišti. 

Redukce krádeží zboží. Mnoho výzkumů udává, že podstatnou část krádeží 

v obchodních řetězcích mají na svědomí sami zaměstnanci. Nasazení RFID technologie tyto 

případy pomůže omezit. 

Dokazování zločinu zlodějům. Když bude někdo chycen při krádeži, snadno se dokáže, 

kde všude se jeho vozík pohyboval a co mohl takto všechno odnést. Operátor nemusí 

prohledávat hodiny videozáznamu a hledat na nich podezřelou osobu. Najde se zákazníkův vozík 

s časovým razítkem a poloha a pak se prohledají kamery zrovna v tu dobu na těch místech 

(člověk je v systému stále anonymní, vozík ho pomůže nalézt na kameře). 

Ochrana proti krádeži nebo sabotáži tagů. Při nasazení aktivních RFID tagů můžeme 

využít skutečnosti, že aktivní tady mají v sobě akcelerační čidlo, které detekuje jakoukoliv snahu 

o manipulaci se zařízením a pochopitelně také o odcizení tagu z regálu nebo odmontování tagu  

z vozíku. Ochrance supermarketu systém zašle na monitor v okamžiku manipulace s detektorem 

hlášení o sabotáži detektoru s jeho ID číslem a polohou. 

5.7.4 Možnosti snížení ceny RFID řešení 

 

Možnost nabízet toto řešení jako službu. Obchodní řetězec nemusí tuto drahou 

technologii kupovat.  Nabízí se zde možnost, že RFID laboratoř na VŠB může toto řešení nabízet 
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jako službu. Po provedení měření bude RFID vybavení zase odvezeno a řetězec dostane pouze 

výstupní zprávu z měření. 

Mobilita, přenositelnost a diverzifikace pořizovacích nákladů. V případě pořízení 

RFID vybavení stačí, když se koupí pouze pro jedno Makro. Díky tomu, že Makra jsou typové 

prodejny, může stejné vybavení posloužit postupně v celé síti prodejen s minimálními 

konfiguračními úpravami. Tímto se diverzifikují počáteční náklady, protože jedno pořízení HW 

poslouží na více místech. 

Shopping asistent pro zákazníky se zlatou kartou. Tablet nebo LCD připevněné 

k rukojeti vozíků ukazujících mapu obchodu, slevy, navigaci. Motivační efekt 

zvyšující atraktivitu zlatých zákazníků (vyšší tržby pro řetězec). 

Úspora za reklamní průzkumy spojené s oblíbeností určitých míst a sortimentu v 

obchodě. Úspora díky tomu, že se nahradí lidé provádějící marketingový výzkum. Výzkum se 

navíc zautomatizuje, zrychlí, zlevní a dojde i ke zpřesnění získaných dat analýz. 

Používání high-end inovativních technologií. Jedná se spíše o prestižní přínos 

obchodnímu řetězci, který toto řešení zavede jako první. Zavedení může vést ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, konkurenční výhodu. 

Snížení režijních nákladů za reklamu na LCD obrazovkách. Reklama na LCD 

monitorech se může vysílat jen tehdy, je-li v dosahu někdo, kdo je schopen ji vidět. 
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6 URČENÍ POLOHY VOZÍKU 

6.1 Návrh virtuální prodejny 

Pro první kroky v návrhu a snadnější demonstraci RFID řešení jsem si sestavil mapku 

virtuální prodejny se smíšeným zbožím. Prodejna má teoretickou rozlohu 27 * 24 metrů, tedy 

648 m
2
. Má pouze jeden vchod a jeden východ osazen jednou pokladnou (viz Obrázek 34). 

 

 

Obrázek 34 Plocha prodejny 

6.2 Rozdělení prodejny 

Prodejnu je třeba rozdělit do úseků a přidat jim význam z hlediska sortimentu 

prodávaného v jednotlivých regálech (viz Tabulka 3). Toto řešení počítá s osazením regálů 

anténami a vozíky pasivními tagy. Vyšetřovací pole jednotlivých antén na regálech jsou 

v hrubých rysech zakreslena pomocí trojúhelníků. Jejich velikost závisí zejména na nastavení 

výkonu jednotlivých antén, pro tato data předpokládám, že všechny jsou nastaveny se stejným 

výkonem a pokrývají plochu před regálem.  
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U pasivního řešení jsem schopen detekovat přítomnost ve vyšetřovacím poli antény  

a zaznačit tak pouze jeden jediný bod příslušející k danému regálu. Písmena A – F přísluší vždy 

jedné čtečce, na kterou je připojeno 1-6 antén (viz Obrázek 35). 

 

Obrázek 35 Rozmístění antén s vyšetřovacími poli 

Tabulka 3 Rozvržení sekcí obchodu 

Označení Význam Souřadnice oblasti čtení IP adresa 

čtečky 

Číslo 

antény Horní levý roh [X ; Y] (m) Dolní pravý roh [X ; Y] (m) 

A1 Šampóny [4 ; 0] [10 ; 3] 158.196.0.1 1 

A2 Čokoláda [10 ; 0] [16 ; 3] 158.196.0.1 2 

A3 Víno [16 ; 0] [22 ; 3] 158.196.0.1 3 

B1 Lihoviny [4 ; 3] [10 ; 6] 158.196.0.2 1 

B2 Cukrovinky [10 ; 3] [16 ; 6] 158.196.0.2 2 

B3 Džusy [16 ; 3] [22 ; 6] 158.196.0.2 3 

B4 Oplatky [4 ; 6] [10 ; 9] 158.196.0.2 4 

B5 Ryby [10 ; 6] [16 ; 9] 158.196.0.2 5 

B6 Maso [16 ; 6] [22 ; 9] 158.196.0.2 6 

C1 Ovoce [4 ; 9] [10 ; 11] 158.196.0.3 1 

C2 Zelenina [10 ; 9] [16 ; 11] 158.196.0.3 2 

C3 Trvanlivé potraviny [16 ; 9] [22 ; 11] 158.196.0.3 3 

C4 Mléčné výrobky [4 ; 11] [10 ; 14] 158.196.0.3 4 

C5 Mražené výrobky [10 ; 11] [16 ; 14] 158.196.0.3 5 

C6 Nářadí [16 ; 11] [22 ; 14] 158.196.0.3 6 
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D1 Drogerie [4 ; 14] [10 ; 16] 158.196.0.4 1 

D2 Textil [10 ; 14] [16 ; 16] 158.196.0.4 2 

D3 Kancelář [16 ; 14] [22 ; 16] 158.196.0.4 3 

D4 Těstoviny [4 ; 16] [10 ; 19] 158.196.0.4 4 

D5 Knihy [10 ; 16] [16 ; 19] 158.196.0.4 5 

D6 Časopisy [16 ; 16] [20 ; 19] 158.196.0.4 6 

E1 Elektro [4 ; 20] [10 ; 23] 158.196.0.5 1 

E2 Sport [10 ; 20] [16 ; 23] 158.196.0.5 2 

E3 Akční zboží [16 ; 20] [20 ; 23] 158.196.0.5 3 

F1 Dia potraviny [22 ; 0] [27 ; 7] 158.196.0.6 1 

F2 Prací prostředky [22 ; 7] [27 ; 13] 158.196.0.6 2 

F3 Kávy a čaje [22 ;13] [27 ; 18] 158.196.0.6 3 

Vchod Vchod [0 ; 0] [4 ; 6] 158.196.0.7 1 

Východ Východ [0 ; 17] [4 ; 23] 158.196.0.8 1 

6.3 Struktura dat popisujících přítomnost vozíku 

Report popisující přítomnost vozíku před jednou z antén se nazývá TagReportData, je 

ve formátu XML a skládá se z následujících parametrů (viz Obrázek 36). 

 

Obrázek 36 Parametry TagReportData [2] 
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Pro následné zpracování těchto zpráv o načtení vozíku z RFID systémů do nadřazených 

aplikací však bude klíčových pouze několik významných parametrů. 

 EPCData: EPC – unikátní identifikátor tagu na vozíku  

 AntennaID: číslo antény, odpovídá konkrétnímu regálu (1 – 8 u každé čtečky) 

 FirstSeenTimestampUTC: Příchod do čtecího pole antény 

 LastSeenTimestampUTC: Odchod ze čtecího pole antény 

 PeakRSSI: Síla signálu s jakou byl tag načten 

 

Další důležitou informací je IP adresa čtečky, ze které zpráva přišla. Pomocí IP adresy 

čtečky a čísla antény je možné identifikovat konkrétní regál (viz Tabulka 3). PeakRSSI bude 

rozhodující parametr, když se načte jeden tag na dvou místech najednou. Dynamické změny tohoto 

parametru by také mohly vést ke zjištění směru, v jakém se vozík pohybuje vůči regálu. 

6.4 Vzorová data 

Na trhu jsou k dispozici různé druhy čtecích zařízení, lišících se počtem připojitelných 

antén. Nejčastěji se setkáváme se čtečkami se čtyřmi anténními porty, mezi novinkami se ovšem 

občas objeví i čtečky s možnostmi připojení osmi či šestnácti antén. V příkladu uvažuji čtecí 

zařízení s osmi anténními porty. Mohli bychom tedy rozlišit 8 míst, ve kterých se může nákupní 

vozík vyskytnout. Navíc tato místa musí být relativně blízko u sebe, neboť pokud od čtečky 

povedeme kabel delší než 5 metrů, dojde k významnému útlumu signálu. V praxi se to řešit dá, 

ovšem je to spojeno s dalšími zbytečnými náklady. Je zřejmé, že k pokrytí navržené prodejny, 

která má definováno 21 sledovaných míst, bude zapotřebí několik čteček.  

Na následujícím příkladu si ukážeme, jakým způsobem se od sebe rozliší zprávy 

informující o načtení tagu vozíku z různých antén téže čtečky. S vybavením naší laboratoře jsem 

schopen nasimulovat několik případů načtení vozíku před jednotlivými anténami. Postupně jsme 

před nimi projeli s vozíkem s tagem a u každé se zdrželi asi minutu (viz Obrázek 37). 
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Obrázek 37 Schéma čtení jednoho vozíku z různých čteček 

Na obrázku 37 je znázorněno zapojení jedné čtečky s připojenými čtyřmi anténami. 

Každá anténa hypoteticky pokrývá prostor před jedním regálem. Začal jsem v dolním pravém 

rohu a postupně jsem ve směru šipky posouval vozík. Znázornil jsem i časové hodnoty 

zobrazující jeho příjezd a odjezd ze čtecího pole dané antény. Teď si ukážeme zprávu, kterou 

RFID čtečka posílá do nadřazených informačních systémů při průjezdu jednoho vozíku postupně 

mezi všemi těmito anténami. Zvýrazním v ní místa, která jsou pro sledování pohybu důležitá.  

TagReportData 

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

<llrp:RO_ACCESS_REPORT xmlns:llrp="http://www.llrp.org/ltk/schema/core/encoding/xml/1.0" Version="1" MessageID="493851078"> 

  <llrp:TagReportData> 

    <llrp:EPC_96> 

      <llrp:EPC>30760ce6fc13884000000001</llrp:EPC>               (ID vozíku, který byl viděn u regálu) 

    </llrp:EPC_96> 

    <llrp:ROSpecID> 

      <llrp:ROSpecID>1</llrp:ROSpecID> 

    </llrp:ROSpecID> 

    <llrp:SpecIndex> 

      <llrp:SpecIndex>1</llrp:SpecIndex> 

    </llrp:SpecIndex> 

    <llrp:InventoryParameterSpecID> 

      <llrp:InventoryParameterSpecID>1</llrp:InventoryParameterSpecID> 

    </llrp:InventoryParameterSpecID> 
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    <llrp:AntennaID> 

      <llrp:AntennaID>4</llrp:AntennaID>   (ID antény – důležité pro určení ID regálu) 

    </llrp:AntennaID> 

    <llrp:PeakRSSI> 

      <llrp:PeakRSSI>-43</llrp:PeakRSSI>  (síla signálu s jakou byl vozík načten) 

    </llrp:PeakRSSI> 

    <llrp:ChannelIndex> 

      <llrp:ChannelIndex>3</llrp:ChannelIndex> 

    </llrp:ChannelIndex> 

    <llrp:FirstSeenTimestampUTC> 

      <llrp:Microseconds>2012-01-05T20:08:29.299600+01:00</llrp:Microseconds> >      ( časová známka, kdy byl vozík viděn) 

    </llrp:FirstSeenTimestampUTC 

    <llrp:LastSeenTimestampUTC> 

      <llrp:Microseconds>2012-01-05T20:08:29.299600+01:00</llrp:Microseconds> 

    </llrp:LastSeenTimestampUTC> 

    <llrp:TagSeenCount> 

      <llrp:TagCount>1</llrp:TagCount> 

    </llrp:TagSeenCount> 

    <llrp:C1G2_PC> 

      <llrp:PC_Bits>12288</llrp:PC_Bits> 

    </llrp:C1G2_PC> 

    <llrp:C1G2_CRC> 

      <llrp:CRC>36786</llrp:CRC> 

    </llrp:C1G2_CRC> 

    <llrp:AccessSpecID> 

      <llrp:AccessSpecID>0</llrp:AccessSpecID> 

    </llrp:AccessSpecID> 

  </llrp:TagReportData> 

</llrp:RO_ACCESS_REPORT> 

6.5 Návrh datového modelu zpracovávaných dat 

Během návrhu datového modelu zpracovávaných dat jsem se rozhodl postupovat v duchu 

systémového přístupu, pomocí iteračního rozšiřování modelu. První verze modelu vychází  

z jednoduché základní myšlenky, že zákazník navštíví během nakupování konkrétní oblast. 

