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Čo je RFID?  
 

 
Rádio frekvenčná identifikácia alebo RFID (Radio Frequency IDentification), nieke-

dy sa môžeme stretnúť aj s výrazom SmartTag, je výraz používaný pre technológie, ktoré 
využívajú rádio frekvenčné vlny na automatickú identifikáciu jednotlivých položiek. Existuje 
niekoľko spôsobov identifikácie položiek pomocou RFID ale najčastejším je uchovanie vý-
robného čísla, ktoré jasne identifikuje výrobok s možnosťou pridania iných informácií na 
mikročip, ktorý je pripojený na anténu. Anténa umožňuje čipu preniesť údaje do snímača. 
Snímač premení rádio frekvenčné vlny vrátené z RFID nosiča do formy, ktorá môže byť 
prenesená do počítača a ten ich spracuje. 
 
Základné princípy 
 

Základný princíp je pomerne jednoduchý. Entitu (predmet alebo osobu), ktorú 
chceme automaticky bezkontaktne identifikovať, je potrebné najskôr vybaviť miniatúrnym 
zariadením, ktoré v blízkosti snímacieho zariadenia na povel vyšle svoje identifikačné úda-
je. Aktívnym prvkom v tomto procese je snímač, ktorý elektromagneticky ožiary priestor, 
kde sa predpokladá prítomnosť identifikovanej entity. Identifikačný čip sa touto energiou 
aktivuje a vyšle svoje identifikačné údaje. Väčšinou sa používajú pasívne prvky RFID, kto-
ré nemajú vlastné napájanie. To umožňuje zmenšenie rozmerov a životnosť prvku tak nie 
je limitovaná životnosťou batérie.  
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Podľa zavedených štandardov vracia každý čip RFID 96-bitový unikátny kód EPC, 

ktorý zabezpečuje dostatočné množstvo kombinácií. Na ilustráciu uvediem, že umožní 268 
miliónom výrobcov, z ktorých každý vyrába 16 miliónov druhov výrobkov, zásobu 68 mili-
árd sériových čísel pre každý výrobok. Na úsporu nákladov sa preto môžu používať aj čipi 
používajúce „len“ 64-bitový kód. Kód EPC je presne definovaný, takže z neho dokážeme 
odvodiť výrobcu aj kategóriu tovaru. Na dekódovanie kódu EPC sa využíva služba Object 
Name Service (ONS), tá ku každému kódu vráti informácie o výrobku, najčastejšie vo for-
máte XML, ktorý je dnes prakticky nepísaným štandardom na výmenu informácií.  

 
EPC (Electronic Product Code) je nový číslovací štandard výrobkov vyvíjaný UPC a 

EAN International, ktorý môže byť použitý na zisťovanie, sledovanie a kontrolu rôznych 
položiek pomocou technológie RFID. Štruktúra EPC môže rozlíšiť jednotlivé položky toho 
istého typu. Ako príklad môžu slúžiť dva DVD disky, ktoré majú rovnaký, štandardizovaný 
UPC (Universal Product Code) kód, potrebný na predaj tovaru. Ako v prípade čiarového 
kódu, UPC umožňuje hostiteľskému systému zistiť výrobcu DVD, názov filmu a aplikovať 
vopred určené obchodné pravidlá na umožnenie predaja. EPC v podstate rozširuje kód 
UPC tak, že dva DVD disky s rovnakým názvom sa dajú jednoznačne rozlíšiť a identifiko-
vať. 
 
Každá značka RFID sa skladá z nasledujúcich častí: antény, transceivera a transpondéra. 
Anténa predstavuje najrozmernejšiu časť značky RFID, pričom toto tvrdenie platí bez 
ohľadu na frekvenčné pásmo, v ktorom konkrétny systém RFID pracuje. Samozrejme, 
rozmery antény sú dané frekvenčným pásmom, a teda platí, že čím vyššia frekvencia sa v 
danom systéme RFID používa, tým menšia môže byť anténa v čipe. Anténa RFID značky 
je dôležitá hneď z niekoľkých hľadísk. Umožňuje totiž príjem signálu z čítačky a zároveň 
slúži aj na vysielanie. V prípade príjmu signálu má anténa takisto dve funkcie. Z prijatého 
signálu „vyrába" energiu slúžiacu na napájanie značky RFID. Druhou funkciou antény je 
príjem kódu, ktorý je určený na komunikáciu čipu a čítačky. 
Transceiver je blok, ktorý realizuje komunikáciu s čítačkou. Ide vlastne o prijímač a vysie-
lač, doplnený o obvody, ktoré z prijatého signálu vytvoria elektrickú energiu potrebnú na 
činnosť cele] značky RFID. 
Transpondér je najzložitejšia časť RFID, presnejšie môže ňou byť, jeho konfigurácia je 
totiž variabilná a závisí od toho, aké funkcie má daná značka RFID plniť. Najjednoduchším 
prípadom je kombinácia riadiacej logiky a pamäte nesúcej unikátny identifikačný kód (oby-
čajne 64 až 128 bitov) čipu. Pamäť je typu ROM, čo znamená, že údaje v nej nemožno 
meniť (sú zadané pri výrobe čipu). 

