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Tiskárny RFID
Společnost Zebra je velmi pro-

gresivní v podpoře technologie RFID. 
Řada jejích tiskáren už dnes dokáže 
pracovat s tzv. „smart labely“, tj. 
s etiketami, do nichž je vložený 
extrémně tenký transponder, tedy 
pasivní RF čip s anténou. 

čtěte na straně 2

PDA Option PHL 5xxx aneb 
mobilní komunikační 

zařízení dnes už nejsou  
jen telefony

V poslední době jsme svědky 
rozmachu kapesních počítačů a 
různé studie uvádějí, že do něko-
lika let bude některé z těchto zaří-
zení vlastnit 100 mil. uživatelů. Je 
to způsobeno především nástupem 
nových technologií, jež umožňují 
do poměrně malé schránky umístit 
vysoce výkonné komponenty. To 
ještě před pár lety bylo nemys-
litelné. Není divu, že řada spo-
lečností zabývajících se klasickými 
dávkovými terminály zaměřila 
svou pozornost také právě na tuto 
velmi perspektivní oblast. 

čtěte na straně 2

Ruční terminály  
TOYOTA - DENSO

Ruční terminály Toyota - Denso 
se snímačem čárových / 2D kódů 
a RFID jsou společností ICS 
Identifikační systémy, a.s. nasazo-
vány ve většině aplikací systémů 
automatické identifikace. Pokrývají
takřka veškeré potřeby v této ob-
lasti k plné spokojenosti uživatelů 
(reference). Zvlášť upozorňjeme na 
to, že snímač BHT2xx už existuje 
i ve verzi pro čtení/programování 
radiofrekvenčních čipů (v kombi-
naci se snímáním čárových kódů). 

čtěte na straně 3

Úsvit RFID
Na rozvoji RFID technologie 

má zásluhu mnoho organizací. Ať 
už jsou nadnárodní nebo lokální, 
ziskové či neziskové, jejich úsilí 
je financováno prostředky mnoha 
firem, které mají na této tech-
nologii svůj zájem. Snaha všech 
však směřuje ke splnění jediné 
myšlenky – sběr dat za pomoci rá-
diových vln. A proto jsou dnes – po 
letech vývoje – nalezeny vhodné 
komunikační technologie, volné 
frekvenční pásmo, je vyřešena 
otázka zabezpečení, vyvinuty sys-
témy s dostatečným dosahem. 

čtěte na straně 4

Dění v ICS
V této pravidelné rubrice ten-

tokrát jen stručně vypíchneme sérii 
odborných seminářů, které i v po-
sledním půlroce nadále probíhaly v 
naší firmě na různá témata souvise-
jící s naším oborem (sklady, použití 
šarží, evidence majetku apod.)

čtěte na straně 4

Součástí každého 
RFID systému jsou 
– čtečka neboli dota-
zovač, middleware  
a tag. 

Dotazovač se sklá-
dá z řadiče a antény. 

Emituje elektromagnetické vlny do 
svého okolí. Zkonstruován může být 
jako jeden přístroj, nebo separátně an-
téna a řadič. Separátní konstrukce bý-
vají většinou nepřenosné – stacionární 
dotazovače. U mobilního dotazovače 
jsou obě komponenty implementovány 

ve společném šasi. Middleware je soft-
ware pro správu, filtraci či analýzu 
dat získaných z populace tagů. Je-
li v systému více dotazovačů, tak je  
i koriguje. Stává se tak mezičlánkem 
mezi hardwarovými součástmi RFID  
a informačním systémem. Tag může 
obsahovat baterii dodávající energii po-
třebnou pro komunikaci: nazýváme jej 
aktivním. Implementují tzv. powerdown 
a stand-by mód, což je automatické zapí-
nání a vypínání této baterie při vstupu 
nebo opuštění pole dotazovače. Jejich ce-
na však zatím zabraňuje rozšíření. Při ab-
senci baterie mluvíme o pasivním tagu. 

Z hlediska technologie výroby exis-
tují desítky typů tagů.

Dále je uveden výčet, který je spíš 
informativní a popisuje jen ty nejrozší-
řenější.

Mince jsou nejběžnější, obvykle 
kruhového tvaru o velikostech od pár 

mm až do 10 cm. V jejich středu bývá 
otvor pro uchycení. Výhodou těchto 
tagů je snadná implementace do jiných 
součástek, například do imobilizérů 
nebo klíčenek. Použitím plastu dosa-
hujeme také vysoké mechanické  
a tepelné odolnosti. Skleněné tagy 
jsou vyvinuty za účelem zavádění pod 
pokožku, jsou vhodné pro aplikace  
v lékařství, pro kontrolu zvířat atd. Jde  
o skleněnou trubičku velikosti 10-30 
mm. Čip je uchycen na plastovém nosiči. 
Cívka je navinuta z drátu silného 0.04 
mm. Všechny komponenty jsou potom 
zapuštěny v lehce přilnavém materiálu 
za účelem dosažení vyšší mechanické 
odolnosti. Klíčenka je tag používaný 
v takových aplikacích, kde jsou klad-
eny vysoké požadavky na bezpečnost 
- kanceláře, střežené prostory atd.  