Použil jsem zde relaci M:N, tedy mnoho zákazníků navštíví mnoho oblastí. 

 

 

Obrázek 38 Návrh datového modelu 1 

 

V běžných relačních databázích se však vazba M:N nevyskytuje. Z hlediska 

realizovatelnosti databáze tuto vazbu rozšiřuji o další entitu s názvem výskyt. Jeden zákazník 

tedy postupně provádí mnoho výskytů.  Zároveň mnoho výskytů probíhá před konkrétním 

regálem. 
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Obrázek 39 Návrh datového modelu 2 

 

Pro realizaci databáze poskytující použitelné výstupy bylo nutné model ještě dále 

rozvinout. Vyšel jsem zde z předchozích částí práce, kde navrhuji, aby zákazník jako osoba byl 

vůči sběru dat anonymní a jediné, co se o něm eviduje, je typ jeho karty a doba vstupu. Stěžejní 

sbíraná data se tedy týkají hlavně vozíku, se kterým se zákazník pohybuje po prodejně. 

Přiřazením entity Vozík a entity Zákazník při jejich současném vstupu do prodejny vzniká 

unikátní entita Návštěva. Tímto způsobem byla zajištěna odolnost návrhu proti duplicitám 

záznamů při situacích kdy např. nový zákazník bere vozík, který již před ním někdo použil  

a vrátil jej. 

Podobný rozvoj zaznamenala i entita Oblast, která je tvořena unikátní kombinací RFID 

čtečky a antény. Jelikož jsem v předchozích kapitolách hovořil i o možnosti identifikace pohybu 

strategického vybavení (vysokozdvižné vozíky, úklidové stroje, paletové vozíky) a také  

o možnosti lokalizovat zaměstnance prodejny, přidal jsem zde i entity Vybavení a Zaměstnanec. 

 

 

Obrázek 40 Návrh datového modelu 3 

 

Navrženým entitám jsem definoval potřebné atributy pro zachycení dat, pozdější 

dotazování a sestavování výstupů z databáze. 
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Obrázek 41 Návrh datového modelu 4 

 

Návrh datového modelu zpracovávaných dat již v této podobě byl realizovatelný. Při 

realizaci a testování návrhu v programu Microsoft Access se však ukázalo, že spousta atributů 

poskytuje zbytečně redundantní informace. Model jsem díky tomu mohl značně zjednodušit  

a odstranit atributy, které se daly dopočítat na základě matematických operací v záznamech 

databáze.  

 

Obrázek 42 Návrh datového modelu 5 

 

Následující tabulka (viz Tabulka 4) ukazuje možné výstupy z dat získaných během 

pohybů vozíku po ploše prodejny. Zaměřil jsem se zejména na výstupy užitečné pro 

vyhodnocení pohybu vozíků na ploše prodejny.   
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Tabulka 4 Ukázkové statistické údaje pro vybraný nákupní vozík 

ID vozíku ID návštěvy Typ karty Čas Doba pobytu Oblast 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 12:35 10 sekund Vstup 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 12:45 4 minuty Šampony 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 12:58 2 minuty Víno 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 13:10 1 minuta Konzervy 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 13:12 5 minut Čokoláda 

0001 0005 Zlatá karta 15.8. 2011 13:20 3 minuty Pokladna 

Dalším možným výstupem může být například obdobný příklad zobrazující statistické 

údaje pro konkrétní oblast na ploše prodejny. Tento výstup ukazuje celkový počet unikátních 

zákazníků za dané časové období. Dále pak kumulovanou dobu pobytu u daného regálu za dané 

časové období a průměrnou dobu pobytu u daného regálu (viz Tabulka 5).  

Tabulka 5 Ukázkové statistické údaje pro vybraný regál 

Oblast  Počet zákazníků Kumulovaná doba pobytu Průměrná doba pobytu 

Vstup 3201 1325 minut 24 sekund 

Šampony 681 923 minut 1 minuta 21 sekund 

Víno 1520 1562 minut 1 minuta 

Konzervy 360 845 minut 2 minuty 10 sekund 

Čokoláda 3111 1425 minut 37 sekund 

Pokladna 2861 12000 minut 4 minuty 15 sekund 

6.6 Vizualizace horkých a chladných míst 

Tabulkové výstupy z předchozí části práce jsou pro statistické vyhodnocení horkých  

a chladných míst dostačující. Pro jejich hromadnou prezentaci a ukázku se však více hodí 

grafické ztvárnění výstupů. Při návrhu vizualizace jsem se opřel o paralelu se známým 

zobrazením teplotních front v předpovědi počasí. 

6.6.1 Ukázka zobrazení horkých a chladných míst pro jeden vozík 

Na obrázku (viz Obrázek 43) je zobrazen pohled na obchodní plochu prodejny. Dejme 

tomu, že jsme si v obslužném programu vybrali sledovat čas od 13:00 do 14:00 pro jeden 

konkrétní vozík. Podlaha je světle modrá a symbolizuje chladná místa. Oranžové body 

symbolizují místa, kde byl jeden vozík identifikován a kde se zdržel krátkou dobu. V pravém 

dolním rohu vidíme místo tmavší barvy, která symbolizuje delší zdržení.  
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Obrázek 43 Mapa pobytu jednoho zákazníka v určeném období 

Mapa zobrazující pobyt jednoho vozíku nám ovšem ještě žádné statistické závěry přinést 

nemůže. Představme si teď ovšem, že si tentokrát nevybereme zobrazení pro jeden vozík, ale pro 

všechny držitele stříbrné karty pohybující se po obchodě od 13:00 do 14:00. Na následujícím 

obrázku se tedy spojily „teplotní stopy“ zákazníků se stříbrnou kartou do jednoho zobrazení. 

V tomto zobrazení již můžeme snadno vypozorovat, že horké místo se nachází v pravém dolním 

rohu v oblasti rohlíků, kdežto například předposlední chodbou neprojel v daném časovém období 

ani jeden zákazník se stříbrnou kartou (viz Obrázek 44). 

 

Obrázek 44 Mapa pobytu více zákazníků v určeném období 
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6.6.2 Model Petriho sítí 

Předtím, než jsem pro svou disertační práci získal dostatečnou podporu ze stran 

technologických partnerů a obchodních center, kde bych si mohl vyzkoušet fungování v praxi, 

bylo v mých možnostech si pohyb vozíků po ploše prodejny pouze kreslit na papír, plánovat  

a představovat. Tyto představy a plány se však velmi těžko prezentovaly.  

Rozhodl jsem se využít volně šiřitelný program HPSIM pro modelování Petriho sítí  

a vytvořit si model k simulaci pohybu nákupních vozíků po prodejní ploše. S tímto programem 

jsem měl dobré zkušenosti jak z dob studií, tak výuky ve svých hodinách cvičení z předmětu 

Systémová analýza. 

Později se model stal velmi užitečný právě při získávání podpory ze strany společnosti 

IBM a dalších komerčních subjektů. Model posloužil jako výborný nástroj pro vysvětlení 

principů sběru provozních dat a po následných úpravách umožňoval generovat data podobná 

reálně naměřeným.  

Důvodem pro vytvoření modelu byl tedy zejména rychlý, snadný a časově nenáročný 

zdroj dat. Zároveň zpřehlednění funkce systému a možnost simulovat různé kolizní situace  

a úskalí před reálným nasazením. S tvorbou modelu jsem začal postupně jako u datového modelu 

od jednoduchých struktur až po ty složitější. Jednotlivé fáze modelu, který jsem postupně 

zlepšoval, nazývám generacemi. 

 

Model první generace 

Tento model simuluje pouze jednu stranu uličky se čtyřmi regály, jedním vchodem  

a jedním východem. Do obchodu v této simulaci vejde 5 zákazníků, aby se dostali k východu, 

musí projít uličkou kolem všech 4 regálů. U každého regálu existuje šance, že se u něj zdrží  

a mohou se také vrátit k předchozímu regálu. Všechny cesty v této simulaci mají stejnou váhu. 

Přechody se v tomto modelu otevírají náhodně a se stejnou pravděpodobností (viz Obrázek 45). 
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Obrázek 45 Model jedné strany uličky 

Model druhé generace 

Tento model již podchycuje možnost pohybovat se na obou stranách uličky, nabízí tedy 

možnost zastavit se u 8 regálů s různým zbožím. V tomto modelu jsem v programu vypnul 

zobrazování parametrů jednotlivých prvků pro větší přehlednost složitější konstrukce modelu. 

 

Obrázek 46 Model celé uličky 

V tomto modelu jsem navíc navýšil počet vstupních tokenů na 100. Model tedy sleduje 

pohyb 100 zákazníků a délku pobytu před jednotlivými regály. Program HPSIM pracuje 

s časovými Petriho sítěmi a díky tomu, že jsou všechny přechody spouštěny okamžitě, vzniká při 

rozhodování, který přechod se odpálí, stejná pravděpodobnost na všech přechodech. Nevýhoda 
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tohoto modelu tedy spočívala v tom, že nebylo možné upřednostnit přirozený směr nakupujícího 

procházejícího obchodem. Jednotliví zákazníci se v obchodě často zacyklili a kmitali mezi 

dvěma regály, což velmi navyšovalo i počítadla zdržení před danými regály. Určitý typ 

zákazníků se sice chová podobným způsobem, přesto jsem tento model shledal jako 

nevyhovující.  

Program HPSIM bohužel neumožňuje nastavit přímo pravděpodobnost s jakou se daný 

přechod má odpalovat při konfliktních situacích. Přesto jsem tento nedostatek dokázal 

překlenout pomocí vlastnosti časový režim u daného přechodu. Na Obrázek 47 vlevo můžeme 

vidět pravděpodobnost odpálení jednotlivých přechodů při použití nepřetržitého časového 

režimu, kdy je pravděpodobnost opravdu stejná na všech přechodech. Na stejném obrázku 

vpravo můžeme vidět, že pomocí nastavení časového módu přechodů na exponenciální režim lze 

nastavit pravděpodobnost pro každý přechod. Funguje to zhruba tak, že přechod není otevřen 

celou dobu, ale pouze v určitých časových úsecích a vhodnou volbou kombinace parametrů 

daných přechodů lze zvýhodnit či znevýhodnit odpálení určitých přechodů. 

 

Obrázek 47 Pravděpodobnost odpálení přechodů v časových módech  

 

Model třetí generace 

Abych mohl zpřesnit chování modelu, rozhodl jsem se použít zmiňované přechody řízené 

exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti. V modelu jsem zvýhodnil směr nákupu od 

vchodu k východu, o něco menší šanci jsem ponechal zastavení se u konkrétního zboží nebo 

přechodu k protějšímu regálu. Schopnost vracet se v obchodě proti přirozenému směru nákupu 

jsem ponechal, pouze jsem ji znevýhodnil oproti ostatním. Jak je vidno z počítadel, zdržení  

u jednotlivých regálů je oproti předchozí generaci nižší, protože jsem tímto zredukoval neustálé 

kmitání a navracení se jednotlivých zákazníků. 
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Obrázek 48 Model uličky se zvýhodněným směrem nakupování 

  

Model čtvrté generace 

V tomto modelu jsem vyšel ze svého návrhu pro rozdělení prodejny na jednotlivé úseky  

a model předchozí generace jsem rozšířil na celou prodejnu. Pomocí přechodů jsem zvýhodnil 

trasy od vchodu po východ se zastávkou u pečiva, abych se zkusil přiblížit chování zákazníků 

v reálném prostředí (viz Obrázek 49). Tento model již umožňoval generaci dat do csv souborů  

a jejich následné zpracování. 

Výstupy z tohoto modelu jsem použil pro generování vzorových dat, použitých pro 

úpravu analytických software společnosti IBM k zobrazení tzv. teplotních map výskytu vozíků 

na ploše prodejny. 
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Obrázek 49 Model celé prodejny 
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7 TECHNOLOGICKÝ KONCEPT VYBAVENÍ 
Abych mohl popisované a navrhované řešení aplikovat, bylo zapotřebí navrhnout 

jednotlivé prvky hardwarové infrastruktury. V začátcích práce pro mou disertaci neexistoval 

žádný podpůrný projekt či dotační fond, ze kterého by se dal hradit nákup vybavení pro tyto 

účely. Vyšel jsem tedy z prostředků vybavení naší laboratoře ILAB RFID. Laboratoř disponuje 

několika RFID čtečkami a anténami a rozsáhlým množstvím tagů pro různé aplikace.  

