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Abstrakt

Cílem práce je dostatečně analyzovat trh s přístupovými systémy a na základě
toho připravit robustní přístupový systém na míru zadání. Velký důraz je
kladen na praktičnost a cenu implementace. Výsledné řešení komunikuje po
jedné společné sběrnici a je ovládáno přes webový prohlížeč.

Klíčová slova přístupové systémy, kontrola přístupu, RFID, CAN, LCP11C24,
ESP8266, mikrokontrolér

Abstract

The aim of the thesis is to sufficiently analyze the market of access systems
and to prepare a robust access system based on this result. Great effort is
placed on the practicality and cost of implementation. The resulting solution
communicates with one common bus and is controlled via a web browser.

Keywords access systems, entry check, RFID, CAN, LCP11C24, ESP8266,
microcontroler
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Úvod

V dnešní opatrné době se stává potřeba zabezpečení přístupu čím dál důle-
žitější. Kde dříve stačil mechanický zámek nebo FAB vložka, jsou nyní tyto
technologie zastaralé a neefektivní. Nástupu pokročilejších řešení dříve brá-
nila především cena a nedostatek povědomí o jejich možnostech. Nebylo také
jednoduše možné identifikovat, kdo a kdy přístup využil. Naštěstí s rychlým
vývojem technologií vzniká stále více možností, jak zabezpečení a identifikaci
zlevnit, zrychlit a zefektivnit.

Nejzajímavějším systémem pro zabezpečení a identifikaci je bezesporu
identifikace pomocí rádiových vln, neboli Radio Frequency Identifiaction (RFID).
V několika posledních letech se produkce identifikačních čipů, na kterých RFID
technologie závisí, více než zdvojnásobila [4]. Největší podíl na tom mají pa-
sivní RFID čipy, kterých by se dalo na konci roku 2016 napočítat zhruba 6,1
miliard1. Na rok 2017 je v plánu vyrobit až osm miliard takovýchto pasivních
RFID identifikátorů. Nejvíce se jich použije při identifikací zboží, skoro 97%
významných prodejců plánuje svoje zboží otagovat právě RFID čipy.

Při výběru té pravé technologie je potřeba zhodnotit, zdali RFID obstojí v
konkurenci ostatních technologií pro identifikaci. Výrobci se i dnes pokoušejí
o použití již překonaných technologí, jako jsou PIN kódy. Díky obrovskému
rozšíření se RFID naštěstí stala velice levnou technologií použitelnou doslova
všude, kde se to hodí. V porovnání s ostatními technologiemi identifikace v
přístupových systémech (viz část 2.1.5.3) vítězí cenově na plné čáře a pokud
jde o funkčnost, praktičnost implementace a používání, také nemá konkurenci
(více viz 1.1.1).

Bohužel komerční řešení přístupového systému s technologií RFID se po-
hybuje od dvou do dvaceti tisíc korun a navíc neodpovídá zadání této práce.
Dalším problémem těchto komerčních sytémů je nedostatečná připravenost na
propojení do jednolitého systému, který by se dal spravovat z jednoho místa.
Nedostatečná je také bezpečnost RFID komunikace, na kterou se zvláště u

1Pouze nové čipy vyrobené v roce 2016.
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Úvod

levnějších čteček dá provést útok hrubou silou [5]. Vlastní řešení této práce
tyto nedostatky úspěšně řeší při maximální ceně 1 000 Kč za jednu klientskou
jednotku. Navíc je obsluha systému jednodušší než u existujících komerčních
řešení.
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Kapitola 1
Analýza existujících

přístupových systémů

Přístupové systémy paří v současné době k oboru, který nabral směr raketovou
rychlostí. Jeho využití je možné jak v privátním sektoru, tak v průmyslu.
Jelikož se nejedná o nic zásadně nového, je namístě se inspirovat existujícími
technologiemi, které se v přístupových systémech využívají.

1.1 Rozdělení systémů

Pokud se necháme zasvětit do problematiky přístupových systémů, zjistíme,
že jejich rozdělení není tak přímočaré, jak se může zdát. Na systémy se dá
pohlížet z mnoha úhlů využití. Například v článku společnosti Technopark
CZ, s. r. o., [6] se na přístupové systémy nahlíží ze dvou základních hledisek:

1. Monitoring průchodů, kdy systém eviduje, kde, kdo a kdy využil pří-
stupový systém.

2. Identifikační médium, kdy je nejběžnější dálkový ovladač, mobilní te-
lefon nebo bezkontaktní čipové karty.

Spojením obou hledisek se dá vybrat řešení, které zákazníkovi nejvíce vyho-
vuje.