Dnešní vydání Čárovin je z velké 
části věnováno RFID, čímž myslíme 
radiofrekvenční identifikaci, lidově 
řečeno využití bezkontaktních čipů. 
Je to téma, o kterém se v poslední 
době hodně mluví, a mnoho sub-
jektů, jež mají něco společného  
s identifikačními systémy, vyvíjí  
v této oblasti značné aktivity nebo se 
o dané téma alespoň zajímá. 

Troufáme si konstatovat, že zažíváme 
boom v oblasti informací o RFID tech-
nologii, což ovšem není totéž co boom 
skutečného využití  RFID. Takové 
zaměňování pojmů by bylo mylné. 
Nepozorný konzument informací se 
dále může nesprávně domnívat, že jde  
o novou technologii, která dnešku nabízí 
nové možnosti identifikace. V tomto 
případě se mýlí pouze v tom, že má 
jít o novou technologii. Ve skutečnosti 
můžeme mluvit o nejméně třicetileté 
zkušenosti s bezkontaktním zapisová-
ním a čtením údajů do nosičů, které ani 
nemusejí být viditelné v okamžiku, kdy 
s nimi uživatel komunikuje. Čtení bez 
přímé viditelnosti je velkou výhodou 
- vedle dalších předností, z nichž jistě 
stojí za upozornění eventuální možnost 

(pro patřičnou variantu RFID čipů) kdy-
koliv dopisovat či přepisovat informace, 
a to mnohdy do poměrně velké paměti 
(až 8 KBytů) - takže kromě vlastní 
identifikace objektů lze mluvit i o mini-
aturních přenosných dynamických data-
bázích. Jinou vynikající možností RFID 
je schopnost číst celý obsah paměti na-
jednou, neboli RF čip je dokumentově 
orientovaným médiem (na rozdíl od 
lineárních čárových kódů), protože se 
do něj vejde dlouhá informace. Naopak 
lineární čárové kódy představují polož-
kově orientovaná média, což znamená, 
že delší informace musí být rozdělena 
do více čárových kódů. 

Zmiňme ještě, že je dokonce možné 
číst i mnoho RF čipů najednou (až 
stovky).

V současnosti se téma RFID stává 
centrem soustředěné pozornosti hlavně 
proto, že v rámci intenzivní globalizace 
se sjednocují i pravidla pro výměnu in-
formací a pro automatickou identifikaci 
- třeba v takových oblastech, jako jsou 
zásobovací řetězce či přeprava nejrůz-
nějších objektů. Význam standardních 
řešení začíná narůstat a RFID v nich 
má sehrát významnou roli. Začněme ale 

od začátku. Oblast automatické iden-
tifikace má dvě vrstvy – technologii 
vlastního přenosu informace (čárový 
kód, magnetické karty, RFID apod.)  
a strukturu přenášených dat. 

Především z pohledu datové vrstvy 
lze říci, že vedle sebe existují lokální 
identifikační systémy („bez obecných 
pravidel“) neboli uzavřené interní 
systémy a dále systémy sdílené více 
partnery (podle obecnějších pravidel).  
V druhém případě se často jedná  
o složité systémy, které usilují o to být 
v určitém odvětví či oboru univerzální, 
tedy umět řešit většinu potřebných po-
žadavků na identifikaci a sledování ob-
jektů. Vzniklo tak mnoho standardů, jež 
se ale historicky bohužel vyvíjely často 
odděleně, a proto jsou navzájem nekom-
patibilní. V současnosti jsme svědky 
velkého úsilí tyto systémy sjednotit tak, 
aby byly použitelné a srozumitelné ce-
losvětově a dokonce pro všechna možná 
průmyslová a spotřební odvětví.

V 90. letech se zrodily systémy pro 
standardní využití čárového kódu. Jde 
o systémy, jež se prosazují a doopravdy 
i používají již řadu let (EAN128, ASC, 
HIBC apod.). Technologie RFID se pro 
tyto systémy pochopitelně stala výzvou.

RFID se dnes dostává do programu 
mnoha výrobců zařízení, ale též normo-
tvorných institucí.  Existuje vedle sebe 
(a dále se vyvíjí) více systémů pro 
standardní použití RFID (např. HIBC 
pro farmaceutický průmysl nebo nově 
EPC pro logistiku, dopravu, průmysl 
atd.), které předznamenávají masové 

RFID 

Pokračování na straně 2

Fyzikální principy RFID

Pokračování na straně 2

- starý objev v novém světle
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Společnost Zebra 
je velmi progresivní 
v podpoře technolo-
gie RFID. Řada 
jejích tiskáren už 
dnes dokáže pra-
covat s tzv. „smart 
labely“, tj. s etik-

etami, do nichž je vložený extrémně 
tenký transponder, tedy pasivní RF 
čip s anténou. 

Během tisku lze 
současně komu-
nikovat s RF 
čipem, t j . 
č í s t  jeho 
o b s a h  a 
programovat 
jej. Informace 
přečtené z pa-
měti čipu (např. 
jednoznačné sériové 
číslo čipu) lze vytisknout 
na etiketu v textové podobě 

nebo v podobě čárového kódu. Smart 
labely mají velký význam např. v logis-
tice, kde je velmi užitečná kombinace 
čárového kódu a RFID technologie. Tuto 
kombinaci technologií používá ve svých 
aplikacích např. systém EPC (viz pilotní 
projekty v marketech Metro apod.).