 
Rozdiel medzi pasívnymi a aktívnymi nosičmi.  
 

Aktívne RFID nosiče majú batériu, ktorá slúži na napájanie obvodov mikročipe a na 
vysielanie signálu do snímača. Pasívne nosiče nemajú batériu. Namiesto toho energiu 
získavajú zo snímača, ktorý vysiela elektromagnetické vlny, ktoré indukujú prúd v anténe 
nosiča. Polo pasívne nosiče používajú batériu na napájanie obvodov mikročipu ale komu-
nikujú pomocou získanej energie zo snímača. Aktívne a polo pasívne nosiče sú vhodné na 
sledovanie drahých položiek, ktoré musia byť snímané z veľkej vzdialenosti, ako napríklad 
železničné vagóny ale sú príliš drahé aby sa použili na lacné produkty. 
 
Rozdiel medzi read-only a read/write nosičmi.  

Čipy RF nosičov môžu byť read-only (iba na čítanie) alebo read/write (prepisovateľ-
né). S čipmi typu read-write môžete pridať informáciu do nosiča alebo prepísať už existu-
júce informácie keď je nosič v dosahu snímača. Nosiče read-write sú vhodné do nie-
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ktorých špecializovaných aplikácií ale pretože sú drahšie ako nosiče read-only, sú neprak-
tické na sledovanie pohybu menej drahých produktov. Do niektorých mikročipov read-only 
sa informácie ukladajú počas výrobného procesu. Informácia na takomto type čipu sa ni-
kdy nemôže meniť. Viac flexibilnou voľbou je používanie metódy nazvanej EEPROM (elec-
trically erasable programmable read-only memory). S EEPROM sa údaje môžu meniť po-
mocou špeciálneho elektronického procesu. 
 
Frekvenčné pásma RFID 
 

RFID nosiče a snímače musia byť nastavené ma rovnakú frekvenciu aby mohli ko-
munikovať. RFID systémy používajú mnoho rozličných frekvencií ale najviac používanými 
sú nízke (pásmo 30 - 500 KHz), vysoké (13,56 MHz) a ultra vysoké frekvencie alebo UHF 
(850-900 MHz). Pri niektorých aplikáciách sa taktiež využívajú mikro vlny (2,4 – 2,5 GHz). 
Rádio frekvenčné vlny sa správajú rozlične pri iných frekvenciách, takže je nutné vybrať 
správnu frekvenciu na konkrétnu aplikáciu. 

 
 

Frekvenčné pásmo Nasadenie 

<135 kHz Bez licenčné pásmo, využívané vo viacerých aplikáciách, najčastejšie na sledo-
vanie zvierat, systémy na kontrolu prístupu a kontrolu pohybu 

1,95, 3,25, 4,75 a 8,2 MHz Pásma sú využívané v závislosti od licenčných podmienok v jednotlivých regió-
noch, využitie najmä v oblasti kontroly tovaru v obchodoch 

13, 13,56 MHz Rovnako ako predošlé, okrem nasadenia v obchode je však používané aj pre 
medicínske aplikácie a výskum 

27 Mhz Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume 
430=460 MHz Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume 

430-460 MHz Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume (región 1) 

902-916 MHz Pásmo na využitie v medicínskych aplikáciách a výskume (región 2), využitie aj v 
doprave, prekrýva sa s GSM 

918-926 MHz Pásmo pre RFID vyhradené v Austrálii, bez licenčné s výkonom do 1 W 
2350-2450 MHz Pásmo na všeobecné použitie RFID, v rovnakom pasme pracujú IEEE 802.11 

5400-6800 MHz 
Pásmo vyhradené pre budúce aplikácie, FCC z neho vyhradila 75 MHz pre inteli-
gentné dopravné systémy, pásmo 5,8 GHz plánuje využiť EÚ (zatiaľ' špecifiko-
vané vo Francúzsku) na sledovanie pohybu vozidiel 

RFID regióny. Región 1 - Európa a Afrika 
                     Región 2 - Severná a Južná Amerika 
                     Región 3-Azia, Austrália 