Další zdroje rozdělují systémy jinak. Například zde [7] a zde [8] nahlíží na
rozdělení systémů pomocí vrstev.

1. První vrstva je administrativní kde se definují potřeby přístupu a
požadavky na něj.

2. Druhá je fyzická vrstva, která obsahuje fyzické zařízení jako detektory
pohybu, alarmy, zálohy...
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1. Analýza existujících přístupových systémů

3. A poslední třetí vrstva je technická, která slouží k propojení zařízení
z druhé vrstvy a také se stará o jejich zabezpečení. Patří sem mechanismy
jako firewall, antiviry, záložní systémy...

Využití prvního rozdělení podle Technoparku se pro naše účely příliš ne-
hodí, jde o dělení dvou nerozdělitelných součástí systémů dohromady. Druhé
rozdělení je pro naše potřeby příliš abstraktní a hodí se uvažovat až u větších
systémů, kde je potřeba promýšlet každý detail.

Proto nevyužiji ani jedno z nalezených rozdělení a systémy porovnám na
základě toho, jestli využívají, nebo nevyužívají RFID technologii. Toto přímo-
čařejší řešení nám pomůže obhájit a zmapovat, proč RFID použít, či nepoužít.

1.1.1 RFID technologie

RFID technologie je bezesporu nejvyužívanější technologií identifikace pro pří-
stupové systémy. Její hlavní přednosti jsou především:

• Rychlost autentizace uživatele, kde po přiložení RFID karty systém do
pár milisekund vyhodnotí, jestli je daná karta způsobilá získat přístup.
Jde o nejrychlejší prakticky využitelný systém na trhu. Díky své rych-
losti je využíván i při identifikaci vysokorychlostních vlaků[9], které jezdí
rychlostmi přes 220 mph (350 Km/h), nebo při rychlém a spolehlivém
měření sportovců při závodech2.

• Na rozdíl od standardního klávesnicového zadání, nevyžaduje systém
heslo. Stačí si nezapomenout RFID kartu, což se dá připodobnit ke kla-
sickému klíči - až na to, že když se ztratí klíče, musí se vyměnit zámek.
Při použití RFID stačí kartu v případě ztráty vymazat ze systému.

• Velice jednoduše se do systému dají přidat další uživatelé. Standardní
RFID přívěsek na klíče stojí v době psaní této práce 0,051 USD (cca 1.28
Kč), trochu dražší jsou čipové karty velikosti kreditní karty, které stojí
0,25 USD (cca 6,41 Kč). Oproti pořízení klíče, kde se dostáváme na ceny
okolo 20 Kč za standardní FAB klíč, bezpečnostní klíče začínají na 100
Kč.

• Nepotřebuje žádné výkonné výpočetní zařízení, jako je potřeba napří-
klad u přístupových systémů rozpoznávajících obraz, otisky prstů nebo
sítnice. Systém si většinou vystačí i s jednoduchým mikrokontrolerem
na taktu 16 MHz a minimem paměti [10].

Tato část se nezbývá technologickými detaily a přednostmi technologie
RFID, ale pouze jejími viditelnými vlastnostmi. Technickou specifikací techno-
logie RFID se zabývá část 2.1.5.

2Jedním z významných badatelů a prodejců těchto systémů je firma RFID Race Timing
Systems.
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1.2. Existující komerční systémy přístupu

1.1.2 Systémy nevyužívající RFID technologii

RFID není jedinou existující technologií identifikace pro přístupové systémy.
Existuje spousta dalších, více či méně použitelných systémů, které se zabývají
touto problematikou:

• Identifikace založená na zadání PIN kódu. Tato metoda je nejvíce vy-
užívána u bezpečnostních aplikací jako jsou alarmy a kódové zámky.
Často3 bývá tato technologie použita dohromady s RFID (viz uprostřed
nahoře Obrázek 1.2)

• Bezdrátové technologie jako je Bluetooth, wifi, NFC nebo Zigbee
jsou často pomocníky identifikace v přístupových systémech[11][12].