7.1 Tagy 

V oblasti výběru RFID tagu jsem se zaměřil na frekvence UHF, z důvodu čitelnosti na 

několik metrů. Dalším důležitým parametrem bylo odstínění proti interferencím spojeným 

s blízkostí kovů, protože většina nákupních vozíků je v ČR vyrobena z kovů. UHF pásmo obecně 

není vhodné pro aplikace v prostředí kovů a kapalin. K dispozici jsem měl i několik tagů 

záměrně vyrobených, aby mohly být na kovy aplikovány bez ztráty či dokonce se ziskem čtecí 

vzdálenosti. Dalším důležitým parametrem pro mě byly i rozměry a schopnost uchycení na 

výplet nákupního vozíku.  

Tabulka 6 Datasheet tagu H86-PP-Li-Tr 

H86-PP-Li-Tr 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Global Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits  

Rozměry: 152mm x 49mm x 27mm 

Čtecí vzdálenost: 6m (na kovu) 

Pracovní teplota: -30°C až do +90°C 

Barva: Světle šedá  

IP: 67 

Aplikace: Doprava, kontrola přístupu, správa majetku 

 

Tabulka 7 Datasheet tagu Inventory 

UHF on Metal Tag - "Inventory" 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2  

Paměť: 240bits - NVM (EPC Area 96bits) 

Rozměry: 50mm x 10mm  

Pracovní teplota: -15°C - to +65°C  

IP: 67 

Barva: Bílá 

Aplikace: Sledování majetku, odpadové hospodářství 
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Tabulka 8 Datasheet tagu Confidex Ironside 

Confidex Ironside 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2  

Paměť: 240bits EPC + 512bit 

Rozměry: 51,5mm x 47,5mm x 10mm  

Pracovní teplota: -55°C - to +105°C  

IP: 67 

Barva: šedá 

Aplikace: Sledování majetku a zboží 

Tabulka 9 Datasheet tagu Avery Dennison AD-902 

Avery Dennison AD-902 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2  

Paměť: 240bits EPC + 512bit 

Rozměry: 140 mm x 40 mm x 5 mm  

Pracovní teplota: -15°C - to + 70°C  

IP: 67 

Barva: černá 

Aplikace: Logistika 

Tabulka 10 Datasheet tagu Confidex Survivor 

Confidex Survivor 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2  

Paměť: 240bits EPC + 512bit 

Rozměry: 224 mm x 24 mm x 8 mm  

Pracovní teplota: -35°C - to + 85°C  

IP: 67 

Barva: šedá 

Aplikace: Logistika 

Tabulka 11 Datasheet tagu H86-IP-ABS 

H86-IP-ABS 

 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2  

Paměť: 96bits EPC 

Rozměry: 88 mm x 57 mm x 30 mm  

Pracovní teplota: -15°C - to + 70°C  

IP: 67 

Barva: šedá 

Aplikace: Logistika 
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Laboratoř ILAB RFID disponuje nákupním vozíkem, na kterém jsem si mohl vyzkoušet 

aplikování tagů. Testování těchto tagů je popsáno v následující kapitole této práce. 

7.1.1 Čtecí zařízení 

Další nutnou komponentou RFID systému je čtecí zařízení. Nejdůležitějším parametrem 

pro jejich aplikovatelnost v prostředí obchodních řetězců je dle mého názoru počet připojitelných 

antén. Cena čtecího zařízení se pohybuje v řádu desítek tisíc korun a čím více antén na ní 

dokážeme napojit, tím více různých míst pro lokalizaci vozíku jsme schopni pokrýt. UHF čtecí 

zařízení se nejčastěji vyrábí se čtyřmi anténními porty, také všechna mnou testovaná čtecí 

zařízení měla čtyři anténní porty.  

Impinj UHF Gen 2 Speedway 

 

Tabulka 12 Datasheet Impinj UHF Gen 2 Speedway 

Název Impinj UHF Gen 2 Speedway 

Protokoly EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

Frekvence 865 MHz - 956 MHz 

Antény 4 monostatické anténní porty 

RF Power +30 dBm / +32.5 dBm 

Citlivost -80 dBm 

Procesor Intel IXP420 (266 MHz) 

Operační systém Linux 

Paměť 64 MB SDRAM / 64 MB Flash 

Připojení Ethernet: 10/100 Base-T Ethernet (RJ45); Serial: RS-232 Console (DB9) 

Síťové služby DHCP, LL A, NTP, HTTP, Telnet, SSH, SNMP, mDNS, DNS-SD 

Rozměry 22.7 x 32.4 x 5.7 cm  

Hmotnost 2.7 kg  

 Operační teplota -20°C to 55°C 

Skladovací teplota -20°C to 85°C 

Vlhkost 5% to 95%  

IP krytí 54 
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Impinj Revolution RFID Reader R420 

 

Tabulka 13 Datasheet Impinj R420 

 

Výhody této čtečky spočívají v počtu antén pro čtení, nízké hmotnosti a také v možnosti 

napájení přes tzv. POE (Power over Ethernet). Právě tento parametr je klíčový pro zajištění 

snadné instalaci a mobility celého systému. Díky POE odpadá nutnost instalovat a rozvádět  

i silové vodiče k napájení čtecího zařízení. Plně postačí síťová komunikační infrastruktura. 

 

 

 

Název Impinj Revolution RFID Reader R420 

Protokoly EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

Antény 4 monostatické anténní porty 

Frekvence 865 MHz - 956 MHz 

RF Power +30 dBm / +32.5 dBm 

Citlivost -82 dBm 

Připojení Ethernet: 10/100 Base-T Ethernet (RJ45); Serial: RS-232 Console (DB9)USB 

Síťové služby DHCP, LL A, NTP, HTTP, Telnet, SSH, SNMP, mDNS, DNS-SD 

Rozměry 19 x 17.5 x 3 cm 

Hmotnost 0.86 kg  

Operační teplota -20°C to 50°C 

Napájení  +24 VDC @ 800 mA  

Vlhkost 5% to 95%  

IP krytí IP54 
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Alien ALR-9800 

 
 

Tabulka 14 Datasheet Alien ALR-9800 

Název Alien ALR-9800 

Protokoly EPC Gen 2; ISO 18000-6c 

Antény 4 multistatické anténní porty (2 čtení, 2 zápis) 

Frekvence 902,75 MHz – 927,25 MHz 

RF Power Max 4 W  (EIRP) 

Připojení RS-232 (DB-9 F), LAN TCPI/IP (RJ-45) 

Síťové služby DHCP, TCP/IP, NTP 

Rozměry 11 x 9 x 2,2 cm 

Hmotnost 2 kg  

Operační teplota -20°C to 50°C 

Napájení  +24 VDC @ 800 mA  

IP krytí IP 53 

 

V průběhu realizace této práce jsem měl možnost komunikovat se zástupcem firmy 

Motorola, která vyvinula čtečku pro 8 antén. Bohužel z důvodu její vysoké pořizovací ceny 

nebylo možno vyzkoušet si ji také v rámci testů. Přesto by se čtečka s osmi anténami neměla 

pouštět ze zřetele při budoucí realizaci celého systému. Z uvedených čtečích zařízení jsem pro 

veškeré testovací účely vybral Impinj Revolution RFID Reader R420. Zejména pro jeho napájení 

přes POE a také pro konfiguraci pomocí software Impinj Multireader a jeho výstupů z testování.  
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7.1.2 Antény 

Anténa je další prvek RFID systému, pomocí kterého je čtecí zařízení schopno 

komunikovat s tagy. V laboratoři jsme v době zpracovávání disertační práce měli následující tři 

typy. 

Metra Blansko RFA01 

 

Tabulka 15 Datasheet Metra Blansko RFA 01 

Metra Blansko RFA 01 

 

Frekvenční rozsah 865 - 870 MHz 

Zisk 7 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel 65° 

Vertikální vyzařovací úhel 65° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 260x260x55 mm 

Pracovní teplota -20°C až 50°C 

Hmotnost  850g 

 

Alien ALR 8610-AC  

 

Tabulka 16 Datasheet Alien ALR-8610-AC 

Alien ALR-8610-AC 

 

Frekvenční rozsah 865 - 965 MHz 

Zisk 5,5 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace Kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel až 70° 

Vertikální vyzařovací úhel až 70° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 250x250x38 mm 

Pracovní teplota 0°C až 50°C 

Hmotnost  výrobce neuvádí 
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Barco FlexiRay SF1200 

Tabulka 17 Datasheet Barco FlexiRAY SF1200 

Barco FlexiRAY SF1200 

 

Frekvenční rozsah 866 - 868 MHz 

Zisk 0 dBi 

Vstupní impedance 50 Ω 

Polarizace Kruhová 

Horizontální vyzařovací úhel 50° 

Vertikální vyzařovací úhel 110° 

Max. příkon 10 W 

Konektor typu SMA 

Rozměry 420x100x2 mm 

Pracovní teplota 0°C až 60°C 

Hmotnost  výrobce neuvádí 

 

Anténa Barco Flexiray se hodí pro vytváření RFID čtecích zón ve vstupech či dveřích. 

Umožňuje instalaci přímo dovnitř dveřních zárubní pro instalace RFID čtecích bran  

v interiérech.  

Pro použití těchto antén a jejich instalaci do regálů je nezbytné, aby dobře snímaly 

vymezený prostor před nimi. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl otestovat udávaný čtecí úhel 

popisovaný v datasheetech těchto antén v laboratorních podmínkách. 

7.2 Testování čtecího úhlu RFID antén 

Abych zajistil jednotné podmínky pro testování všech tří typů antén, umístil jsem je na 

stojan tak, aby střed antény byl ve výšce 1 metr nad úrovní podlahy (viz Obrázek 50). Každá 

anténa byla postupně připojena ke čtečce Impinj R420. Čtecí zařízení umožňuje nastavit výkon 

až 33 dBm (odpovídající 2W), což by patrně způsobilo, že čtecí vzdálenost během měření úhlu 

přesáhne rozměry laboratoře. Z toho důvodu jsem pomocí programu Impinj Multireader u antén 

nastavil výkon 15 dBm, což omezilo čtecí vzdálenost u zvoleného tagu na snadno měřitelné 

desítky centimetrů. 

Na podlahu laboratoře jsem si narýsoval úhly z rozmezí -60° až 60° (čili vyzařovací úhel 

120°), s krokem po 5° (viz Obrázek 52). Vzhledem k nižšímu udávanému tabulkovému rozsahu 

všech antén vyšší hodnoty nebylo zapotřebí proměřovat. Anténa Barco FlexiRay má dle výrobce 

udán vyřazovací úhel rozdílný ve vertikální a horizontální ose, provedl jsem s ní měření v obou 

rovinách. 
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Obrázek 50 Konfigurace měření 
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Obrázek 51 Umístění tagu na stojanu 

 

Obrázek 52 Znázorněný vyzařovací úhel po 5° 

 

Měření probíhalo tak, že jsem postupně umisťoval stojan s tagem k anténě a hledal 

nejvyšší vzdálenost, ve které bude tag schopen odpovědi. Výsledky naměřených hodnot jsou 

uvedeny v přehledné tabulce (viz Tabulka 18).  Z této tabulky jsem následně vytvořil grafické 

znázornění výsledků v podobě grafů (viz Obrázky 53,54,55,56). Na grafech jsou šedě vyznačeny 
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naměřené maximální vzdálenosti čtení tagu v jednotlivých úhlech v milimetrech. Tmavě modrou 

barvou je také znázorněn vyzařovací úhel uváděný výrobcem antény. 