Zebra se aktivně zapojuje do procesů 
vytvářejících standardy pro Auto ID 
technologii - v současnosti jde právě 
hlavně o systém EPC, jehož je Zebra 

členem. Proto taky nabízí tiskárny, 
jež tuto platformu podporují; 

tiskárny Zebra jsou 
ale použitelné i pro 
jiné aplikace, jak pro 
otevřené (standardní), 
tak i pro uzavřené 
systémy.

S m a r t  l a b e l y 
používají frekvence 

13,56 MHz, 860 
až 960 MHz a 
2,45 GHz. 

Dále uvádíme stručný přehled 
tiskáren a jejich možností z hlediska 
technologie RFID.

Typy tiskáren R2844-Z, R402 a 
R140 používají ke kódování frekvenci 
13,56 MHz, a jsou tedy dostupné a 
použitelné ve všech regionech světa, 
tedy i v Evropě. Uvedené tiskárny se 
liší svými standardními vlastnostmi 
výchozích typů, jako je rychlost, šíře 
tisku,… Hustota tisku u všech těchto 
zařízení je 200 dpi. Podporovány jsou 
následující RF čipy (smart labely):

Součástí stávající nabídky RFID 
tiskáren Zebra jsou také vyšší typy 

tiskáren umožňujících pra-
covat dokonce i s UHF 
tagy.  Jejich použitelnost 
v některých regionech je 
ovšem právě vzhledem 
k UHF frekvenci prozatím 
omezena. Výše zmiňované 
UHF frekvence jsou v sou-
časné době využívány pouze 
normou EPC v Severní  Americe. Na 
integraci evropské EPC normy do pro-
gramu Zebry se intenzívně pracuje. 

T y p y  t i s k á r e n  R 4 M p l u s , 
R110Xi, R110XiIIIPlus, R170Xi 
a R110PAX3 tedy mohou využívat 
protokoly EPC Class 1,  EPC 
Class 0, Matrics 0+, ISO18000-06 
a Philips UCODE 1.19, které je řadí 
k zařízením schopným produkovat 
„identifikátory budoucnosti“.

Také tyto tiskárny jsou v prove-
dení 200 dpi, jedinou výjimku pro-
zatím tvoří R170Xi, která je volitelně 
dodávána i v rozlišení 300 dpi. Tisk, 

snímání 
a zapiso-

vání dat pro 
smart labely lze ovládat buď přímo 
z nízkoúrovňového příkazového 
ja zy ka ZPL, nebo z vyš ších pro-
gramů, např. z balíkového SW 
CodeSoft. Způsob začlenění ří-
zení tiskárny do databázových 
aplikací záleží na tom, jedná-li se o in-
terní, nebo standardní systém - to už 
ale přesahuje 
rámec tohoto 
článku.

(RuM)
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Tiskárny RFID

na sa zení RFID. Některé systémy 
umožňují využívat RF čipy s velkou 
pamětí – to dovoluje i jejich implemen-
taci do decentralizovaných databázo-
vých systémů (a obvykle i jednodušších 
a levnějších), jiné standardy používají 
RF čip spíš jako klíč odkazující do 
databáze – to pak předpokládá centrali-
zované databázové IS.

Standardizované datové struktury 
jsou spolu s využitím RFID příslibem 

k dalšímu stupni automatizace, k odstra-
nění chybovosti, k výraznému zrych-
lení manipulací se zbožím, k zajištění 
datových návazností mezi partnery atd.,
a tedy i k velkým finančním úsporám 
– ty jsou taky hlavním důvodem k před-
pokladu, že této náročné technologii na-
vzdory spoustě výhrad patří budoucnost 
(myslíme tím právě masové nasazení). 
Mnoho se debatuje o tom, jak moc je tato 
budoucnost vzdálená – jisté je jen to, že 
zde nemluvíme o zítřku nebo o příštím 
měsíci a nejspíš ani o nejbližších letech. 

Kvas ale kyne a boom masového nasa-
zení RFID se zdá být neodvratitelný.

Tlak na vývoj standardních řešení, 
ať už jde o jakkoliv dlouhou perspek-
tivu, pomáhá uspíšit i zavádění lokálních 
neboli interních řešení v rámci jed-
noho uživatele nebo uzavřené skupiny 
partnerů. Zastánci globálního řešení 
z toho nemusí mít radost, protože lokální 
řešení mohou považovat za překážku na 
cestě k univerzálnosti. Na druhou stranu 
zavedení lokálního řešení může pro 
konkrétního výrobce či distributora 

znamenat i první krok k řešení globál-
nímu. 

Pro firmy, jako je ICS, to znamená, 
že je správný čas pro využívání RFID, 
a to všude tam, kde vyniknou dobré 
vlastnosti této technologie a kde je pří-
nos nesporný.

Pro řešitele identifikačních systémů 
je RFID příležitostí k rozletu tvůrčí in-
vence – fantazii se meze nekladou. 

Vůbec to neznamená, že polevujeme 
v nasazování systémů s čárovými kódy 
– obě technologie se navzájem nevy-
lučují, často se dokonce doplňují. Spíš 
to znamená, že ICS rozšiřuje svou na-
bídku o zařízení, média a o systémová 

řešení pro RFID. Tento trend započal 
už zhruba před dvěma lety, nyní je ale 
posun k RFID systémům výraznější. 
V dalším textu naleznete řadu konkrét-
ních informací jak o fyzikálních princi-
pech RFID, tak o možnostech využití a 
o některých konkrétních zařízeních pro 
komunikaci s bezkontaktními čipy. Jako 
příklad je zde uveden jeden progresivní 
a v poslední době mediálně výrazný 
standard - EPC.