• Systémy využívající biometrická data, která jsou považována za bez-
kolizní. Nejsnadněji se využívají otisky prstů, kde stačí malý a levný
senzor4, který pošle "hash prstu", jenž může být použit pro rozpozná-
vání.
Pokročilejší systémy mohou využít sken sítnice. V poslední době se ob-
jevuje i technologie pro čtení krevního řečiště, které už je natolik inte-
grované, že jej lze použít jak pro bezpečnostní aplikace, tak pro přístup
do počítače[13].
Dalším systémem využívajícím biometrická data je i systém přístupu
na základě rozpoznávání obličeje. Není příliš robustní, protože lze často
oklamat fotografií. Ale zcela jistě se najdou přístupové systémy, do kte-
rých by zapadl. Dalším problémem je mnohdy výpočetní výkon, který je
pro tento typ identifikace potřeba. Slabší mikroprocesory, které si hravě
poradí s RFID, by se k úspěšnému rozpoznání dostaly za hodně dlouho.

Přestože tyto systémy sice nebudou využity ve vlastním řešení (viz kapitola
3) z důvodu úzkého zadání směřujícího k RFID technologii, i tak do proble-
matiky přístupových systémů patří a často jsou nástavbou nebo vylepšením
právě RFID řešení.

1.2 Existující komerční systémy přístupu

Na českém trhu se pohybuje překvapivě velké množstí firem, které se zabý-
vají přístupovými systémy. Tato skutečnost je podpořena tím, že přístupové
systémy úzce souvisí s bezpečnostními systémy, které se více či méně instalují
společně. Firmy většinou nabízí kombinaci přístupových systémů s docházko-
vým systémem [14], čímž se rozhodnutí, jestli přístupový systém nasadit, nebo
nenasadit, stává mnohem jednodušší.

3Hlavně u asijských řešení viz 1.2.3
4Součástka samotná se dá pořídit na dealextreme.com za 12 USD, tedy přibližně 300 Kč
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1. Analýza existujících přístupových systémů

Obrázek 1.1: Přístupový systém firmy JABLOTRON RP-02

V následující kapitole rozeberu systémy, ze kterých bych mohl čerpat in-
spiraci a tudíž by byly teoreticky aplikovatelné na zkoumanou problematiku.
U komerčních systémů je samozřejmě jedním z nejdůležitějších hledisek cena.
I když je většina mnou vybraných systémů navrhnuta a vyrobena v České re-
publice 5, jejich cena je srovnatelná se zařízeními vyrobenými jinde v Evropské
unii.

Zdaleka nebyly popsány všechny možnosti komerčních přístupových sys-
témů, zaměřil jsem se pouze na ty, které mohou přinést inspiraci pro část
vlastního řešení 3.

1.2.1 Přístupové a bezpečnostní systémy firmy Jablotron

Firma Jablotron je jednou z nejvýznamnějších firem v oboru bezpečnostní
techniky v České republice. Je to ryze česká skupina technologických firem
s tradicí od roku 1990. Největší společností skupiny je firma JABLOTRON
ALARMS a.s., která se zaměřuje právě na bezpečnostní a potažmo přístupové
systémy a patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v České republice i
ve světě.[15]

Jak je patrné, firma Jablotron se nezaměřuje pouze na přístupové systémy,
i přesto je ale významným hráčem na poli přístupových systémů. Ne však díky
bohaté nabídce, nýbrž díky známé značce [16].

5Případně navrhnuta a vyrobena v Číně.
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1.2. Existující komerční systémy přístupu

Při pohledu na aktuální sortiment přístupových systémů JABLOTRONu
spadá do mého výběru pouze jedno zařízení - totiž stanice RP-02, která po
připojení antény pro RFID, magnetického držáku dveří a napájení funguje s do-
danými RFID čipy, viz obrázek 1.1. Systém používá standardní RFID technologii
s tím, že podporuje více než jeden standard, jak 134kHz tak nejvíce použí-
vaných 125kHz. Systém si také umí pamatovat posledních tisíc karet, které
se pokusily otevřít dveře a při připojení vlastní SD karty dokonce až 1 milion
záznamů. [17]

1.2.1.1 Klady přístupového systému od Jablotronu

• Systém využívá technologii RFID, jejíž zjevné výhody proti ostatním
systémům byly zmíněny v části 1.1.1 této práce.

• Připojení antény RFID je možné až do vzdálenosti 50m. Tím se dá sa-
motné zařízení RP-02 umístit až do střeženého prostoru, a zkomplikovat
tak případné násilné vniknutí.

• Systém slibuje určitou inteligenci při zakoupení proprietálního software
[18]. I bez něj však lze optimalizovat a sledovat provoz díky ukládání dat
na SD kartu, jejíž data se pak dají analyzovat. V kombinaci s více vstupy
se dá uvažovat i o nasazení BigData algoritmů pro optimální vytížení
jednotlivých vstupů.