Tabulka 18 Výsledky z měření čtecích úhlů antén 

Naměřená vzdálenost tagu od antény [mm] 

Úhel vyzařování Metra Blansko Alien Barco 
horizontálně 

Barco vertikálně 

-60° 150 70 82 127 

-55° 185 91 95 148 

-50° 210 105 105 160 

-45° 230 113 110 205 

-40° 290 142 140 250 

-35° 335 185 160 265 

-30° 380 195 163 330 

-25° 396 230 185 335 

-20° 395 270 199 335 

-15° 385 295 219 340 

-10° 392 310 225 325 

-5° 385 315 239 322 

0° 390 318 240 310 

5° 380 325 235 330 

10° 375 300 245 305 

15° 378 285 245 312 

20° 350 273 233 310 

25° 305 230 215 295 

30° 267 205 200 285 

35° 210 185 160 270 

40° 185 178 152 225 

45° 163 146 149 155 

50° 150 120 140 130 

55° 145 92 125 124 

60° 121 86 108 115 
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Obrázek 53 Grafické znázornění výsledků Metra Blansko 

 

 

 

 

Obrázek 54 Grafické znázornění výsledků Alien 
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Obrázek 55 Grafické znázornění výsledků Barco v horizontální poloze 

 

Obrázek 56 Grafické znázornění výsledků Barco ve vertikální poloze 

Na základě grafického zpracování naměřených dat lze konstatovat, že naměřené 

vyzařovací úhly antén odpovídají úhlům uváděným výrobcem. Drobné odchylky jsou způsobeny 

zejména sníženým výkonem vyzařovaným z antény. Při plném výkonu by laboratorní výsledky 

byly bližší uváděným hodnotám, přesto i při těchto malých vzdálenostech lze pozorovat korelaci 

mezi udávaným a naměřeným vyzařovacím úhlem. U některých měření se dokonce povedlo 

načíst tag i za hranicí uváděnou výrobcem, přesto při tomto úhlu čtení byla výrazně zredukována 

čtecí vzdálenost. Přesnějšího měření by se jistě dalo dosáhnout v odstíněné a bezodrazové 

komoře, touto ovšem laboratoř v době psaní práce nedisponovala. Souhrnně lze konstatovat, že 

naměřený čtecí úhel všech antén je dostatečný po pokrytí oblasti před obchodním regálem. 
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8 LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ RFID TAGŮ NA NÁKUPNÍM 
VOZÍKU  

8.1.1 Test umístění pasivního tagu 

Účel testu: 

Tento test měl za cíl ověřit, jak velký je rozdíl v čitelnosti pasivního tagu umístěného na 

žebroví vepředu na vozíku (A) a tagu umístěného na bočnici vozíku (B) z vnější strany. 

Metodika testování: 

Na vozík jsem umístil dva tagy. Jeden na přední žebroví vozíku a druhý na boční žebroví 

vozíku. V průběhu testování jsem projížděl před anténou průměrnou rychlostí běžného pohybu 

(5 km/h). Během průjezdu byly tagy vzdáleny 1 metr od antény a pro oba tagy jsem provedl 

třicet měření.  Pomocí testovacího softwaru jsem zaznamenával, kolikrát byl tag načten při 

průjezdu čtecím polem antény (viz Obrázek 57). 

 

Obrázek 57 Schéma základních testů 

Výsledky měření 

Pro jednoduché porovnání výsledků měření uvádím aritmetický průměr těchto třiceti 

průjezdů (viz Obrázek 58). 
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Obrázek 58 Výsledky testu umístění tagu 

Průměrný počet načtení tagu v pozici A bylo 7 načtení během průjezdu, zatímco u tagu 

v pozici B bylo 57 načtení. Dle výsledku testu mohu předběžně konstatovat, že rozdíl mezi 

umístěním tagu v pozici A a B opravdu existuje.  

Pokud by načtení na přední straně vozíku bylo konstantně 7, pro účely označení by to 

naprosto postačovalo, ovšem během testu umístění vepředu se několikrát tag nepovedlo načíst 

vůbec.  S ohledem na výsledky testu je při použití pasivních tagů jasné, že tag musí být umístěn 

na boku vozíku. 

Návrh pro další testování 

V následném testu jsem se tedy zaměřil na umístění rozličných tagů pro kovy na boční 

stranu vozíku a poměření jejich počtů načtení. 

8.1.2 Test různých typů tagu pro kovy 

Účel testu: 

Tento test měl za cíl ověřit, jak velký je rozdíl v čitelnosti různých typů pasivních tagů 

umístěných na bočním žebroví (viz Obrázek 59). 

Metodika testování: 

Na vozík jsem postupně umístil 6 typů tagů pro kovy. V průběhu testování jsem projížděl 

před anténou průměrnou rychlostí běžného pohybu (5 km/h). Během průjezdu byly tagy 

vzdáleny 1 metr od antény a pro všechny tagy jsem provedl třicet měření.  Pomocí testovacího 

software jsem zaznamenával, kolikrát byl tag načten při průjezdu čtecím polem antény.  
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Obrázek 59 Ukázka použitých tagů 

Výsledky měření 

Jako předběžný výstup měření jsem zvolil aritmetický průměr těchto třiceti průjezdů 

s použitím jednotlivých tagů.  Test ověřil, že ať už by byl zvolen kterýkoli z těchto tagů pro kov, 

byl by při průjezdu 1 metr od čtecí antény vždy načten. Nejmenší počet načtení z celého počtu 

180 měření bylo 51 načtení a to je více než dostačující pro zachycení prostého průjezdu kolem 

regálu. Počty načtení při průjezdech uvádí následující graf (viz Obrázek 60). 

 

 

Obrázek 60 Výsledky čitelnosti pasivních tagů 
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Tento test tedy prověřil, že existují rozdíly mezi jednotlivými tagy z hlediska počtu 

načtení, což poslouží jako jeden z parametrů pro zvolení konkrétního tagu vhodného pro nákupní 

vozík. 

8.1.3 Proměřování čtecí plochy 

Účel testu: 

V tomto testu jsem si dal za cíl vizualizovat vyšetřovací pole antény s ohledem na 

potřebnou sílu signálu umožňující komunikaci s tagem na vozíku. Jedním z parametrů zprávy  

o přítomnosti tagu je i síla signálu, kterou byl tag načten. Smyslem tohoto měření je zjištění, zda 

tento parametr může pomoci zpřesnit lokalizaci vozíku. 

Metodika testování: 

Na podlahu před anténou jsem si nakreslil mřížku s krokem 0,25 metrů ve vertikální ose  

a 0,15 metrů v horizontální ose. Vozík jsem postupně umisťoval na středy těchto souřadnic (viz 

Obrázek 61). V každé pozici jsem proměřil pomocí software Impinj Multireader minimální sílu 

signálu umožňující komunikaci s tagem. Výsledky jsem zakreslil do tabulky a použil funkci 

barevného gradientu k vykreslení rozdílů mezi naměřenými hodnotami (Tabulka 19). 

 

Obrázek 61 Schéma testu proměřování čtecí plochy 
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Výsledky měření 

Tabulka 19 Nejnižší síla signálu umožňující komunikaci s tagem 

Vzdále
nost 
[m] 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

2,30 
28,50 28,25 27,50 26,75 25,50 25,00 24,75 23,00 23,00 24,25 25,00 25,25 24,75 26,75 28,00 28,75 29,75 

2,15 
28,50 27,75 27,00 25,50 25,25 25,00 24,50 22,75 21,50 22,50 24,50 25,25 26,00 26,50 27,50 28,25 29,00 

2,00 
28,25 27,50 26,50 26,00 25,25 24,75 24,00 22,15 21,50 22,00 23,75 25,50 26,00 26,25 27,25 27,50 28,50 

1,85 
27,25 27,00 26,25 25,75 25,00 24,50 23,50 22,00 21,25 22,25 23,50 25,75 26,25 27,00 27,50 28,00 28,25 

1,70 
28,00 28,25 27,25 25,50 25,00 23,75 22,50 21,25 20,00 21,50 22,25 24,50 26,00 27,25 27,50 27,75 28,50 

1,55 
28,50 28,00 26,75 25,25 24,75 22,75 20,75 19,50 20,25 19,75 20,27 22,50 25,25 27,00 28,75 29,00 29,75 

1,40 
29,75 29,50 28,75 26,75 24,25 21,50 18,75 17,25 17,25 18,25 19,00 21,50 23,25 26,50 30,25 31,00 31,50 

1,25 
X 29,25 28,00 26,50 26,25 22,25 18,75 16,75 16,00 16,50 18,25 21,75 23,00 27,00 30,00 29,75 31,50 

1,10 
X 31,25 28,75 26,25 26,25 22,50 19,25 15,75 15,50 15,50 19,00 22,25 24,50 28,25 29,50 31,25 X 

0,95 
X 31,00 29,75 28,25 25,50 24,50 21,00 15,00 14,00 15,25 21,75 23,75 26,25 30,00 30,25 31,50 X 

0,80 
X 31,50 30,00 29,75 29,50 22,50 19,75 14,50 12,00 13,25 23,25 27,25 30,00 30,75 31,50 X X 

0,65 
X X X 31,50 31,50 26,75 17,75 13,75 11,00 13,50 18,25 25,25 30,25 31,50 X X X 

0,50 
X X X X X 30,00 23,00 15,75 10,00 14,25 25,25 30,25 31,50 X X X X 

0,35 
X X X X X X X 19,00 10,00 18,00 27,50 X X X X X X 

 
Nejnižší síla signálu umožňující komunikaci s tagem na vozíku v dané pozici [dBm] 

        ANTÉNA        

                

Při analýze výsledků měření jsem zpozoroval zřetelné rozdíly v síle signálu mezi 

jednotlivými pozicemi vozíku s tagem. Nejmenší síla signálu byla zapotřebí přímo před anténou 

v co možná největší blízkosti tagu.  

Přínosy pro zpracování dat: 

V kapitole 6 jsem popisoval strukturu a parametry zprávy TagReportData, kterou čtecí 

zařízení vytvoří při zjištění tagu ve svém čtecím poli.  Pokud bychom ignorovali sílu signálu, 

byli bychom schopni pouze zjistit, že se vozík nachází někde ve čtecí oblasti čtecího zařízení. 

Pokud bychom však ze čtecího zařízení zpracovávali i sílu signálu a sledovali po sobě jsoucí 

časové známky zpráv o přítomnosti tagu, jsme schopni odhadnout i směr pohybu vozíku, 

popřípadě přesněji určit jeho polohu ve čtecím poli antény (viz Obrázek 62). 
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Obrázek 62 Určení pohybu nákupního vozíku ze síly signálu načtení tagu 
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9 TESTOVÁNÍ NASAZENÍ RFID V PODMÍNKÁCH PRODEJNY 
Jak jsem již uvedl dříve, během vypracovávání mé disertační práce jsem se setkal  

s pozitivními ohlasy z různých odvětví. Mezi nimi byly obchodní řetězce, společnosti zabývající 

se marketingovým výzkumem či nadnárodní firmy jako je IBM. Po úspěšných laboratorních 

testech byl logický další krok ověření funkčnosti navržené technologie v prostředí skutečné 

prodejny. Díky spolupráci s firmou IPSOS zabývající se marketingovým výzkumem se nabízela  

i možnost ověřit, jak by RFID technologie mohla obohatit právě provádění marketingových 

výzkumů. 

9.1 Příprava testování 

Pro testování jsem vybral dva typy tagů. Pro vozíky a košíky to byl Confidex Survivor  

a pro aktéry marketingového průzkumu RFID visačku (tag s označením H86-IP-ABS). Na 

všechny použité tagy jsem nahrál jednoznačný EPC a také je označil samolepkou nesoucí ono 

EPC, aby bylo zřejmé, který tag je který i bez RFID čtečky. 

 

Obrázek 63 Tagy Confidex survivor a H86-IP ABS (visačka) 

Dalším krokem byla instalace tagů na nákupní vozíky a košíky. Protože jsem na vozíky  

i košíky umisťoval tagy z obou stran, vedl jsem přesnou evidenci, která dvojice tagů patří k sobě 

z hlediska pozdějšího vyhodnocování načtených informací. Zároveň jsem připravil i RFID 

visačky pro nakupující bez košíku či vozíku. 

 

Obrázek 64 Instalace tagu na vozík a košík 
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Posledním nezbytným krokem přípravy byla instalace samotné RFID infrastruktury. Dle 

připraveného plánu bylo nutné rozmístit antény a čtečky, propojit je kabeláží a vhodně vést 

silové vodiče tak, aby nepřekážely nakupujícím. Pro usnadnění instalace antén jsem je připásal 

páskou k pevnému základu (balík balených vod) a označil je indexem pro snadnou orientaci 

v rozložení antén. Všechny čtečky jsem propojil s routerem LAN kabelem a router byl napojen 

na notebook, kde jsem mohl monitorovat a měřit veškeré tagy vyskytující se ve čtecích polích 

jednotlivých antén.  

 

Obrázek 65 Instalace RFID infrastruktury na ploše prodejny 

9.2 Test čitelnosti v reálném prostředí 

Popis problematiky 

Hlavní smysl tohoto testu spočíval v ověření laboratorních výsledků použitelnosti RFID 

tagu v reálném prostředí prodejny na skutečných nákupních vozících. 

Otázky k zodpovězení 

1. Je tag na vozíku čitelný? 

2. Jaká je čitelnost tagu v různých vzdálenostech od antény? 
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Technické vybavení Počet kusů 

UHF čtečka - Impinj R420 1 

UHF anténa Motorola (31,5 dBm) 1 

Koaxiální kabel 1x 5m 1 

Notebook 1 

UHF RFID tag Confidex Survivor 1 

Nákupní vozík 1 

Software - Impinj multireader software 1 

 

Metodika testování 

Prázdný nákupní vozík s připevněným tagem na boční straně jsem umístil co nejblíže 

regálu se čtecí anténou. V první fázi byla anténa od tagu na vozíku vzdálena 0,3 metry. V tomto 

stavu jsem provedl 30 měření, kdy jsem v 5 sekundových čtecích intervalech zaznamenával 

počet načtení tagu během tohoto intervalu.  Díky tomu, že ulička měla šířku 3 metry a vozík měl 

šířku 0,7 metrů, provedl jsem následující měření při limitním případu vozíku přitisknutém 

k opačné straně uličky, respektive tagu na vozíku vzdáleném od čtecí antény 2,3 metry. Krom 

těchto limitních případů, kdy vozík byl vzdálen nejméně a nejvíce od antény ve stejné rovině, 

jsem provedl ještě měření ve vzdálenosti 1 a 2 metry (viz Obrázek 66).  