Téma RFID tím pochopitelně není 
vyčerpáno, protože je to téma široké 
a velmi živé, které se nás všech teprve 
začíná vážně dotýkat.

(Cep)

RFID - starý objev v novém světle
Pokračování ze strany 1

normou EPC v Severní  Americe. Na normou EPC v Severní  Americe. Na 

snímání 
a zapiso-

vání dat pro 

Během tisku lze Během tisku lze 
současně komu-

jej. Informace 
přečtené z pa-
měti čipu (např. měti čipu (např. 
jednoznačné sériové jednoznačné sériové 
číslo čipu) lze vytisknout číslo čipu) lze vytisknout 
na etiketu v textové podobě 

členem. Proto taky nabízí tiskárny, 
jež tuto platformu podporují; 

tiskárny Zebra jsou 
ale použitelné i pro 
jiné aplikace, jak pro 
otevřené (standardní), 
tak i pro uzavřené 
systémy.

S m a r t  l a b e l y 
používají frekvence 

13,56 MHz, 860 
až 960 MHz a až 960 MHz a 
2,45 GHz. 

 - starý objev v novém světle

V poslední době 
jsme svědky roz-
machu kapesních 
počítačů a různé 
studie uvádějí, 
že do několika 
let bude některé 
z těchto zařízení 

vlastnit 100 mil. uživatelů. Je to 
způsobeno především nástupem 
nových technologií, jež umož-
ňují do poměrně malé schránky 
umístit vysoce výkonné kompo-
nenty. To ještě před pár lety bylo 
nemyslitelné. Není divu, že řada 
společností zabývajících se kla-
sickými dávkovými terminály za-
měřila svou pozornost také právě 
na tuto velmi perspektivní oblast. 
Stranou dění nezůstala ani firma 
Opticon a přišla na trh s něko-
lika typy kapesních počítačů řady 
PHL 5000.

Na rozdíl od většiny zařízení, 
v současnosti dostupných na trhu, 
je v PDA od Opticonu zabudován 
laserový scanner, který dokáže číst 
drtivou většinu existujících typů 
čárových kódů, tudíž je možné 
ho využít i při inventuře majetku, 
sledování výroby apod. PHL 5xxx 
jsou součástí platformy Pocket PC. 
V jejich výbavě nechybí Pocket 

Office s modifikací Wordu, Excelu a 
Outlooku, Pocket Internet Explorer, 
Microsoft Reader nebo Microsoft 
Windows Media TM Player 9. Výhodou 

je uživatelsky příjemná tvář 
systému, známá z klasických  
Windows. Jednotlivé  typy se od 
sebe liší především možnostmi 
připojení do sítě. Zatímco mo-
del PHL 5100 nabízí spojení 
s hostitelským počítačem přes 
USB cradle nebo IrDA , PHL 
5200 navíc obsahuje integrova-
nou Wi-Fi či Bluetooth a PHL 
5300 podporuje i GSM/GPRS.

Možnosti použití:
Jak již bylo uvedeno, PDA 

může být díky scaneru použito 
při inventurách, kde má proti 
klasickým zařízením značnou 
výhodu v podobě většího do-
tykového displeje, mnohoná-
sobně větší paměti. V aplika-
cích může používat ovládací 
prvky známé z klasických po-
čítačů jako jsou tlačítka, edi-
tační okna, tabulky,comboboxy, 
listboxy apod. Nové dimenze 
rovněž otevírá verze PDA 
s Wi-Fi, Bluetooth nebo GSM/

GPRS s možností napojení na radi-
ovou či mobilní síť. Kapesní počítač 
se tak může změnit ve skutečný mo-
bilní přístroj komunikující se vzdále-
ným serverem, synchronizující poštu 
i jiná data, což ocení zejména ob-
chodníci na cestách. Firma ICS se 

kromě distribuce těchto zařízení zamě-
řuje rovněž na výrobu SW dle přání 
zákazníka. Navíc, již dnes existuje pro 
platformu Pocket PC mnoho aplikací od 
map, navigačních či informačních sys-
témů, mobilních kanceláří až po hry.
Vybrané technické údaje:
Procesor: XScale 400 MHz
ROM: 64 MB
RAM: 64 MB s možností rozšíření
Displej: TFT 240x320 65536 color
Rozměry: 131 x 78 x 21 mm
Váha: 200g (bez baterie)
Hlavní baterie: Li-Ion, 1440 mAh, 
nabíjení v cradlu
Záložní baterie: Lithium, nabíjení 
z hlavní baterie

(Mor)

PDA Opticon PHL 5xxx  –  aneb 

K o m u n i k a č n í  r o z h r a n í

PHL 5100 PHL 5200 PHL 5300

IrDA (115200 bps) USB-
-cradle

IrDA (115200 bps) ,USB-
-station, wirelessLAN: Wi-
-Fi – IEE 802.11b,Bluetooth

IrDA (115200 bps) ,USB-
-station, Bluetooth, GSM 
triband 900/1800/1900 
MHz, GPRS class B

mobilní komunikační zařízení
dnes už nejsou jen telefony

Výrobce: Typ tagu:

Texas Instrument   Tag-it

Philips i-Code

Inside Technologies Picotag -2K

Infineon Technologies
my-d 

vicinity
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Ruční terminály TOYOTA-DENSO