• Firma JABLOTRON klade důraz na kvalitu a spolehlivost [15]. A jelikož
není žádoucí přístupový systém měnit každých pár let, je vhodné vsadit
na řešení, které stojí na pevných základech. Proto je jedním z největších
kladů tohoto systému právě to, že ho vyrobila firma s výhradně českou
výrobou.

1.2.1.2 Zápory přístupového systému od Jablotronu

• Jak už to u hotových řešení "na klíč"bývá, platforma umožňuje pouze mi-
nimální míru integrace do již fungujícího systému. Dle [18] je sice v sys-
tému určité API, je ale nutné mít neustále připojený server/hostitelský
počítač pro interakci s RP-02. Tím se zavírá jedna z nejzajímavějších
možností systému, a to je správa ze sítě.

• Cena systému s jednotkou RP-02, magnetickým zámkem, anténou a kar-
tami pro čtyři vstupy vyjde v roce 2017 na 7 097 Kč, což jasně propadá
v porovnání s ostatními systémy.

1.2.2 Přístupové systémy IMA

IMA je zkratkou pro Institut mikroelektronických aplikací se sídlem v Praze
a v Pardubicích. V roce 1992 pohltila výzkumnou základnu bývalého státního
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1. Analýza existujících přístupových systémů

podniku Tesla ELTOS, a. s. Nyní se zaměřuje na více než jedenáct projektů,
jako například na mobilní evidenční systémy, výdejové automaty, lokalizační
systémy, systémy pro parkoviště a v neposlední řadě i na přístupové systémy.
[19]

IMA celou rodinu produktů pro přístupové systémy nazývá IMAporter.
Obsahuje plejádu technologií a řešení, jak pro rodinné domy, byty a kance-
láře, tak pro průmyslové areály, kanceláře a kancelářské komplexy. [20] Tato
řešení IMA staví většinou na míru zákazníkovi, a tak lze sáhnout po jakékoliv
technologii.

IMA umožňuje použít technologie jako NFC6, Bluetooth smart, klasickou
numerickou klávesnici a samozřejmě RFID. Díky cloudové integraci celého sys-
tému je možné ovládat celý systém z druhé strany planety. Samozřejmostí
je i možnost propojení se sytémy EZS, EPS nebo CCTV pro specializované
použití při kontrole osob v rozsáhlých prostorech.

Cloudové řešení je poskytováno jako služba, jedná se tedy o on-line alter-
nativu systému, kde se klient může vyhnout pořizování vlastního HW a vše,
včetně nákupu licencí a aktualizace SW, běží v cloudu.

1.2.2.1 Klady přístupových systémů od IMA

• Systémy od IMA umožňují použití technologie NFC, s čímž přichází do
hry duplexní komunikace. Na rozdíl od klasických levných RFID tagů
je tedy možné levněji implementovat lepší zabezpečení přístupu proti
kopírování nebo man-in-the-middle útokům.

• V nabídce IMA je široký výběr hardwarových modulů pro zabezpečení
přístupu. Viz odstavec 1.2.2

• Fakt, že cloudový systém je poskytován jako SaaS, poskytuje uživateli
komfort patřící do moderního zacházení se softwarem. S tím jde ruku
v ruce vysoká škálovatelnost systému, do které se jistě vyplatí investovat.
Tento luxus je vykoupen vyššími náklady u poskytovatele softwaru.

1.2.2.2 Zápory přístupových systémů od IMA

• Firma tato zařízení sama instaluje na míru zákazníka. Není tedy možné
koupit hotové zařízení a to si následně instalovat podle vlastních potřeb.
S tím přichází vyšší pořizovací náklady, neboť každou zakázkou se zabývá
minimálně jeden technik, který systém instaluje. [12]

• Systém v cloudu je lépe přístupný než in-house systém. To znamená
větší nároky na zabezpečení přístupu a potenciálně i více zranitelných
míst, zvláště když jde o cloud vyvinutý přímo firmou IMA.

6Near Field Communication - zpravidla najdeme v chytrých telefonech se systémem
Android
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1.2. Existující komerční systémy přístupu

• Cenově se systém hůře porovnává s ostatními, protože je stavěný na
míru. Některé součásti lze ale koupit v eshopu - pouze cena čtečky, karet
a antény se pohybuje v roce 2017 kolem 20 tis. Kč [21]. Proti 1.2.1.2 je
tedy cena, i když nekompletní, vyšší.