 

Obrázek 66 Schéma testu čitelnosti v reálném prostředí 
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Obrázek 67 Fotky z testu čitelnosti v reálném prostředí 

Tabulka 20 Data naměřená pro test čitelnosti v reálném prostředí 

index měření 0,3 m 1 m 2 m 2,3 m 

1 164 158 156 166 

2 161 156 167 160 

3 163 162 168 166 

4 169 158 167 164 

5 163 160 167 156 

6 161 158 167 154 

7 169 153 169 170 

8 170 159 168 172 

9 165 159 170 168 

10 164 159 166 166 

11 160 155 149 170 

12 166 156 165 170 

13 162 160 167 168 

14 168 159 168 165 

15 161 161 169 164 

16 168 158 164 168 

17 169 161 159 170 

18 166 162 160 165 

19 168 156 156 170 

20 165 160 168 167 

21 164 159 166 166 

22 160 155 149 170 

23 166 156 165 170 

24 162 160 167 168 

25 168 159 168 165 

26 161 161 169 164 

27 168 158 164 168 

28 169 161 159 170 

29 166 162 160 165 

30 168 156 156 170 
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Analýza a vyhodnocení dat 

Abych dokázal odpovědět na položené otázky, provedl jsem analýzu naměřených dat ve 

statistickém programu Statgraphix. 

Tabulka 21 Základní statistické informace testu čitelnosti v reálném prostředí 

 Počet 

měření 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Variační koeficient Minimum Maximum Rozsah 

0,33 m 30 165,133 3,15937 1,91322% 160,0 170,0 10,0 

1 m 30 164,533 3,98041 2,41921% 156,0 172,0 16,0 

2 m 30 165,3 4,26817 2,58207% 156,0 172,0 16,0 

2,3 m 30 164,467 4,01491 2,44117% 155,0 172,0 17,0 

Celkem 120 164,858 3,84641 2,33316% 155,0 172,0 17,0 

 

Tabulka 22 Analýza rozptylu k testu čitelnosti v reálném prostředí 

 Součet čtverců Stupně 

volnosti 

Čtverec 

průměru 

F-hodnota P-hodnota 

Mezi skupinami 15,8917 3 5,29722 0,35 0,7876 

Uvnitř skupin 1744,7 116 15,0405   

Celkem 1760,59 119    

 

 Počet Průměr Homogenní skupiny 

A 30 135,667 X 

B 30 135,933 X 

C 30 136,333 X 

D 30 136,5 X 

 

Při aplikaci na nákupní vozík používaný v obchodě a podmínkách skutečné prodejny je 

tag čitelný. Měření dokázalo, že v pětisekundových intervalech byl průměrný počet načtení tagu 

ve všech měřených vzdálenostech 136 načtení při maximálním výkonu čtečky. Tento počet 

načtení je více než dostačující pro zachycení výskytu tagu ve čtecím poli antény. Analýza 

rozptylu navíc ukázala, že při použití tohoto tagu není signifikantních rozdílů v počtu načtení 

mezi všemi měřenými vzdálenostmi v daném časovém intervalu. 
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9.3 Testování interference způsobené obsahem vozíku 

Popis problematiky 

Hlavní smysl tohoto testu spočíval v ověření, zda obsah nákupního vozíku neovlivní čtecí 

vlastnosti tagu. Použití UHF RFID tagů je většinou problematické v prostředí s kovy  

a kapalinami. Pro testování interference jsem tedy zvolil dva limitní případy, kdy jsem nákupní 

vozík naplnil vodou balenou v plastu a poté alkoholem baleným v plechu a skle.  

Otázky k zodpovězení 

1. Ovlivní vozík naplněný vodou balenou v plastu čtecí vlastnosti tagu oproti prázdnému 

vozíku? 

2. Ovlivní vozík naplněný alkoholem baleným v plechu a skle čtecí vlastnosti tagu oproti 

prázdnému vozíku? 

Technické vybavení Počet kusů 

UHF čtečka - Impinj R420 1 

UHF anténa Motorola (31,5 dBm) 1 

Koaxiální kabel 1x 5m 1 

Notebook 1 

UHF RFID tag Confidex Survivor 1 

Nákupní vozík 1 

Balená voda a pivo různých značek Dle kapacity 

vozíku 

Software - Impinj multireader software 1 

 

Metodika testování 

Jelikož předchozí test ukázal, že není rozdílu mezi jednotlivými vzdálenostmi v celé šířce 

uličky, mohl jsem si vybrat kteroukoli měřenou vzdálenost tagu od čtecí antény pro prověření 

vlivu naplnění vozíku na čtecí vlastnosti tagu. Zvolil jsem vzdálenost 2 metry a v ní jsem stejně 

jako v předchozím případě měřil počet načtení během pětisekundových intervalů. V prvním 

případě jsem do této vzdálenosti postavil vozík naplněný vodou balenou v plastu a poté pivem 

baleným v plechu a skle. Pro obě varianty jsem provedl 30 měření a porovnal je s předchozím 

měřením prázdného vozíku také ve vzdálenosti 2 metry (viz Obrázek 68). 
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Obrázek 68 Schéma testování interference způsobené obsahem vozíku 

 

Obrázek 69 Fotky z testování interference způsobené obsahem vozíku 

Naměřená data 

index měření voda pivo index měření voda pivo 

1 168 162 16 170 168 

2 170 167 17 171 165 

3 166 163 18 168 169 

4 168 168 19 171 168 

5 170 170 20 165 169 

6 165 162 21 170 162 
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7 166 163 22 168 169 

8 162 171 23 170 172 

9 163 164 24 166 167 

10 170 162 25 171 172 

11 168 169 26 168 169 

12 170 172 27 170 168 

13 166 167 28 171 165 

14 171 172 29 168 169 

15 168 169 30 171 168 

 

Analýza a vyhodnocení dat 

Tabulka 23 Základní statistické informace interference způsobené obsahem vozíku 

 Počet 

měření 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Variační koeficient Minimum Maximum Rozsah 

Prázdný 30 165,3 4,26817 2,58207% 156,0 172,0 16,0 

Voda 30 165,767 3,42086 2,06366% 158,0 170,0 12,0 

Pivo 30 165,967 3,52805 2,12576% 158,0 172,0 14,0 

Celkem 90 165,678 3,72609 2,249% 156,0 172,0 16,0 

 

 

Tabulka 24 Analýza rozptylu interference způsobené obsahem vozíku 

 Součet čtverců Stupně volnosti Čtverec 

průměru 

F-hodnota P-hodnota 

Mezi skupinami 7,02222 2 3,51111 0,25 0,7804 

Uvnitř skupin 1228,63 87 14,1222   

Celkem 1235,66 89    
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 Počet Průměr Homogenní skupiny 

Prázdný 30 165,3 X 

Voda 30 165,767 X 

Pivo 30 165,967 X 

 

Na základě výsledků analýzy rozptylu lze konstatovat, že mezi porovnávanými soubory 

naměřených dat neexistuje statisticky signifikantní rozdíl na 95% hladině spolehlivosti. Všechny 

porovnávané soubory patří do homogenní skupiny. Znamená to tedy, že pro čtecí schopnosti tagu 

není rozdíl, zda je vozík prázdný, plněný balenou vodou nebo alkoholem. 

9.4 Test sběru dat při pohybu tří zákazníků po ploše prodejny 

Popis problematiky 

Hlavní smysl tohoto testu spočíval v ověření, zda je možné dohledat pohyb konkrétního 

RFID tagu před jednotlivými regály v prostředí skutečné prodejny. Veškeré testy doposud 

spočívaly pouze v proměřování jednoho tagu před anténou, v tomto testu jsem nechal tři unikátní 

tagy pohybovat se na ploše prodejny a zaznamenával data o načtení ze čtecích zařízení dle 

principu demonstrovaném v kapitole 6. 

Otázky k zodpovězení 

1. Shodují se tři reálné trasy zákazníků s naměřenými daty o přítomnosti tagů před danými 

anténami?  

Technické vybavení Počet kusů 

UHF čtečka - Impinj R420 2 

UHF anténa Motorola (31,5 dBm) 4 

UHF anténa Metra (31,5 dBm) 3 

Koaxiální kabel  5m 3 

Koaxiální kabel  3m 4 

Notebook 1 

Router  1 

LAN kabel 20m 3 

UHF RFID tag Confidex Survivor 6 

Nákupní vozík 3 

Stopky 3 

Software – ECLIPSE LLRP commander 1 

Optický měřič vzdálenosti 1 
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Metodika testování 

Prodejní plochu jsem vybavil dvěma čtečkami a sedmi anténami. Veškeré zapojení antén 

jsem pečlivě zaznamenal do schématu (viz Obrázek 70). Poté jsem naplánoval scénáře tras tří 

zákazníků, kteří se zároveň měli pohybovat po prodejní ploše a nakupovat. Zákazníci dostali 

plánek své trasy a zároveň i časový údaj, jak dlouho se před daným regálem mají zdržet. Veškerá 

data o čtení tagů jsem zaznamenával pomocí aplikace LLRP commander a poté vyexportoval do 

csv souboru. Poté tato data exportoval do software Microsoft Excel, kde jsem data vyfiltroval  

a mohl porovnat časové známky a místa načtených tagů. 

 

Obrázek 70 Schéma k testu pohybu tří zákazníků 
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Naměřená data 

Data zachycená během 5 minutového měření mají asi 417 řádků, z nichž každý obsahuje 

strukturu dat popsaných v EPC reportu v dřívějších kapitolách. Uvádět je přímo v textu je 

myslím zbytečné, k nahlédnutí jsou k dispozici na přiloženém CD. 

Tabulka 25 Část seřazených dat získaných během měření polohy zákazníků 

Čtečka Tag Anténa RSSI Časová známka 

READER1 f1 3 -51 2012-05-23 17:09:53.54828 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:48.641164 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:48.586543 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:48.544378 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:43.641593 

READER1 f1 3 -49 2012-05-23 17:09:43.594859 

READER1 f1 3 -49 2012-05-23 17:09:43.545319 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:38.63622 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:38.592015 

READER1 f1 3 -48 2012-05-23 17:09:38.548356 

READER1 f1 3 -52 2012-05-23 17:09:33.639578 

READER1 f1 3 -52 2012-05-23 17:09:33.590577 

READER1 f1 3 -52 2012-05-23 17:09:33.545236 

READER1 f1 1 -51 2012-05-23 17:09:08.647268 

READER1 f1 1 -52 2012-05-23 17:09:08.582154 

READER1 f1 1 -53 2012-05-23 17:09:08.52463 

READER1 f1 1 -50 2012-05-23 17:09:03.646674 

READER1 f1 1 -50 2012-05-23 17:09:03.587973 

READER1 f1 1 -51 2012-05-23 17:09:03.528972 

READER1 f1 1 -45 2012-05-23 17:08:58.646795 

READER1 f1 1 -45 2012-05-23 17:08:58.589277 

READER1 f1 1 -45 2012-05-23 17:08:58.531386 

READER1 f1 1 -46 2012-05-23 17:08:53.64623 

READER1 f1 1 -48 2012-05-23 17:08:53.583656 

READER1 f1 1 -48 2012-05-23 17:08:53.527512 

READER1 f1 1 -45 2012-05-23 17:08:48.647838 

READER1 f1 1 -45 2012-05-23 17:08:48.582748 

READER1 f1 1 -46 2012-05-23 17:08:48.530012 

READER1 f1 1 -44 2012-05-23 17:08:43.648777 

READER1 f1 1 -44 2012-05-23 17:08:43.585125 

READER1 f1 1 -44 2012-05-23 17:08:43.530996 

READER1 f1 1 -47 2012-05-23 17:08:38.641022 

READER1 f1 1 -47 2012-05-23 17:08:38.587627 

READER1 f1 1 -47 2012-05-23 17:08:38.530753 

READER1 f1 1 -48 2012-05-23 17:08:33.647666 

READER1 f1 1 -49 2012-05-23 17:08:33.584055 

READER1 f1 1 -49 2012-05-23 17:08:33.527487 

READER1 f1 1 -52 2012-05-23 17:08:23.646487 

READER1 f1 1 -52 2012-05-23 17:08:23.583521 

READER1 f1 1 -52 2012-05-23 17:08:23.525822 
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Analýza a vyhodnocení dat 

Analýzu dat jsem prováděl pomocí software Microsoft Excel, kam jsem data exportoval 

z cvs souboru a vyfiltroval podle daného EPC konkrétních zákazníků. Ze vzniklých dat jsem 

vyčetl naměřenou polohu pomocí ID čtečky a ID antény. Následně jsem odečetl časová razítka 

prvního a posledního záznamu daného tagu. V následujících tabulkách uvádím lokaci zákazníka 

podle scénáře a naměřenou lokaci v datech, zároveň porovnávám plánovaný čas zdržení 

s naměřeným. 