ID-1 smartcard je formát běžné platební 
karty. Jde tedy o rozměry 58 * 55 * 0.75 
mm. Rozměr karty umožňuje použít 
poměrně velikou anténu, což se příznivě 
odráží na dosahu systému. Vyráběny 
jsou takzvaným vrstvením, kde se 
mezi vrstvy plastu zapeče i anténa. 
To probíhá při teplotách okolo 100ºC. 
Výrobci se mohou potýkat s problémem 
dodržet stanovenou tloušťku 0.8 mm. 
Všechny parametry těchto tagů jsou 
stanoveny specifikací ISO 7810. Pro 
logistiku je nejzajímavější tag v prove-
dení tzv. chytré etikety neboli smartla-
belu. Na obyčejnou papírovou etiketu je 
přichycena plastová fólie o tloušťce de-
setin milimetru. V té je zatavena anténa. 
Celý komplet se nalepí jako obyčejná 

etiketa s čárovým kódem. Tagy s cívkou 
na čipu jako jediné integrují anténu a 
čip do sebe. Anténa je implementována 
k čipu již v plátu křemíku, ze kterého 
se potom čipy vyrábějí. Pro každou ap-
likaci můžeme upravit či vymyslet nový 
typ nebo tvar tagu. 

RFID může pracovat na jakékoliv 
frekvenci v celém rádiovém spektru. 
Jejich vlastnosti a následné chování jsou 
odlišné, závisí na použité frekvenci. 
Nejčastěji se používá jedna ze čtyř uve-
dených frekvencí - do 135 KHz (LF 
pásmo), 13.56 MHz (HF pásmo), 900 
MHz (UHF pásmo), 2.4 GHz (mikrov-
lnné pásmo). Hodnoty nejsou závazně 
přesné. V různých regionech se mohou 
odlišovat i o desítky MHz. Společným 
problémem všech regionů je snaha 
o nalezení volného pásma, které nebude 

rušeno ostatními rádiovými službami - 
GSM, pagery, amatérskými vysílačkami 
atd. Systémy na vysokých frekvencích 
(cca 400 MHz a výše) se z určitého 
pohledu chovají podobně jako WiFi 
rádiové sítě. Důležitou roli totiž hraje 
okolní prostředí. Tekuté materiály signál 
pohlcují a kovové naopak odrážejí. 
Vhodným umístěním tagu toho můžeme 
dokonce využít ve svůj prospěch. U po-
tencionálního zákazníka se proto musí 
vždy provést empirické proměření, 
které je obdobou SiteSurvey u WiFi sítí. 
Jinak se vystavujeme snížené spole-
hlivosti čtení, jež je v logistice velice 
důležitá. 

Systémy pracující na vysokých 
frekvencích mají také mnohonásobně 
vyšší výkon, potažmo dosah. To není 
zapříčiněno použitou frekvencí, ale 
použitým způsobem komunikace. 
Existují základní dva způsoby: induk-
tivní metoda a odrazová metoda. 

Induktivní metoda – dosahuje 

vzdáleností v řádech desítek centimetrů 
– low range. Tag v sobě zahrnuje čip, jenž 
v sobě uchovává data a cívku fungující 
jako anténa. Takový tag je vždy pasivní. 
Všechnu energii potřebnou k přenosu 
dat musí tag získat od čtečky. Proto 
čtečka generuje vysokofrekvenční mag-
netické pole, které proniká závity cívky 
tagu nedaleko čtečky. 

Induktivní metoda je založena na 
principu transformátoru mezi primární 
cívkou ve čtečce a sekundární v tagu. 

Odrazová metoda – dosahuje 
vzdálenosti v řádech metrů – long 
range. Využívá obdobného principu 
jako radar. Část energie vyzařovaná an-
ténou čtečky dorazí k tagu ve formě 
vysokofrekvenčního napětí. To je po 
úpravě  použito pro nabití čipu. Nabitý 
čip potom řídí rezistor, který mění 
parametry antény. Odráženy signál je 
tedy rozdílný. To nám již stačí pro zakó-
dování informace. 

Komunikace mezi čtečkou a tagem 

probíhá v několika krocích. Kódování 
informace do binární podoby a modu-
lace rádiových vln, přenos, demodu-
lace a dekódování. Modulace je vlastně 
pečlivé ovlivňování 3 parametrů 
signálu. Výšky, frekvence a fáze am-
plitudy. Analýzou těchto vln kdekoliv 
v dosahu čtečky můžeme zpětně zrekon-
struovat zprávu přijaté vlny - demodu-
lace. Existuje mnoho dalších, neméně 
důležitých a zajímavých aspektů RFID, 
ale snahou bylo přidržet se jen vyme-
zeného tématu, tj. fyzikálních principů 
této technologie.