1.2.3 Přístupové systémy z Asie

V dnešní době, kdy se většina produkce přesouvá do asijských zemí, by bylo
vhodné zaměřit se i na tuto část trhu. Inspiraci jejich systémy neočekávám,
nicméně je poučné nahlédnout do těchto koutů vývoje a zjistit, za jakou cenu
se jejich systémy vyrábí.

Systémy z Asie patří dolouhodobě mezi to nejlevnější7, co se dá pořídit.
Důvodem tak nízké ceny jsou celkové poměry v Asii, zejména potom zane-
dbávání základních lidských práv8 a nízká cena práce. V neposlední řadě je
mnohdy vývoj nedobrovolně financován rozvinutými západními zeměmi. Podle
serveru The Economist bylo od roku 2008 do roku 2013 ukradeno jenom ze
Spojených států amerických duševní vlastnictví v hodnotě 300 miliard USD
a celosvětově 1 bilionu USD [23]. Od zavedení zákona America’s Economic
Espionage Act v USA se stala špionáž federálním zločinem. Díky tomu bylo
vyčísleno, že 44% těchto případů je napojeno na Čínskou lidovou republiku.
Právě proto se zaměříme i na produkty od nich.

Už při prvním nahlédnutí na servery prodávající asijské zboží9 nalezneme
produkty velmi podobné tomu, co lze sehnat v Česku, ale za zlomek ceny.
Zařízení podobné popisovanému v části 1.2.1 je na aliexpress.com k sehnání
za čtvrtinu ceny10. Jeho název mluví za vše Cheap! Brand NEW Rfid Door
Access Control System Kit Set. V kitu se dostane všech součástí, které jsou
k funkci potřeba a které jsou zároveň součástí systému od Jablotronu, ale vše
za cenu okolo 60 USD + je možné využívat nejen systém RFID, ale i ruční
zadávání PIN. Neumožňuje ani zápis na SD kartu, ani připojení do cloudu,
svému účelu ale poslouží.

Systém je často poskládaný z mnoha částí, které ani nemusí být od jednoho
výrobce. Standardní produkt v katalogu pak vypadá zhruba tak, jak je vidět
na obrázku 1.2.

Ostatní servery jsou na tom podobně. Na banggood.com a dealextreme.com
jsou ceny téměř totožného zařízení trochu vyšší, ale často s relevantnějšími re-
cenzemi a garancí reklamace.

7Myšleno cenově. Pokud by se dalo jednoduše spočítat, kolik práce musí zákazník inves-
tovat v průběhu životnosti produktu, nejlevnější by určitě nebyly.

8Hlavně v Číně viz [22]
9Hlavními zdroji mi byly tři největší servery: http://aliexpress.com, http://

dealextreme.com a http://banggood.com
10Blokace dveří u Jablotronu je jiná než na Aliexpress.
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1. Analýza existujících přístupových systémů

Obrázek 1.2: Ukázka čínského přístupového systému z aliexpress.com

1.2.3.1 Klady přístupových systémů z Asie

• Na prvním místě je jednoznačně cena. U porovnání se zařízením z 1.2.1
jsme se dostali v roce 2017 na čtvrtinovou cenu11.

• Asijské výrobky se často snaží zaujmout funkcionalitou, a tak se dají na-
jít funkční hybridy, které spojují přístupový systém s dalšími systémy12.

1.2.3.2 Zápory přístupových systémů z Asie

• I v případě volby placeného poštovného může doprava trvat několik mě-
síců.

• Záruka jsou většinou dva měsíce, u zkoumaného zařízení je dokonce je-
den rok. To je stále méně, než se dá dostat na zboží z České republiky,
kde je standardní záruční doba občanským zákoníkem České republiky,
tj. 2 roky13. Problém ale tkví i v následném uplatnění reklamace. Po-

11Cenu práce jsem u těchto zařízení nekalkuloval, ale předpokládám větší náročnost in-
stalace asijské verze.

12Například s GSM závorou, kombinují RFID+klávesnici v jedné anténě a podobně.
13V roce 2015 přišel v platnost nový občanský zákoník a mnoha lidem zamotal hlavu,

protože se podle některých výkladů zkracuje záruční doba na půl roku. Podle České obchodní
inspekce však stále platí, že u spotřebního zboží můžete reklamovat vady, které se projeví
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1.2. Existující komerční systémy přístupu

chopitelně se mnohem lépe bude řešit obchodně právní spor v České
republice než v Asii [25].