Tabulka 26 Porovnání naměřených a skutečných dat u tří zákazníků 

Zákazník 1 

Skutečné místo Naměřené místo Porovnání míst Plánovaná doba pobytu Naměřená doba pobytu 

R1A1 R1A1 Shoda 1 minuta 55 sekund 

R1A3 R1A3 Shoda 50 sekund 45 sekund 

R2A3 R2A3 Shoda 1 minuta 55 sekund 

R2A4 R2A4 Shoda 1 minuta 50 sekund 

R2A1 R2A1 Shoda 50 sekund 42 sekund 

 

Zákazník 2 

Skutečné místo Naměřené místo Porovnání míst Plánovaná doba pobytu Naměřená doba pobytu 

R1A2 R1A2 Shoda 1 minuta 1 minuta 

R2A2 R2A2 Shoda 1 minuta 55 sekund 

R1A3 R1A3 Shoda 50 sekund 40 sekund 

R2A1 R2A1 Shoda 1 minuta 1 minuta 

R2A4 R2A4 Shoda 1 minuta 55 sekund 

 

Zákazník 3 

Skutečné místo Naměřené místo Porovnání míst Plánovaná doba pobytu Naměřená doba pobytu 

R2A2 R2A2 Shoda 1 minuta 55 sekund 

R1A3 R1A3 Shoda 1 minuta 1 minuta 

R1A1 R1A1 Shoda 50 sekund 40 sekund 

R2A2 R2A2 Shoda 40 sekund 30 sekund 
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1. Shodují se tři reálné trasy zákazníků s naměřenými daty o přítomnosti tagů před danými 

anténami?  

Analýza dat prokázala, že trasy jednotlivých zákazníků v naměřených datech lze skutečně 

vysledovat a naměřené trasy se shodují s těmi reálnými. Drobné rozdíly v plánovaných pobytech 

zákazníka u regálu a těch naměřených si lze vysvětlit délkou času, kdy se jednotliví zákazníci 

přemisťovali mezi lokacemi.  

Analýza pohybu tří zákazníků v zachyceném souboru dat je přehledně realizovatelná jen 

s pomocí Excelu, ovšem pro komplexnější pohled na větší množství současně se pohybujících 

osob bude zapotřebí využít sofistikovanější software. Další kroky nad analýzou těchto dat se 

budou týkat využití dataminingu pomocí software SAS. Popřípadě v programu Cognos ve 

spolupráci se společností IBM.  

9.5 Test podpory RFID technologie pro marketingové výzkumy 

Popis problematiky 

Veškeré předchozí testy prokázaly, že aplikovatelnost RFID na nákupní vozíky a košíky 

je nejen proveditelná, ale poskytuje i informace o přítomnosti a době výskytu daného tagu před 

daným regálem. Abych dokázal posunout své měření ještě blíže praktickému využití, spojil jsem 

v tomto testu síly se dvěma nadnárodními společnostmi. Jednak se společností IPSOS zabývající 

se marketingovými výzkumy a společností IBM, která o testovanou technologii projevila zájem  

a její zástupci se nabídli, že provedou datamining nad naměřenými daty. Společnost IPSOS 

zajistila provedení cvičného marketingového průzkumu, ve kterém chtěla ověřit, zda RFID 

technologie dokáže přinést přidanou hodnotu k jejich dosavadním metodám výzkumu. 

 

Otázky k zodpovězení 

1. Podaří se propojit načtení přítomnosti RFID tagů s používanými metodami 

marketingových výzkumů? 

2. Podaří se na základě dat načtených během výzkumu sestavit teplotní mapu? 
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Technické vybavení Počet kusů 

UHF čtečka Impinj R1000 1 

UHF čtečka - Impinj R420 2 

UHF anténa Motorola (31,5 dBm) 4 

UHF anténa Metra (31,5 dBm) 3 

UHF anténa H86-AD 2 

Koaxiální kabel  5m 3 

Koaxiální kabel  3m 4 

Notebook 1 

Router  1 

LAN kabel 20m 3 

UHF RFID visačka 3 

UHF RFID tag Confidex Survivor 6 

Nákupní vozík 3 

Stopky 3 

Software – ECLIPSE LLRP commander 1 

Optický měřič vzdálenosti 1 

 

Metodika testování 

Spolu s kolegy z RFID laboratoře jsem prodejní plochu vybavil třemi čtečkami a devíti 

anténami. Veškeré zapojení antén jsem pečlivě zaznamenal do schématu (viz Obrázek 71). 
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Obrázek 71 Schéma testu podpory RFID technologie pro marketingové výzkumy 

Společnost IPSOS připravila rozmístění zboží v jednotlivých regálech a navrhla 30 

zákaznických úloh, které měli její respondenti v obchodě realizovat. Respondentům jsem 

připravil dva nákupní košíky vybavené RFID tagem, dva nákupní vozíky vybavené RFID tagem 

a poskytl jim i tři RFID visačky pro pohyb po prodejní ploše bez vozíku či košíku. Jednotliví 

aktéři tohoto průzkumu si vylosovali svou zákaznickou roli, vybrali si vozík, košík či visačku  

a vstupovali do obchodu s drobnými časovými rozestupy po čtveřicích. Během nakupování se 

řídili naplánovanými zákaznickými rolemi (např. nákup občerstvení na firemní večírek). Poté co 

obchod opustili, vyplnili do připravených tabletů dotazník týkající se zákazníka, kterého 

představovali (věk, plánovaná útrata, co je zaujalo, jak často chodí nakupovat…). 

Z hlediska RFID pro mě byla nejdůležitější otázka, kterým konkrétním tagem byl daný 

zákazník vybaven, protože díky této informaci bylo možno spárovat data naměřená během 

pobytu zákazníků a odpovědi z konkrétního tabletu. Tato činnost se několikrát opakovala s tím 

rozdílem, že zákazníci v další čtveřici hráli již jiné role, jinak se v obchodě pohybovali.  
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Zajímavou technologií, kterou jsem si mohl také vyzkoušet, bylo použití speciální oční 

kamery k zachycení přesného místa, kam se zákazník během nakupování dívá. Dalším 

rozšířením této technologie v oblasti marketingového výzkumu je technologie neuroscience. Ta 

vychází z předpokladu, že aktér má kromě brýlí připnuty i sondy na spánky monitorující jeho 

mozkovou aktivitu a vyhodnocují pocity zákazníka spojené s pohledem na konkrétní produkt. 

 

Obrázek 72 Využití optické kamery pro zachycení zájmu zákazníka 

 

Naměřená data 

Data zachycená RFID systémem během několikahodinového měření jsou natolik 

rozsáhlá, že je uvádím pouze v příloze disertační práce na CD. 

Analýza a vyhodnocení dat 

 Veškerá data z RFID systémů, která vznikla během tohoto měření, doplněná o odpovědi 

jednotlivých respondentů jsme poskytli společnosti IBM. Během usilovné spolupráce všech 

partnerů se podařilo využít IBM platformu COGNOS k provádění dataminingu nad získanými 

daty. Díky tomuto software se povedlo i sestavit reálné teplotní mapy. Aplikace umožňuje 

sledovat konkrétní tag pohybující se po ploše prodejny anebo poskytovat souhrnná data za větší 

časové úseky či výskyty zákazníků u určitých regálů. 
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Obrázek 73 Ukázka z aplikace sledující pohyb zákazníků 

1. Podaří se propojit načtení přítomnosti RFID tagů s používanými metodami 

marketingových výzkumů? 

Během měření se podařilo propojit načítaná data z RFID systému s jednotlivými metodami 

používanými během marketingových výzkumů jako je dotazník v tabletu nebo aplikace oční 

kamery. 

2. Podaří se na základě dat načtených během výzkumu sestavit teplotní mapu? 

Za pomoci spolupráce se společností IBM a dat získaných z marketingového výzkumu se 

povedlo sestavit reálnou aplikaci zobrazující pohyb a přítomnost zákazníků na nákupní ploše 

prodejny.  
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10 NÁKLADOVÁ KALKULACE 
Při sestavování nákladové kalkulace jsem se opět odrazil od reálných dat získaných 

během sestavování studie proveditelnosti pro obchodní řetězec Makro. V ČR patří do sítě Makro 

Cash & Carry ČR 12 velkoobchodních center. Všechny Makra mají celkovou plochu přibližně 

15.000 m
2
, z toho prodejní plocha činí 9.700 m

2
. Výjimkou je Černý Most (8.500 m

2
), Plzeň 

(6.500 m
2
), Zlín a Liberec (6.000 m

2
). Prodejna Makro v Ostravě, kterou jsem během práce 

několikrát navštívil, patří mezi typové prodejny a řešení aplikované na ni lze snadno přenést na 

většinu ostatních prodejen v ČR. Předně je třeba vyjít z počtu vozíků. Budu uvažovat limitní 

případ, kdy jsou RFID tagy osazeny veškeré vozíky, kterými prodejna disponuje. 

Celkový počet vozíků byl 1050. Při použití dvou RFID čipů na jeden vozík by bylo 

zapotřebí 2100 tagů pro pokrytí všech vozíků v prodejně. Aktuální cena jednoho tagu na kov se 

v době psaní této práce pohybovala okolo 50 Kč. Celková cena za vybavení všech vozíků tagy je 

tedy 105 000 Kč. 

Náklad na tagy pro vozíky 

Počet vozíků 1050 

Počet potřebných tagů 2100 

Cena za 1 tag 50 Kč 

Celkem 105 000 Kč 

 

 
Obrázek 74 Obchodní plocha prodejny Makro 

Na obrázku 74 vidíme obchodní plochu prodejny Makro. Prodejna je rozdělena do mnoha 

sekcí, které se velmi liší velikostí a tvarem regálů. Snaha přesně podchytit umístění všech RFID 
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prvků s ohledem na tuto členitost a variaci je otázkou konkrétního zadání s definovanou mírou 

přesnosti a podrobnosti. Pro kalkulaci nákladů pilotního řešení je vhodné zaměřit se na nějakou 

dominantní část prodejny, která vykazuje stejné podmínky pro čtení. Takováto část v prodejně 

existuje a na obrázku 74 je zvýrazněna modrým obdélníkem. Na obrázku 75 je vyfocena ulička 

tvořena z těchto regálů. 

 

Obrázek 75 Regály vhodné pro RFID prvky 

Pro zvolenou oblast jsem navrhl dvě varianty hustoty osazení RFID infrastrukturou. Pro 

obě varianty je shodné, že RFID prvky jsou osazeny oba vstupy do obchodu a všechny pokladny. 

V obou variantách je třeba počítat s náklady na jednu čtečku přibližně 100 000 Kč. 

Cenové náklady pro jednu RFID čtečku 

Čtečka Impinj R420 35 000 Kč 

Kabeláž ke čtečce 4 000 Kč 

RFID anténa (4ks) 16 000 Kč 

Licence pro software ke čtečce 45 000 Kč 

Celkem cca 100 000 Kč 

 

První varianta (viz Obrázek 76) byla navržena minimalisticky s ohledem na co nejnižší 

náklady. Systém vybaven takovouto hustotou RFID prvků bude schopen zjistit, zdali vozík do 
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uličky vjel a vyjel, popřípadě jak dlouho se zdržel ve čtecích polích antén na krajích uličky. 

V první variantě tedy počítám s 19 RFID čtecími zařízeními. 

 
Obrázek 76 Minimalistické pokrytí plochy Makra RFID prvky 

 

Druhá varianta (viz Obrázek 77) byla navržena tak, aby byl zaznamenán detailněji i pobyt 

vozíků v prostorách celých uliček. Počet RFID čteček ve druhé variantě je 29. 

 

Obrázek 77 Pokrytí plochy Makra RFID prvky 

Obě varianty počítají s pokrytím všech vozíku tagy, čili náklady 105 000 Kč. V obou 

variantách je také třeba počítat zhruba s částkou 300 000 Kč na síťovou infrastrukturu. Následně 



Ing. Filip Beneš: Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru 

2012                                                                                                                                  102 

pak vzniknou určité režijní náklady spojené s chodem čteček, zejména pak nároky na elektrickou 

energii, ty se však v celkové ceně projeví nepatrně. 