(Jakub Lenemayer)

Fyzikální principy RFID
Pokračování ze strany 1

Terminál - řada BHT 8xxx BHT 7xxx BHT 3xx BHT 75xx BHT 1xx BHT 2xx

  

Vlastnosti

CPU 32bitRISC 32bitRISC 32bitRISC 32bitRISC 32bitRISC PXA250

OS nativní nativní nativní nativní nativní / WindowsCE.NET 3.0 WindowsCE.NET 4.0

Paměť 2,3 / 6,5 MB (pro data) 2,3 MB (pro data) 2,2 / 5,8 MB (pro data) 6,5 MB (pro data)
2.3 / 6.5 MB  (pro data) /32 

MB
64 / 64 MB (rozšiřitelná)

Displej LCD 128 x 65, 21zn.x 8 ř. LCD 128 x 65, 21zn. x 8 ř. LCD 132 x 72, 22 zn. x 9 ř. LCD 160 x 160, 26 zn. x 26 ř.
200 x 320 monochr., 

dotykový 
240 x 320 (QVGA)
barevný, dotykový

Snímání CCD CCD (+ zaměř.laser) CCD Laser CCD CCD (+ zaměř.laser)

1D/2D/RFID X / - / - X / - / - X / X/ - X / - / - X / X / - X / X / X

Čtecí vzdálenost 0 - 400 mm 0 - 460 mm 0 - 420 mm 0 - 520 mm 0 - 380 mm 0 - 700 mm

Krytí IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Provozní teplota  –5 do 50 °C –5 do 50 °C –5 do 50 °C –5 do 50 °C –5 do 50 °C –5 do 50 °C

Hmotnost cca 160 g cca 210 g cca 230 g (260 g RF) cca 310 g cca 280 g cca 360g

Mech. odolnost opak. pády na beton 1,2m opak. pády na beton 1,2m
30 x opak. pády na beton 

1,5m
opak. pády na beton 1,2m opak. pády na beton 1,2m opak. pády na beton 1,2m

Napájení Aku NiMH / bat AAA Aku LiION/ bat AA Aku LiION Aku LiION/ bat AA Aku LiION/ bat AA Aku LiION

Komunikace 

IrDA / RS232 X / X X / X X / X X / X X / X X / -

USB X (cradle) X (cradle) X (cradle) X (cradle) X (cradle) X

RF Wi-Fi - - X X X X

RF Bluetooth X - X - - X

GPRS - - - - - X

+ Minimální rozměry a váha, 
mechanická odolnost, vibrační 
po tvr zování

Výborné čtecí vlastnosti, dlou-
hý provoz na aku, vynikající 
mechanická odolnost, nízká 
hmotnost, vibrační potvrzová-
ní, Alfabetická klávesnice

Vynikající čtecí vlastnosti, vel-
mi dlouhý provoz na aku, vy-
nikající mechanická odolnost, 
nízká hmotnost, velmi příznivá 
cena (poměr cena/výkon) vib-
rační po tvrzování

Vynikající čtecí vlastnosti lase-
rového scanneru, velký disple, 
vibrační potvrzování, Alfabe-
tická klávesnice

Velký displej, vibrační potvr-
zování

PDA v průmyslovém prove-
dení, otevřená vývojová plat-
forma WindowsCE. NET, velký 
displej nízká hmotnost, vibrač-
ní potvrzování

Optimální pro Sběr dat v terénu, evidence 
(majetek, …) obchod, sklady, 
logistika

Sklady, logistika, výroba, sběr 
dat v terénu, obchod

Sklady, logistika, výroba, sběr 
dat v terénu, obchod

Sklady, logistika Sklady, logistika, výroba Univerzální využití

Ruční terminály 
Toyota - Denso se 
snímačem čáro-
vých / 2D kódů a 
RFID jsou společ-

ností ICS Identifikační systémy, 
a.s. na sa zovány v mnoha aplikacích 
systémů automatické identifikace. 
Pokrývají takřka veškeré potřeby 
v této oblasti k plné spokojenosti uži-

vatelů (reference). Zvlášť upozorňje-
me na to, že snímač BHT2xx už exis-
tuje i ve verzi pro čtení/programování 
radiofrekven čních čipů (v kombinaci 
se snímáním čárových kódů). Jedná 

se o následující RF čipy s frekven-
cí 13,56 MHz (podle normy ISO/
IEC 18000-3): MB89R116 Fujitsu, 
I�CODE SLI Philips, SRF 55V10P 
Infineon.   (VCh)

probíhá v několika krocích. Kódování 

Univerzální využití

RFID

Induktivní metoda         Odrazivá metoda

        LF a HF                             UHF
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V této pravidelné rubrice tentokrát 
jen stručně vypíchneme sérii odborných 
seminářů, které i v posledním půlroce 
nadále probíhaly v naší firmě na různá 
témata související s naším oborem 
(sklady, použití šarží, evidence majetku 
apod.). V posledních týdnech k těmto 

tématům přibylo i téma „RFID v teorii 
i praxi“. V předchozích číslech Čárovin 
jsme filozofii těchto seminářů roze-
bírali podrobněji, případným zájemcům 
o bližší informace doporučujeme, aby 
nás kontaktovali.

V personální oblasti je situace v naší 

společnosti stabilizována do té míry, že 
počet pracovníků se více méně ustálil 
– na čísle 17, což ale neznamená, že se 
uzavíráme před případným rozšířením 
našeho kolektivu o perspektivní osob-
nosti.

(Cep)

Dění v ICS
Událo se

Na rozvoji RFID technologie má 
zásluhu mnoho organizací. Ať už 
jsou nadnárodní nebo lokální, zis-
kové či neziskové, jejich úsilí je fi-
nancováno prostředky mnoha firem, 
které mají na této technologii svůj 
zájem. Snaha všech však směřuje ke 
splnění jediné myšlenky – sběr dat za 
pomoci rádiových vln. A proto jsou 
dnes – po letech vývoje – nalezeny 
vhodné komunikační technologie, 
volné frekvenční pásmo, je vyřešena 
otázka zabezpečení, vyvinuty systémy 
s dostatečným dosahem. 