• Dokumentace k výrobku bývá často neúplná nebo nedostatečně přelo-
žená, čímž se zprovoznění systémů stává složitější, než je tomu u systémů
s normálním návodem. Zákazník tak bývá odkázán na hledání pomoci na
diskuzních fórech nebo je nucen si vyžádat upřesnění přímo od výrobce.

• Kvalita zpracování návrhu elektrických komponent, bezpečnostních prvků
a dílenského zhotovení je dlouhodobě označována jako podprůměrná
[26]. Dá se očekávat, že jejich poruchovost bude vyšší.

1.2.4 Shrnutí hlavních výhod existujících komerčních
systémů přístupu

Jak vyplývá z textu výše, na trhu je mnoho řešení, které lze pro danou pro-
blematiku uplatnit. Každé má své výhody a nevýhody, ale všechny plní svůj
úkol přístupových systémů úspěšně. Z těchto existujících systémů lze nabrat
inspirace, která pomůže s vlastním řešením (3).

Výhody popsaných systémů, které by se daly využít:

• Přístupový systém napojený do internetu sice mírně ztrácí na bezpeč-
nosti, ale za cenu mnohem přívětivějšího uživatelského rozhraní. Po-
kud se dbá čtyřech základních bezpečnostních pilířů internetové bezpeč-
nosti14[27], má připojení do internetu obrovskou přidanou hodnotu.

• Pokud je systém distribuovaný v cloudu, je možné využít metody po-
skytování software Software as a Service, a tím snížit náklady a trápení
jak zákazníkovi, tak poskytovateli přístupového systému.

• Systém založený na RFID je rychlejší, bezpečnější, uživatelsky jedno-
dušší15 a odolnější proti vnějšímu poškození než klasický číselný kód.

kdykoli v prvních dvou letech. S prodávajícím si můžete smluvně sjednat i delší záruční dobu
[24].

14Kontrola nad tím, kdo se připojuje, "neomezená"síť přístupná zabezpečeným kanálem,
cloudová bezpečnost a bezpečnost dat, promyšlená a integrovaná detekce hrozeb a ochrana.

15Uživatel si nemusí pamatovat PIN.
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Kapitola 2
Návrh vlastního řešení

Nyní, když jsme popsali, co lze nalézt na trhu přístupových systémů, můžeme
se podívat, jakými vlastnostmi se dá inspirovat a jaké technologie by se daly
využít. V této kapitole popíši a srovnám technologie, které se hodí pro vlastní
řešení práce. U většiny technologií navrhnu integrované obvody a programové
vybavení, které by bylo potřeba přidat do návrhu.

Zadání práce jasně popisuje, jaké vlastnosti musí mít výsledný prototyp.
Vlastní řešení by se nemělo odchýlit od těchto základních pilířů zadání:

• Je nutné, aby identifikační médium využívalo technologii RFID. Tato
technologie se zadávajícímu prokázala jako nejvhodnější pro danou pro-
blematiku.

• Zařízení nebude fyzicky přístupné, proto případné zamrzání zařízení
musí být řešeno externím nebo interním watchdog timerem, případně
jiným elegantnějším řešením.

• Celkový systém musí být stabilní a brát v potaz real-time zpracování
požadavků i při velkém počtu připojených zařízení. Pomalá identifikační
nebo komunikační vrstva tedy nemůže být použita.

• Systém musí být lehce ovladatelný a spravovatelný jedním master za-
řízením, které přidává a odebírá přístupy.

Přestože zadání jasně definuje jak identifikační, tak komunikační vrstvu,
je třeba analyzovat i jiné technologie, které by se daly použít. Na základě
těchto se pak rozhodneme, jestli by některá z technologií nepřinesla výhodu
při řešení.

Celkový přístupový systém je složen z více fyzických celků, které popisuje
obrázek 2.1. Všechny tyto celky jsou potřeba pro úspěšný a bezpečný chod
přístupového systému. Výběr technologie těchto celků je náplní této kapitoly.
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2. Návrh vlastního řešení

Identifikace
Logika

Komunikace

PIN

Komunikační
rozhraní

...

...

Umožnění přístupu

Ovládací
rozhraní

Identifikace
Logika

PIN

Umožnění přístupu

Obrázek 2.1: Schéma jednotlivých fyzických celků systému, popsaných v ka-
pitole 2

2.1 Volba identifikačního média
Identifikační médium je dle prvního dělení v části 1 jedna ze dvou základních
součástí přístupových systémů. Je to médium, které slouží k interakci uživatele
a systému. Probíhá přes něj autentifikace a identifikace uživatele. Na základě
informací z identifikačního média se logická vrstva (část 2.3) rozhodne, jestli
umožní, nebo neumožní vstup. Měla by být bezpečná, rychlá a odolná proti
fyzickému poškození, protože to je jediná část systému, která musí být přímo
přístupná uživateli16.