 
Rozličné frekvencie majú rozdielne charakteristiky, ktoré z nich robia viac vhodné 

pre určité aplikácie. Napríklad, nízko frekvenčné nosiče sú lacnejšie ako nosiče pracujúce 
na ultra vysokej frekvencii (UHF), majú nižšiu spotrebu energie a lepšie prenášajú signál 
cez nekovové prekážky. Sú vhodné na snímanie tovaru s vysokým obsahom tekutín, ako 
je ovocie, na krátku vzdialenosť. UHF frekvencie zvyčajne ponúkajú väčší dosah a môžu 
prenášať údaje väčšou rýchlosťou. Na druhej strane, nosiče pracujúce na tejto frekvencii 
spotrebujú viac energie a horšie prechádzajú cez prekážky. A pretože sú viac „smerové“, 
potrebujú priamu viditeľnosť medzi nosičom a snímačom. UHF nosiče môžu byť lepšie na 
snímanie krabíc tovaru, ktorý sa prenáša cez vstupné dvere skladu. 
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Aplikácie najčastejšie používajúce technológiu RFID?  
 
RFID sa používa na všetko od sledovania dobytka až po spúšťanie zariadenia dole rop-

ným vrtom. Možno to znie otrepa-
ne ale aplikácie sú limitované iba       
ľudskou predstaviteľnosťou. Naj-
bežnejšími aplikáciami   sú sledo-
vanie položiek pri zásobovaní, 
sledovanie pohybu majetku, sle-
do- vanie súčiastok vo výrobe, 
bezpečnosť (vrátane kontroly 
vstupu do budovy) a platobné 
systémy, s ktorými môžu zákazní-
ci platiť bez nutnosti použitia ho-
tovosti. 
 
 
 

 

 
Preto

duje priamu
vlny umožň
Väčšina RF
prijímača.  
RFID nosič
údaje rýchlo
Nosiče RFID
odolnosť pr
mastnotu, š
Ukážky RFID značiek s anténami vo vyhotovení,  
ktoré umožňuje nalepenie na sledované predmety 
Hlavné vlastnosti RFID 

že údaje z a do nosiča sa prenášajú rádio frekvenčnými vlnami, RFID nevyža-
 viditeľnosť medzi snímačom a nosičom na snímanie a zapisovanie údajov. RF 
ujú prechod cez množstvo nekovových materiálov.  
ID systémov umožňuje súčastný zber údajov z viacerých nosičov v dosahu 

e môžu byť snímané veľmi vysokou rýchlosťou. RFID snímače môžu snímať 
sťou až do 1000 ks za sekundu  
 môžu byť uzavreté v odolnom umelom obale, čím sa zvyšuje ich trvanlivosť a 

i sledovaní položiek v drsnom výrobnom procese. Môžu byť snímané cez 
pinu a farbu.  
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mali, boli dvadsaťdolárové bankovky. Po ich zabalení do

Nosiče RFID môžu uchovať veľké množstvo údajov. Vysoko kvalitné RFID nosiče môžu 
mať až 1MB pamäte, aj keď väčšinou to nebude viac ako 64 bitov.  
Niektoré RFID nosiče podporujú operácie čítania/zápisu, čím je umožnené aktualizovať 
údaje v reálnom čase napr. pri pohybe tovaru v prepravnom procese. 
 
Označovanie bankoviek? 
 

O snahách označovať bankovky eura pomocou RFID sa vedú debaty už dávnejšie. 
Momentálne sa uvažuje o použití technológie od firmy Hitachi. Čip s veľkosťou zrnka pies-
ku vrátane antény by bol umiestnený do každej bankovky a po vybudení aktívnou čítačkou 
by bankovku identifikoval. Výhody sú nesporné, bankové lúpeže by sa takmer úplne pre-
sunuli na pôdu historických detektívok. Podľa záznamu zo snímača by sa totiž bankovky 
dali identifikovať v danom čase vynášané z banky alebo iného objektu. Ich čipi by sa do-
konca mohli bezkontaktne zničiť a bankovka by bola nepoužiteľná. Zlodejovi nepomôže 
ani ochranná fólia, v ktorej by ich z banky vyniesol popri dverových snímačoch, pretože 
kódy bankoviek by sa prečítali už pri ich vyberaní z trezoru. No a skúste potom takého 
bankovky v ére pokročilého nasadenia technológie RFID a globánych počítačových sietí 
čo i len nosiť pri sebe, nehovoriac už o ich použití na platenie. Označovanie bankoviek 
pomocou technológie RFID by bola citeľná rana aj pre rôzne formy čiernej ekonomiky.    
Anonymné účty su mimo niektorých švajčiarskych bánk síce už minulosťou, no dnešné 
peniaze sú dokonale anonymné, a tak sa pomocou nich dajú realizovať rôzne nekalé prak-
tiky hlavne v súvislosti s neplatením daní a čienrnou prácou.                     