Jednou z organizací, která nabízí 
komplexní řešení a má svůj podíl na od-
vedené práci, je EPC Global (Electronic 
Product Code). Na sklonku roku 2004 
byl v USA otestován a 16. prosince 
ratifikován nový standard - EPC Global 
Class 1 Generation 2 (dále jen G2). 
Tento standard není jediný, není do-
konalý, ale jeden primát mu nemůžeme 
upřít – nejvíce se o něm hovoří.

Tento s tandard se  s  vel ikou 
pravděpodobností směle přihlásí  
o široké využití v praxi, zejména pak 
v logistice. Při implementaci pilotních 
projektů EPC předchozí generace vzni-
kaly další požadavky a také se objevily 
nové nedostatky. G2 je výsledkem všech 
těchto aktivit. Systém je výkonnější, 
bezpečnější a nabízí vyšší funkciona-
litu. Díky legislativním omezením je 

svět rozdělen na tři regiony – Amerika 
916 MHz, Evropa 868 MHz, u Asie 
se jedná o frekvenci kolem 950 MHz. 
Nyní probíhá ratifikace v jednotlivých 
regionech. Jednání již mají za sebou  
i pro nás exotické země, jako Singapur 
nebo Nový Zéland. 

Pojmem nový standard rozumíme 
kompletní rámec předepisující logiku 
komunikace – jaké příkazy musí být 
implementovány, jejich souslednost, 
vyžadované odpovědi atd. Rozhraní 
– jaké je použito kódování pro převod 
informace do binární podoby, modu-
lace rádiových vln, jaké je načasování 
amplitud. Základ však tvoří EPC kód. 
EPC je dalším vývojovým krokem iden-
tifikace jednotky. Je zde předepsána 
struktura kódu, význam jednotlivých 
bitů. EPC má sice obvyklou hierarchii, 
ale přidává také něco navíc. Tím je 
jedinečná identifikace každého kusu. 

První část EPC kódu je hlavička. Ta 
je tvořena aplikačním identifikátorem. 
Další tři části tvoří identifikace výrobce, 
produktu a nakonec sériové číslo kusu. 
Délka kódu je stanovena na 96 bitů, 
což poskytuje dostatečný prostor pro 
jednoznačnou identi-
fikaci.

 G2 využívá v sy-
stémech tagy třídy 
1. Ty dovolují jed-
nou zápis a neome-
zené čtení. Tím jsou 
splněny základní 
požadavky na dy-
namiku dat. Jestliže 
si dnes společnosti 
s k l á d a j í  č á r o v ý 
kód na míru po-
mocí aplikačních 
identifikátorů, budou 
si i zde moci zvolit jakou informaci 
do tagu vložit k EPC kódu, který je 
v něm uložen již z výroby. Struktura 
paměti tagu je rozdělena na čtyři 
logické oddíly. EPC, 
TID (Identifikační 
číslo tagu), Uživatel 
a Rezervovaná část. 
Ta může obsaho-
vat  př ís tupové a 
de aktivační heslo, 
t a k ž e  d i s t r i bu c í 
patřičného příkazu 
čtečkou může být tag 
deaktivován. Tím se 
zabrání jeho dalšímu 
čtení. Toho by se 
mělo využívat při 
odchodu z obchodu 
po zaplacení zboží. 
Co se týče techno-
logického typu tagu, 
nejpoužívanější bude 
v logistice tzv. „chy-
trá etiketa“. Anténa je 
umístěna na plastové 
folii o tloušťce 0.1 
mm, která je přichycena k vrstvě papíru. 
Ten nalepíme jako obyčejnou etiketu  
s čárovým kódem. Využití těchto tagů 
má dva důvody. Jedním je zaručení 
zpětné kompatibility a druhý vyplývá  
z využití čárového kódu jako záložního, 
okem čitelného identifikátoru. Bude-li 
tag poškozen, číslo produktu je natištěno 
v čárovém kódu (to představuje rezervní 
informaci pro případ selhání technolo-
gie RFID – je to obdoba datové redun-
dance představované alfanumerickým 
vyjádřením obsahu čárového kódu na 
etiketě).

Dosah těchto systémů se pohybuje 
okolo osmi metrů pro USA a tří metrů 
pro Evropu. Nižší hodnota v Evropě je 
dána legislativním omezením výkonu 
čteček, který je 500 mW oproti 4 W 

v Americe. I tento problém se již řeší. 
Probíhají jednání umožňující zvýšit 
výkon na 2 W. I přes nižší hodnotu se ne-
musí nikdo znepokojovat. Elementární 
logistický požadavek, kterým je průjezd 
nákladního vozu o šířce 2.5 m vstupní 

branou, může být s přehledem splněn.
Veškerá komunikace je v protokolu 

G2 iniciována čtečkou. Říká se jí také 
„Reader Talk First“. Odtud je také 

odvozen český, výstižnější výraz pro 
čtečku – dotazovač. Příkazy, které může 
čtečka implementovat, se dají rozdělit 
do tří skupin – základní, volitelné 
(musí je implementovat čtečka i tag) a 
vlastnické (použití výrobci). Populace 
tagů je řízena opět třemi základními 
procedurami: Procedura „Výběr“ 
alokuje množinu tagů pro dále uve-
dené dvě procedury „katalogizace“ a 
„inventarizace“. To je možno provést  
i na základě uživatelových kritérií, jako 
je tomu analogicky u příkazu select  
v databázích. Při „katalogizaci“ dochází 
k autorizaci tagů a výběru na základě 
antikolizních algoritmů. Procedura 
„přístup“ je již samotná komunikace 
mezi tagem a čtečkou. Po této proceduře 
se tag přepne do stavu, ze kterého 