2.1.1 Číselný kód (PIN)

Nejzákladnější a nejméně technologicky náročný systém identifikace uživatele.
Uživatel si jednoduše pamatuje číselný PIN kód pro přístup a když se chce
identifikovat, napíše ho do numerické klávesnice.

Numerické klávesnice pro připojení k mikroprocesoru lze sehnat velmi
levně. Nejlevnější jsou takové klávesnice, které nekomunikují po sběrnici17, ale
komunikují čistě paraelně18. Takové sice zaberou více pinů na mikrokontroléru,
ale nepotřebují přídavnou logiku, a tudíž jsou levnější. Základní klávesnici lze
sehnat přibližně za 20 Kč (viz první zleva na obrázku 2.2)

Mírně dražší klávesnice komunikují po sběrnicích, což se při návrhu vlast-
ního systému hodí víc. K sehnání jsou takzvané vandal-proof klávesnice, které
jsou odolnější vůči fyzickému násilí. Cena takových klávesnic se pohybuje okolo
700 Kč.

16Toto tvrzení neplatí vždy, v případě použití Bluetooth/wifi nebo rozpoznávání obličeje
(část 1.1.2) - tyto systémy jsou efektivní i na větší vzdálenosti (stovky metrů), a proto není
potřeba je dávat uživateli na milost a schovat je někam mimo dosah.

17Jako je třeba Wiegand26 (o této sběrnici viz 3.2.4), I2C, RS232 nebo SPI.
18Klávesy jsou zapojeny do matice, viz prostřední část obrázku 2.1.1
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2.1. Volba identifikačního média

Obrázek 2.2: Příklady jednotlivých typů klávesnic. Zleva standardní PIN klá-
vesnice, její matrixové zapojení a klávecnice vandal-proof.

Numerické klávesnice se často kombinují s RFID technologí (o RFID čteč-
kách pojednává část 2.1.5 nebo vpravo na obrázku 2.1.1). Na desce plošných
spojů je integrovaná i RFID čtečka, a tak lze využít oba systémy současně,
dokonce i na stejné sběrnici. Tyto klávesnice stojí okolo 250 Kč i s pár RFID
přívěsky.

2.1.2 Biometrické údaje

Rozdělení biometrických systémů je popsáno v části 1.1.2. Z této části jsou
pro tuto práci relevantní technologie systému pouze tři - rozpoznávání otisků,
sken cévního řečiště a sken sítnice.

• Modul pro rozpoznávání otisků prstů je nejjednodušší sehnat i s do-
kumentací. Je to poměrně hojně využívaná technologie i pro zabezpečo-
vací a docházkové systémy. V posledních deseti letech našla svoje uplat-
nění i pro zabezpečení osobních počítačů nebo mobilních telefonů [28].
Přestože je hojně využívaná, její prolomení patří k těm nejjednodušším.
V článku o prolamování biometrických systémů od Paula F. Robertse se
mluví o metodě, kdy se zkopírují otisky prstů přímo ze čtecího zařízení
a na to samé zařízení se pak provede útok.

Cena za čtečku otisků prstů se pohybuje od šesti set do deseti tisíců
korun, záleží na použití a stupni zabezpečení. Systémy často komunikují
po podobné sběrnici jako RFID čtečky (viz 2.1.5) nebo čtečky PIN kódu
(viz 2.1.1), totiž Wiegand. Mnohem častěji než v ostatních případech se
na trhu dá narazit na čtečky podporující Sériové nebo RS232 protokoly,
což ztěžuje integraci do vlastního návrhu obvodu. Dle použití se dají se-
hnat v řádech tisíců až desetitisíců korun. Zařízení je vpravo na obrázku
2.3.
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2. Návrh vlastního řešení

Obrázek 2.3: Příklady biometrických senzorů. Zleva: senzor pro skenování du-
hovky, čtečka cévního řečiště prstu, čtečka otisků prstů.

Skeny cévního řečiště a skeny sítnice jsou mnohem pokročilejší systémy
pro zabezpečení a správu přístupu. Mají stále přijatelný poměr cena/výkon,
ale jejich dostupnost je mnohem horší. Volně k dostání jsou zařízení pro kon-
cové uživatele často s rozhraním, které se nehodí pro vývoj vlastního systému
- USB nebo ethernet.