Argumentom proti označovaniu bankoviek je obava,že obchodník bude už pri va-
šom vstupe do obchodu vedieť, koľko finančnej hotovosti máte pri sebe. Zamyslite sa však 
nad logikou veci. Väčšinou máme so sebou len pár mincí a zopár bankoviek v súhrnnej 
hodnote pár sto korún na nákupy v malých obchodíkoch a stánkoch, kde ešte neberú pla-
tobné karty. Takže ani tento argument nie je taký závažný. Ako protiargumenty  zostávajú 

teda len strata súkromia a posil-
nenie pozície štátu vo vzťahu 
k občanovi. Nie je dokoca vylú-
čené, že éra označovania ban-
koviek sa už začala.  

 
Údajne sa dvaja Američa-

nia čudovali, že v niektorých 
snímačoch v obchodných do-
moch vyvolávajú poplach aj na-
priek tomu, že nič neukradli a 
nemali so sebou ani žiadny tovar 
nakúpený inde, kde by zabudli 
značky RFID  deaktivovať. Jedi-
né, čo okrem oblečenia pri sebe 
 tieniacej fólie poplachy prestali. 

Aby dokázali, že tieto nové dvadsaťdolárové bankovky sú nejako označené, vložili ich do 
mikrovlnnej rúry,kde po krátkom čase došlo pri všetkých bankovkách „k malej explózii“, 
navyše na tom istom mieste. O dôveryhodnosti tohto zdroja možno polemizovať. Podľa 
fyzikálnych princípov k explózii dôjde pri prekročení tlaku plynu(splodín výbuchu) alebo 
pary v uzavretom priestore. Podľa internetových blogov sa s odstupom času zistilo, že 
v bankovkách bol zatavený pliešok, ktorý uľahčoval identifikáciu bankovky v rôznych 
automatoch a takisto umožňoval hmatovú identifikáciu bankovky nevidiacim. 
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FID verzus človek a jeho domáci miláčikovia 

RFID možno využiť napr. Pri evidencii dochádzky v podniku. Po 
zadaní 

ikálneho skla má rozmery 1 cm (dĺžka) x 2 mm 
(šírka). 

R
 

údajov o dochádzke informačný systém  eviduje údaje pre jednot-
livýdh zamestnancov, môže aj automaticky odovzdávať podklady na 
mzdové oddelenie, prípadne aj vypracúvať súhrny dochádzky pre nižší 
stupeň manažmentu. Z hľadiska RFID je v tomto procese dôležitá prvá 
fáza – vstup údajov. Tá sa v súčasnosti rieši rozlične -  od obligátnych 
„pichacích“ hodín až po bezkontaktné čipové karty. No v tomto prípade 
dochádzkový systém vlastne eviduje evidenčné karty, a nie skutočný po-
hyb ľudí. Pomocou RFID je možnéevidovať aj domáce zvierať (pozri na-
príklad pasy Európskej únie pre psy a mačky). Metóda RFID sa na ozna-
čovanie koní pomocou mikročipu reálne používa už aj na Slovensku ( 
napr. Systém INDEXEL). 

Implantát z biomed
Jeho tyčinkový tvar so zaoblenými hrotmi umožňuje ľahkú a nebo-

lestnú aplikáciu mikročipu do podkožia označovaného zvieraťa pomocou 
injekčnej  ihly, ktorá je súčasťou jednorazového aplikátora. Sklený im-

plantát má pripevnenú polypropylénovú hlavičku Bio-Bond, ktorá 
zabraňuje jeho prípadnému premiestňovaniu v podkoží zvieraťa. 
ení, RFID značky vo vyhotov
ktoré umožňuje implantáciu 
pod kožu 
systém umožňuje, aby

ní predchádzajúceho 
odseku

ýhody verzus obavy 
m pár maličkostí má technológia RFID len samé výhody. Sú tu 

však a

technológie RFID je pohlcovanie signálu RFID kvapalinami a 

tiargumentom masového nasa-

Životnosť implantátu je minimálne 25 rokov. Tento prepracovaný 
 označené zviera mohlo byť identifikované kdekoľvek a kedykoľvek 

a aby informácie o  ňom boli v prípade potreby pohotovo k dispozícii (výstavy, športové 
súťaže, hranice, vystavenie veterinárnych osvedčení, poisťovníctvo). 