 

Odhad nákladů varianty 1 2 300 000 Kč 

Odhad nákladů varianty 2 3 300 000 Kč 

 

Dle hrubého odhadu lze tedy říci, že investice do technického vybavení je v první 

minimalistické variantě 2,3 miliony korun. Investice do druhé varianty vychází na 3,3 miliony 

korun. Těžiště ceny zde leží v počtu RFID čteček s anténami umístěnými v regálech. Při 

rozšiřování pokrytí prodejní plochy je třeba počítat s vysokým nárůstem ceny. Možnostmi, jak 

tyto náklady snížit jsem se zabýval v kapitole 5.7.4. 
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11 TRANSFER RFID ŘEŠENÍ DO PROSTŘEDÍ 
SUROVINOVÉHO PRŮMYSLU 

Během dokončování mé práce na označování nákupních vozíků jsem byl jako doktorand 

v laboratoři ILAB RFID osloven zástupcem společnosti Czech Coal s žádostí o provedení testů 

ověřující aplikovatelnost RFID na lokomotivy k zajištění jejich přesnější lokalizace. Zde se 

nabízela skvělá příležitost ověřit poznatky získané při označování nákupních vozíků pro oblast 

surovinového průmyslu. S radostí jsem tedy tuto hozenou rukavici přijal, abych obohatil závěr 

své disertační práce.  

Ve společnosti Czech Coal se využívá 45 elektrických, 25 motorových lokomotiv a asi 

900 důlních vozů, které se pohybují na více než dvou stech kilometrech pevných kolejí a 45 

kilometrech kolejí pohyblivých. Určování aktuální polohy vozidla patří k důležitým nástrojům 

při operativním řízení dopravy. Současný stav využívá několik technologických prostředků 

k určení aktuální polohy. Vzhledem ke specifickým podmínkám daného prostředí však 

nedosahují požadované přesnosti a mnohdy je přesná lokalizace podmíněna pozorováním, 

ručním zadáváním do informačního systému či komunikací přes vysílačku.  

 

Obrázek 78 Elektrická lokomotiva Škoda E27 



Ing. Filip Beneš: Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru 

2012                                                                                                                                  104 

Veškeré lokomotivy jsou vybaveny systémem GPS, ten však vzhledem ke 

specifickým podmínkám neumožňuje přesnost vyšší než 10 metrů a v případě mnoha paralelních 

kolejí může snadno dojít k chybě. Během testu jsem měl ověřit, zda RFID technologie dokáže 

posloužit jako další prvek identifikace polohy lokomotivy zajišťující v kombinaci s již 

zavedenými technologiemi vyšší přesnost určení polohy. Testování probíhalo na elektrické 

lokomotivě Škoda E27 (viz Obrázek 78).  

11.1 Příprava testování 

Pro testování jsem vybral čtyři typy RFID tagů, které byly určené pro aplikaci na kovové 

materiály a byly dostatečně robustní vůči venkovnímu prostředí. Jednalo se o tagy confidex 

ironside, confidex survivor, H86-PP-Li-Tr a H86-IP-ABS. Tyto tagy se již v předchozích testech 

osvědčily. Na všechny použité tagy jsem nahrál jednoznačný EPC a také je označil samolepkou 

nesoucí ono EPC, aby bylo možno rozeznat tagy i bez RFID čtečky. 

 

Obrázek 79 Vybrané tagy pro otestování s indexem 

 

Dalším krokem byla instalace antény a čtečky. Zatímco dříve byl v práci popisován  

a aplikován princip, kdy na stabilních regálech jsou umístěny čtecí antény a na pohyblivých 

nákupních vozících je umístěn tag, zde jsem zvolil opačnou strategii. Tagy byly umístěny na 

stabilních sloupech podél kolejí a pohybující se lokomotiva byla vybavena RFID čtečkou  

s anténou. Toto řešení je ekonomicky úspornější, protože vybavit každý sloup anténou a propojit 

je ve fungující síťové infrastruktuře by se pojilo s velmi vysokými náklady. Dalším nežádoucím 

prvkem by byl problém se zabezpečením čtecích zařízení proti krádeži a poškození, kdyby byly 

umístěny na sloupech. Lokomotiva navíc pomocí měniče poskytuje napájení pro čtečku  

a notebook, takže umístění čtečky s anténou do lokomotivy se jevilo jako jasná logická volba. 
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Umístit anténu na lokomotivu však nebylo jednoduché. Společně se zaměstnanci 

společnosti Czech Coal jsme nechali svařit v dílně závodu díl, ke kterému se dala anténa pevně 

přišroubovat a který se navíc pevně spojil s tělem lokomotivy. 

 

Obrázek 80 Speciální díl pro přichycení antény k lokomotivě 

Protože jsem si chtěl být jistý, že cenově nákladná anténa bude během testování pevně 

spojena s tělem lokomotivy a nedojde k úhoně, rozhodl jsem se ji ještě dodatečně připevnit 

pomocí plastových pásek.  

 

Obrázek 81 Instalace antény na lokomotivu 
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Dalším krokem přípravy byla instalace samotné RFID infrastruktury. Do kabiny 

lokomotivy jsem zapojil čtečku napájenou přes měnič a notebook s měřícím softwarem (viz 

Obrázek 82). 

 

Obrázek 82 Instalace čtečky a měřícího zařízení v kabině lokomotivy 
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Obrázek 83 Pohled na anténu na těle lokomotivy a sloup s tagy 

 

Posledním krokem přípravy bylo připevnění tagů na sloupy podél trati. Na sloup jsem 

umístil všechny čtyři typy tagů, které jsem si přivezl. Mým záměrem bylo testovat je všechny 

najednou. Přestože nebyly přesně ve stejné výšce, díky dostatečné vzdálenosti od čtecí antény, 

která má navíc poměrně široký čtecí úhel, se tento rozdíl v umístění mohl zanedbat. 
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Obrázek 84 RFID tagy na železničním sloupu 

Technické vybavení uvádím jednotně pro všechny tři provedené testy, protože se během 

jednotlivých testů téměř neměnilo. 

Technické vybavení Počet kusů 

UHF čtečka - Impinj R420 1 

UHF anténa Motorola (31,5 dBm) 1 

Koaxiální kabel 1x 5m 1 

Notebook 1 

UHF RFID tag Confidex Survivor 3 

UHF RFID tag H86-IP-ABS 3 

UHF RFID tag H86-PP-Li-Tr 3 

UHF RFID tag Confidex Ironside 3 

Software - Impinj multireader software 1 
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11.2 Test čitelnosti tagů umístěných na sloupu 

Popis problematiky 

První test, který jsem prováděl, se pojil se samotnou otázkou, zdali navržené RFID řešení 

bude fungovat a zdali budou tagy čitelné. Je nutné zmínit, že v prvním testu byla lokomotiva 

nečinná a pouze stála ve vzdálenosti 1,3 metry od sloupu. 

Otázky k zodpovězení 

1. Budou tagy na sloupu z nečinné lokomotivy čitelné? 

2. Pokud budou čitelné, budou mezi počty načtení nějaké rozdíly? 

Metodika testu 

Lokomotiva stála tak, aby anténa a sloup s označenými tagy byly v rovině. Vzdálenost 

antény od sloupu byla 1,3 metru. Pomocí software Impinj Multireader jsem zachytával počty 

načtení jednotlivých tagů v intervalech čtení 5 sekund. Tímto způsobem jsem provedl třicet 

měření a zaznamenal počty načtení pro každý z tagů. 

 

Obrázek 85 Schéma testu čitelnosti tagů umístěných na sloupu 
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Všech 12 tagů mělo svá přesná identifikační čísla, pro přehlednost výsledných tabulek 

jsem tagy rozdělil do čtyř skupin A-B-C-D. 

Tabulka 27 Data z testu čitelnosti tagů umístěných na sloupu 

Index měření A B C D 

1 137 137 138 138 

2 138 139 138 139 

3 134 132 135 132 

4 133 137 136 134 

5 135 139 138 141 

6 137 133 132 137 

7 139 135 134 139 

8 132 137 141 132 

9 138 133 132 137 

10 138 139 134 138 

11 135 132 141 134 

12 136 137 139 133 

13 138 138 132 135 

14 139 134 134 137 

15 132 135 133 139 

16 134 137 141 132 

17 131 139 137 137 

18 138 132 139 139 

19 133 138 142 132 

20 137 141 137 141 

21 139 134 138 132 

22 132 139 134 141 

23 137 132 133 132 

24 132 136 135 135 

25 134 138 137 141 

26 131 134 142 133 

27 137 132 133 133 

28 138 131 134 143 

29 134 137 142 138 

30 142 141 134 136 
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Analýza a vyhodnocení dat 

Tabulka 28 Základní statistické informace čitelnosti tagů umístěných na sloupu 

 Počet 

měření 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Variační koeficient Minimum Maximum Rozsah 

A 30 135,667 2,86878 2,11458% 131,0 142,0 11,0 

B 30 135,933 2,93532 2,15938% 131,0 141,0 10,0 

C 30 136,5 3,28791 2,40872% 132,0 142,0 10,0 

D 30 136,333 3,37673 2,47682% 132,0 143,0 11,0 

Celkem 120 136,108 3,10271 2,27959% 131,0 143,0 12,0 

 

Tabulka 29 Analýza rozptylu čitelnosti tagů umístěných na sloupu 

 Součet čtverců Stupně 

volnosti 

Čtverec 

průměru 

F-hodnota P-hodnota 

Mezi skupinami 12,8917 3 4,29722 0,44 0,7248 

Uvnitř skupin 1132,7 116 9,76466   

Celkem 1145,59 119    

 

 Počet Průměr Homogenní skupiny 

A 30 135,667 X 

B 30 135,933 X 

C 30 136,333 X 

D 30 136,5 X 

Zodpovězení otázek 

1. Budou tagy na sloupu z nečinné lokomotivy čitelné? 

Na základě analýzy dat lze konstatovat, že tagy umístěné na sloupu při čtení anténou 

umístěnou na lokomotivě ve vzdálenosti 1,3 metru jsou čitelné. Průměrný počet načtení tagů 

během 5 sekundového intervalu byl 136 načtení. 

2. Pokud budou čitelné, budou mezi počty načtení nějaké rozdíly? 

Na základě výsledků analýzy rozptylu lze konstatovat, že mezi porovnávanými soubory 

naměřených dat neexistuje statisticky signifikantní rozdíl na 95% hladině spolehlivosti. Všechny 
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porovnávané soubory patří do homogenní skupiny. Vzdálenost 1,3 metru tedy pro všechny čtyři 

typy tagů představovala stejné čtecí podmínky a neprojevily se rozdíly v jejich čitelnosti. 

11.3 Testování interference funkcí lokomotivy v aktivním režimu 

Popis problematiky 

V prvním testu se ověřovala čitelnost ve volně stojící nečinné lokomotivě. V tomto 

režimu ji lze považovat pouze za nečinnou 165 tunovou strukturu ze železa. V tomto testu bylo 

nejdůležitější ověřit, zda postupné zapínání jednotlivých elektrických částí lokomotivy neovlivní 

čtecí vlastnosti RFID tagů. Lokomotiva je napájena ze stejnosměrného napětí o velikosti 1500V 

pomocí výškového a bočního vedení za pomoci sběračů. Jedním z možných zdrojů interferencí 

mohly být ventilátory sloužící k ochlazování trakčních motorů. Mezi další možné zdroje rušení 

jsme počítali činnost kompresoru, zapojení tzv. středního dílu lokomotivy vysílačky, 

klimatizace, či spouštění a provoz sběračů. 

 

Obrázek 86 Možné zdroje interferencí čtecích schopností RFID tagů 

Otázky k zodpovězení 

Bude mít na čitelnost vliv: 

1) Provoz vysílačky během testování 

2) Motorové chladicí ventilátory 1 stupeň 

3) Motorové chladicí ventilátory 2 stupeň 

4) Motorové chladicí ventilátory 2 stupeň + střední díl 

5) Motorové chladicí ventilátory 2 stupeň + střední díl + motorová klimatizace 

6) Motorové chladicí ventilátory 2 stupeň + střední díl + motorová klimatizace + kompresory 

7) Zapnutí a provoz bočních sběračů  
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Metodika testu 

Vzdálenost antény od sloupu byla 1,3 metru. Pomocí software Impinj Multireader jsem 

zachytával počty načtení jednotlivých tagů v intervalech čtení 5 sekund. Tímto způsobem jsem 

provedl třicet měření a zaznamenal počty načtení pro každý z tagů. Toto měření jsem provedl 

pro všech 7 případů postupného zprovozňování všech činností lokomotivy, u kterých bylo 

podezření na možnou interferenci s RFID. 

Naměřená data 

Naměřená data jsou takového rozsahu, že uvádět je zde by znepřehlednilo práci. Uvedu je 

proto pouze v příloze disertační práce na CD. Písmenné indexy jednotlivých tagů zůstaly 

zachovány z předchozího měření, číselné indexy označují měřenou situaci v pořadí uvedeném ve 

sledu otázek. (A1-D1 je měření s nečinnou lokomotivou, A2-D2 při zapnuté vysílačce…). 