již neodpovídá na proceduru „inventa-
rizace“. Populace tagů se postupným 
odbavováním zmenšuje a příští „inven-
tarizace“ je rychlejší. Tag se na základě 
obdržených příkazů přepíná do jednoho 
se sedmi stavů. Příkaz „připraven“ je 

aktivní tehdy, pokud 
j e  t a g  v  d o s a h u 
čtečky a je nabitý. 
„Deaktivován“ je stav 
vyřazeného tagu po 
obdržení patřičného 
příkazu atd.

Licence za použí-
v á n í  k ó d u  E P C 
kódu je rozdílná pro 
koncového uživatele  
a pro zprostředko-
va t e l e .  Z á k a z n í k 
neplatí pouze za při-
dě l enou  č í s e lnou 

řadu, ale za celý komplex služeb, jako 
je tomu u EAN. UCC. Její výše se 
dále odvíjí od ročního obratu subjektu  
a koeficientu. Ten je vypočten od výše 

HDP dané země.
Pomalu se blíží 

doba, kdy začnou silné 
společnosti vyžadovat 
implementaci RFID  
u svých partnerů.  
V takové situaci se 
partner může zacho-
vat dvěma způsoby.  
V prvním případě 
pouze jako finanční 
investor. Splní poža-
davek s co nejmenšími 
náklady. Začne napří-
klad označovat palety 
požadovanými tagy. 
Splní požadavek, ale 
tagy nebude dále jinak 
využívat. V druhém 
případě se zachová 
jako strategický inves-
tor. Přehodnotí své 
postoje a je-li nucen 

tuto technologii používat, začne ji také 
využívat se všemi jejími výhodami. 
Přinese to sice vyšší okamžité náklady, 
ale z dlouhodobého hlediska je situace 
opačná.

Dnes je velmi otevřená otázka etiky 
RFID. Objevují se možnosti zneužití, 
kterých může být nepřeberné množství. 
Obchodní řetězce budou znát naše  
nákupní zvyky a lépe nasměrují reklamu. 
Zloděj si přečte, jaké máme doma 
spotřebiče. Vláda bude tagy umisťovat 
do bankovek a bude tak moci sledovat 
náš pohyb atd. Všechno tyto teorie však 
zapomínají na technické omezení RFID 
- dosah čteček. Ten může být z podstaty 
technologie maximálně cca 15 m.

Na základě těchto poznatků si 
nechala Britská armáda předložit  

studii pro šifrovanou komunikaci RFID. 
Řešení bylo tak drahé, že jeho realizaci 
pro své využití odmítla. Z pohledu 
logistiky však informační špionáž ne-
hrozí. Informaci o výrobku přečteme 
až ze vzdálenosti, z které je předmět 
jasně viditelný okem. Přečtením si 
pouze potvrdíme to, co je vidět, ale  
v číselné podobě. Lahev je lahví, 
sušenka zůstává sušenkou. Při použití 
systému EPC nebude jiná, užitečnější 
informace v tagu uložena. Odlišná situ-
ace nastane, pokud společnost zavede 
RFID pro takový systém, kde bude tag 
obsahovat i jiné informace - týkající se 
výroby, expedice atd. Je však nutno dát 
na vědomí, že všechny aktivity týkající 
se nevědomého skenování tagů jsou po 
celém území Evropské Unie nezákonné. 
A je tedy otázkou, kdo si troufne takto 
jednat. Dovolí si to pouze ti, kteří již 
dnes překračují rámec zákona. Doufám 
ale, že tato otázka je snad již vyřešena 
díky možnosti deaktivace tagu (viz 
výše).

Diskuse okolo RFID se dnes velmi 
často zužuje pouze na otázky, jejichž 
odpovědí bývá ano či ne. Je RFID 
příležitost nebo hrozba? Nahradí RFID 
technologii čárového kódu? atd. Otázka 
by se však měla pokládat: „Pomůže mi 
RFID vyřešit můj konkrétní problém/

případ/aplikaci?“ nebo „Co mi může 
RFID přinést?“. Od úspory času, peněz 
ve všech možných formách, až po vyšší 
efektivnost či rychlost. Z tohoto vy-
chází fakt, že dnes slaví RFID největší 
úspěch právě u lokálního řešení post-
aveného na míru určitému problému. 
Na prstu jedné ruky můžeme spočítat 
počet firem, které k dnešku mají tuto 
technologii zavedenu v celém výrobně-
distribučním řetězci. Ještě méně je těch, 
kteří mají implementovánu právě G2.

RFID má své nedostatky jako každá 
jiná technologie. Než však hledat 
tyto nedostatky, měli bychom hledat 
uplatnění pro její výhody a nedostatkům 
se snažit přizpůsobit, nejlépe vyhnout. 
V opačném případě bude rozšíření této 
technologie během na dlouhou trať.

(Jakub Lenemayer)

Úsvit RFID

Tag UHF
(860 - 960 MHz)
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