Aké sú formy značkovania ľudí pomocou RFID? Možno pri číta
 o implantátoch niektorým slabším povahám naskočila husia koža. No takéto obavy 

sú trochu predčasné.  O trvalých implantároch sa u ľudí uvažuje zatiaľ len v súvislosti 
s kreditnými kartami na bezpečnú identifikáciu platiteľa. Na dočasné účely typu diskoték, 
zábavných parkov a iných podujatí sa vyvíjajú identifikačné papierové a plastové náramky.  
 
V

Zdalo sa, že okre
j technické aj etické problémy. Tie technické sa týkajú hlavne kolízií, či už viacerých 

čítacích zariadení, alebo väčšieho množstva značiek. Kolízii čítacích zariadení možno 
predísť pomocou technológie TDMA, keď každá čítačka vysiela žiadosť o údaje synchro-
nizovane v inom časovom úseku. Ani s touto technológiou sa však problémy nekončia. 
Nasledujúca čítačka by totiž mohla opätovne načítať kód RFID, ktorý už bol v príslušnej 
lokalite načítaný inou čítačkou, a takýto kód by bol potom zanesený do systému duplicitne. 
Preto sú čítačky vzájomne zosieťované a prípadné duplicity sa kontrolujú. Rovnako môže 
dôjsť ku kolízii pri väčšom množstve značiek RFID, ktoré v jednej lokalite súčasne odpo-
vedajú na výzvu čítačiek.  
Ďalším z radu problémov 
jeho tienenie kovmi. Pohlcovanie signálu kvapalinami nepredstavuje praktický problém, 
pretože nádoby s nápojmi, ktorými by sme v nákupnom košíku v budúcnosti obložili naprí-
klad digitálny fotoaparát, veľa signálu neutlmia a ortuť medzi bežný tovar obchodných do-
mov nepatrí. No tienenie kovovými predmetmi a fóliami nemožno prekonať technologicky, 
len organizačne, napríklad špeciálnym balením kovových hrncov, aby sa v nich nedal prí-
padne prepašovať nejaký hodnotný tovar.  
Čitať údaje RFID môže prakticky každý. Preto hlavným pro
denia RFID je potenciálna strata súkromia. Nie je  jednoznačné ani to, či čipy RFID na to-
vare pri prechode pokladnicou deaktivovať, alebo nie. Deaktiváciou čipu sa akceptuje súk-
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žitia technológie RFID majú aj obchodníci. V prípade nevhodného 
konštr

te neprehľadnejšie,  obchodníci majú aj jasnú predstavu, ako by vedeli 

xne nie sú ani tak nechnológie, veď niektoré firmy do-
kážu c

romie, no eliminujú sa tak aj ďalšie pozitívne faktory. Napríklad inteligentná chladnička 
blízkej budúcnosti, prípadne inteligentná kuchyňa ako celok má v prípade zachovania 
značiek dokonalý prehľad o zásobách potravín v domácnosti. V našich domácnostiach si 
na podobné vymoženosti ešte chvíľu počkáme, no takýto systém je už realitou 
v minibaroch amerických hotelov. Ak si hotelový hosť z minibaru čokoľvek zoberie  a do 
pätnástich sekúnd to nevráti na svoje miesto, bude mu táto položka automaticky pripočíta-
ná na hotelový účet.  

Obavy zo zneu
ukčného riešenia upevnenia čipu by mohli nepoctiví zákazníci čipy povymieňať, 

samozrejme, z lacnejšieho tovaru na drahší. Technicky zdatnejší zákazníci, vybavení PDA 
s čítacím a zapisovacím zariadením, by mohli niektoré údaje v čipoch RFID s flash pamä-
ťou zmodifikovať.  
    A aby to bolo eš
čipy RFID sami zneužívať. Namiesto obrovských investícií do marketingových prieskumov 
by mohli lokalizáciou čipov hoci v zákazníkovom oblečení sledovať nielen to, do akej ma-
jetkovej skupiny zákazník podľa značiek oblečenia patrí, ale pomocou sledovania údajov 
z viacerých čítačiek lokalizovať a analyzovať aj pohyb zákazníka v obchode a tomu pri-
spôsobiť svoju obchodnú stratégiu.  

Problémom RFID teda parado
elý systém RFID vrátane antény umiestniť do objemu menšieho než 0,5 x 0,5 mili-

metra, ale psychologický a spoločenský aspekt a obavy z potenciálneho zneužitia. 
 