Analýza a vyhodnocení dat 

Tabulka 30 Základní statistické informace interference funkcí lokomotivy 

 Počet 

měření 

Průměr Směrodatná 

odchylka 

Variační koeficient Minimum Maximum Rozsah 

A1 30 135,667 2,86878 2,11458% 131,0 142,0 11,0 

B1 30 135,933 2,93532 2,15938% 131,0 141,0 10,0 

C1 30 136,5 3,28791 2,40872% 132,0 142,0 10,0 

D1 30 136,333 3,37673 2,47682% 132,0 143,0 11,0 

A2 30 135,867 2,9447 2,16735% 131,0 142,0 11,0 

B2 30 136,467 2,86156 2,09689% 132,0 142,0 10,0 

C2 30 136,467 3,50107 2,56551% 131,0 142,0 11,0 

D2 30 136,5 3,46161 2,53598% 132,0 142,0 10,0 

A3 30 136,533 3,05956 2,24089% 131,0 141,0 10,0 

B3 30 135,333 3,41733 2,52512% 131,0 141,0 10,0 

C3 30 137,1 3,36667 2,45563% 132,0 142,0 10,0 

D3 30 135,667 3,54608 2,61382% 131,0 141,0 10,0 

A4 30 135,8 2,89351 2,13072% 131,0 141,0 10,0 

B4 30 135,833 2,9135 2,14491% 131,0 142,0 11,0 

C4 30 136,433 3,57851 2,6229% 131,0 142,0 11,0 

D4 30 136,167 3,16319 2,32303% 132,0 143,0 11,0 

A5 30 136,4 2,78667 2,04301% 131,0 141,0 10,0 

B5 30 136,267 3,09542 2,27159% 131,0 142,0 11,0 

C5 30 135,9 2,90481 2,13746% 132,0 141,0 9,0 

D5 30 135,967 3,18924 2,34561% 132,0 141,0 9,0 

A6 30 135,9 2,72093 2,00215% 132,0 142,0 10,0 

B6 30 135,567 2,32947 1,71832% 132,0 141,0 9,0 

C6 30 136,067 2,58555 1,90021% 132,0 142,0 10,0 

D6 30 136,233 2,69972 1,98169% 132,0 142,0 10,0 

A7 30 136,133 2,77592 2,03912% 132,0 142,0 10,0 

B7 30 135,1 2,4962 1,84767% 132,0 141,0 9,0 

C7 30 135,667 2,57753 1,8999% 132,0 142,0 10,0 

D7 30 135,867 2,30042 1,69315% 132,0 140,0 8,0 

A8 30 136,667 2,49597 1,82632% 133,0 142,0 9,0 

B8 30 136,133 2,45979 1,8069% 132,0 142,0 10,0 

C8 30 135,7 2,23066 1,64382% 132,0 141,0 9,0 

D8 30 136,2 2,46912 1,81286% 132,0 142,0 10,0 

Celkem 960 136,074 2,92195 2,14733% 131,0 143,0 12,0 
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Tabulka 31 Analýza rozptylu interference funkcí lokomotivy v aktivním režimu 

 Součet čtverců Stupně 

volnosti 

Čtverec 

průměru 

F-hodnota P-hodnota 

Mezi skupinami 161,582 31 5,21233 0,60 0,9584 

Uvnitř skupin 8026,17 928 8,64889   

Celkem 8187,75 959    

 

Na základě výsledků analýzy rozptylu lze souhrnně konstatovat, že mezi porovnávanými 

soubory naměřených dat neexistuje statisticky signifikantní rozdíl na 95% hladině spolehlivosti. 

Ani jedna z testovaných situací provozu lokomotivy významně neovlivnila čtecí schopnosti tagů. 

11.4 Test čitelnosti tagů při postupném zvyšování vzdálenosti od 
antény 

Popis problematiky 

V prvním a druhém testu se ověřovala čitelnost tagu na sloupu vzdáleném 1,3 metru. 

V tomto testu bylo cílem prověřit, jak se mění čtecí vlastnosti vybraných tagů při postupném 

zvyšování čtecí vzdálenosti. Sloupy se kolem kolejí nacházejí ve vzdálenosti 1,3 – 4 metry. Je 

tedy jistě důležité prověřit čtecí schopnosti tagů při různých vzdálenostech. 

Otázky k zodpovězení 

1) Jaké jsou čtecí schopnosti jednotlivých tagů v různých vzdálenostech? 

2) Který tag z hlediska čitelnosti je použitelný i při vzdálenosti 4 metrů? 
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Metodika testu 

Tagy byly připevněny na silné kovové desce, která imitovala sloup. Tuto desku jsme 

postupně oddalovali od antény. V každé z určených vzdáleností byl v 5 sekundových intervalech 

zjišťován počet načtení tagů.  

 

Obrázek 87 Schéma testu čitelnosti tagů při různých vzdálenostech od antény 

Naměřená data 

Pro velký počet naměřených dat uvádím v tabulce pouze aritmetické průměry 

naměřených počtů načtení zaokrouhlených na celé jednotky. 

Tabulka 32 Naměřená data čitelnosti tagů při různých vzdálenostech od antény 

Vzdálenost A B C D 

1,5 m 137 138 138 138 

2 m 134 135 135 135 

2,5 m 28 141 141 141 

3 m 0 157 3 157 

3,5 m 72 95 68 77 

4 m 0 160 0 160 

4,5 m 0 137 0 72 

5 m 0 154 0 0 

5,5 m 0 106 0 0 

6 m 0 140 0 19 
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Analýza a vyhodnocení dat 

Z tabulky aritmetických průměrů načtení tagů při různých vzdálenostech je zřejmé, že  

u většiny tagů se zvyšující se vzdáleností čtení klesal i počet jejich načtení. Statisticky zajímavá 

se jeví vzdálenost 3,5 metrů, na které čitelnost tagů znatelně poklesla. U následující měřené 

vzdálenosti (4 metry) již tagy A a C nebyly čitelné vůbec, zatímco čitelnost tagů C a D se 

zvýšila. Tento jev si lze vysvětlit skutečností, že čtečka již nespotřebovávala čas na komunikaci 

s tagy A a C, čili na tagy B a D zbylo více obslužných mechanismů během 5 sekundového cyklu.  

Z naměřených výsledků lze tedy jasně říci, že tagy použitelné při vzdálenosti 4 metry 

jsou Confidex survivor a H86-PP-Li-Tr. S rostoucí vzdáleností poté nejlepších výsledků dosáhl 

tag Confidex survivor, ovšem vzdálenosti nad 4 metry již nebylo zapotřebí proměřovat, protože 

4 metry jsou limitní uvedenou vzdáleností sloupku od antény během provozu. 

 Při 2,5 metrech výrazně klesla čitelnost tagu A. Při 3 metrech výrazně poklesla čitelnost 

tagu C. Při 4,5 metrech výrazně poklesla čitelnost tagu D. Tag B zachovával dobrou čitelnost 

během celého měření a vykazoval dobré výsledky i při 6 metrové vzdálenosti. Jeví se tedy jako 

jasný kandidát pro podobné aplikace. 

11.5 Test čitelnosti při různých rychlostech 

 

Otázky k zodpovězení 

1) Jaká bude čitelnost tagů při rychlostech 2, 5, 15 a 20 Km/h? 

 

Metodika testu 

Tagy byly umístěny na třech sloupech za sebou a projíždělo se kolem nich konstantní 

rychlostí. Tato konstelace byla zvolena pro snadnější provedení více testů během jednoho 

rozjezdu lokomotivy. Během jednoho průjezdu tedy byly získány z každého sloupu informace  

o načtení 4 různých tagů. Protože byly označeny tři sloupy, stačilo projet v každé měřené 

rychlosti kolem všech sloupů desetkrát, aby bylo nasbíráno dostatek měření pro stanovení 

závěru. 
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Obrázek 88 Schéma testu čitelnosti při různých rychlostech 

Naměřená data 

Pro velký počet naměřených dat uvádím v tabulce pouze aritmetické průměry 

naměřených počtů načtení zaokrouhlených na celé jednotky. 

 Průměr načtení při rychlostech [km/h] 

Tag 2 5 15 20 

A 83 49 16 13 

B 116 72 24 19 

C 76 29 11 6 

D 66 39 13 10 

 

Analýza a vyhodnocení dat 

 

Obrázek 89 Průměr počtu načtení tagů při různých rychlostech 

 



Ing. Filip Beneš: Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru 

2012                                                                                                                                  118 

Lze zde jasně sledovat, že se vzrůstající rychlostí klesá počet načtení. Vyšších rychlostí 

než 20km/h se v provozu v daném prostředí nedosahuje, proto již nebylo třeba testovat vyšší 

rychlosti. Přesto existuje stále rezerva v počtech načtení. Navíc z předchozích testů je patrné, že 

když bude ve vyšetřovacím poli jen jeden tag, tak se počet jeho načtení zvýší, protože čtečka se 

nebude snažit komunikovat s více tagy najednou. 
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ZÁVĚR A MOŽNOSTI BUDOUCÍHO ROZŠÍŘENÍ 

Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout a prokázat   

využitelnost technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. 

  Mým prvotním úkolem bylo seznámení se s technologiemi RFID z daleko 

komplexnějšího pohledu, než jsem byl jako student zvyklý. Zaměřil jsem se na teoretický základ, 

především pro tu problematiku, která je pak řešena v rámci praktické části. Získané znalosti pak 

tvořily základní stavební jednotku pro tvorbu a realizaci celého projektu.   

V práci přecházím od teoretického základu technologie RFID k praktickým zkušenostem 

obchodních řetězců s touto technologií, navrhuji a popisuji metody pro označení a sledování 

nákupního vozíku. Provedl jsem prvotní sérii měření a díky výsledkům z těchto testů jsem 

potvrdil aplikovatelnost RFID na nákupní vozík. Vypracoval jsem analýzu zachytávaných dat 

přítomnosti vozíku u daného regálu a navrhl postup jejich vyhodnocení včetně návrhů následné 

vizualizace. Dále jsem se zabýval SWOT analýzou nasazení RFID technologie na nákupní 

vozíky. Návrhy aplikace RFID technologie jsem ověřil během laboratorních experimentů a poté  

i přímo na ploše prodejny. Významný posun spatřuji v přenesení řešení pro lokalizaci polohy 

nákupního vozíku do prostředí surovinového průmyslu. 

Mezi metody, prostředky a nástroje, které jsem k dosažení dosavadních cílů použil, bych 

zařadil systémové myšlení, zpracovávání rešerší, návrh databázového schématu, modelování 

pomocí Petriho sítí, laboratorní experimenty a experimenty v reálném prostředí, využívání 

statistických software, konzultace s odborníky, SWOT analýzu a nástroje business inteligence. 

Zpracovaná disertační práce o využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů 

ve vymezeném prostoru prokázala, že takováto aplikace je možná  

a realizovatelná. Souhrnně lze tedy konstatovat, že všechny vytýčené cíle, jež vyplývají ze 

zadání nebo vykrystalizovaly v průběhu jeho realizace, byly naplněny. 

Díky výsledkům této práce se ještě před jejím dokončením podařilo úspěšně získat 

podporu Moravskoslezského kraje na výzkum v oblasti identifikaci polohy objektů ve 

vymezeném prostoru. V dalších krocích se chci zaměřit na možnosti aplikace aktivních tagů  

a bezdrátového řešení infrastruktury. Své snažení chci také zaměřit na možnosti dataminingu  

a vizualizaci výstupů s využitím sofistikovanějších programových prostředků. V budoucím 

pokračování a rozšíření výzkumu spatřuji velký potenciál a těším se, že obohatí nejen laboratoř 

ILAB RFID, ale přispěje i k těsnější spolupráci VŠB – TUO s průmyslovým sektorem.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, ZKRATEK A ZNAČEK 

BIRT Business Intelligence and Reporting Tools 

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications 

Administrations 

EPC (Electronic Product Code) Elektronický kód produktu 

EPCIS Electronic Product Code Information Services 

EAS (Electronic article surveillance) Ochrana proti krádežím zboží 

GPS (Global Positioning System) Globální polohový systém 

GS1 Společnost pro standardizaci RFID  

HF (High Frequency) Vysoká frekvence 

HW Hardware 

IFF (Identification Friend or Foe) Identifikace nepřítele 

ISO The International Organization of Standards 

ITS InfoSphere Traceability Server 

LF (Low Frequency) Nízká frekvence 

MIT   Massachusetts Institute of Technology 

OCR (Optical Character Recognition) Optické rozpoznávání znaků 

ONS Object Naming Service 

PDA (Personal Digital Assistant) Zkratka pro kapesní počítač 

PIA (Privacy impact assesments) Dopad na ochranu soukromí 

RTLS Real-time locating systems  

TID (Tag Identification) Jedinečný identifikátor tagu 

UHF (Ultra High Frequency) Ultra vysoká frekvence 
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

Tag, transpondér – Hardwarové zařízení sestávající se z RFID čipu a antény, nejčastěji 

zapouzdřené v plastu. Tag umožňuje jednoznačně identifikovat objekt, který jej nese. 

EPCIS – je standard navržený pro výměnu informací mezi obchodními partnery v logistickém 

řetězci postaveném na technologii RFID. EPCIS podchycuje sběr a výměnu informací  

o produktech a to napříč celým logistickým řetězcem. 
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