• Systém pro čtení krevního řečiště prstu + otisku prstu nabízí na-
příklad firma Safran Morpho s jejich čtečkou MA VP-BIO, cena v Česku
pouze na vyžádání - není určeno k přímému prodeji. Výstupní roz-
hraní, které podporuje, jsou hned čtyři: Wiegand, Clock&Data, RS-485
a Ethernet. Viz prostřední část obrázku 2.3.

• Pro biometrické snímače oční duhovky a sítnice je situace podobná. Sys-
témy se dají sehnat pouze na vyžádání. Zařízení, které podporuje komu-
nikaci i po sběrnici Wiegand (a teoreticky použitelné pro vlastní řešení)
je vyráběno firmou LG pod názvem iCAM7100. Je lépe k sehnání, ale cena
je vysoká - okolo 80 tisíc korun pouze za základní jednotku podporující
komunikaci RS-485. Viz vlevo na obrázku 2.3.

Na trhu se dá narazit na mnoho pokročilejších biometrických senzorů, jako
jsou například [29]:

• Analyzátory geometrie ruky nebo tváře.

• Verifikace podle pohybu očí, hlavy, zápěstí při podpisu, psaní na kláves-
nici nebo pohybu úst.

• Rozpoznávání podle DNA, akustické charakteristiky hlasu.

Jejich cena je bohužel špatně dohledatelná [29]. To znemožňuje jejich stan-
dardní použití v návrhu přístupového systému, a proto jsou systémy nerele-
vantní pro vlastní řešení problému.
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2.1. Volba identifikačního média

2.1.3 Čárový/QR kód

Čárový kód je zastaralejší technologie pro řešení identifikace uživatele, ale
jedna z nejjednodušších. Kombinuje výhody RFID a PIN v tom, že si uživatel
nemusí pamatovat PIN, nýbrž pouze nosit kartičku19, kde je jednoduchý 1D
nebo 2D kód. S využitím pro přístupové systémy se v dnešní době už často
nesetkáme, někdy se ještě využívá jako identifikace pro členy klubu (knihovny,
fitness centra... [30]).

Systém se skládá ze čtečky kódu v podobě lineárního CCD snímače nebo
2D snímače20 [31]. Identifikačním médiem je kód vytištěný standardní cestou
na papír nebo kartičku. Proto je cena provozu a pořízení systému velice nízká.
Lze jím rychle identifikovat velké množství subjektů a cena jednoho identifi-
kačního kódu je zanedbatelná. Čtecí 1D+2D zařízení s rychlostí až 130 kódů
za sekundu lze pořídit od 800 Kč.

2.1.4 Bezdrátová mobilní identifikace

S příchodem chytrých telefonů se otevřely nové možnosti v mnoha oblastech
a přístupové systémy nejsou výjimkou.

2.1.4.1 Využití NFC a Bluetooth Low energy technologie

Firma IMA zmíněná v části 1.2.2 využívá u některých svých produktů techno-
logie zaměřené právě na chytré telefony[21]. Jejich produkt OtvírejMobilem je
univerzální řešení pro mobilní identifikaci jak klasickými identifikačními pro-
středky21, tak pomocí mobilních telefonů s NFC nebo Bluetooth Low Energy.
Se systémem se pak komunikuje standardními metodami jako je protokol Wie-
gand nebo RS232, díky čemuž je snadná integrace do systémů třetích stran[20].
Systém od IMA lze sehnat za 5 500 Kč.

2.1.4.2 Identifikace pomocí webových služeb

K systémům z předchozí části od IMA jde přidat i technologie, které využijí
k identifikaci webové rozhraní přístupné z mobilního internetu nebo z podni-
kové wifi. Uživatel, který se chce identifikovat, se pouze přihlásí do aplikace
běžící v internetu nebo intranetu. Ta se už postará o povolení přístupu. Ce-
lou situaci zachycuje obrázek 2.4. U této metody je nutné připojení k síti, ale
umožňuje tak připojit přístupový systém ke cloudu, a tím nabízí i všechny
s tím související výhody viz cloudové řešení v části 1.2.2.

Jelikož část vlastní řešení z kapitoly 3 bude připojeno do počítačové sítě22,
bylo by nestrategické uzavřít si některé možnosti, které nabízí cloudové řešení.

19Případně kopii kódu třeba v mobilním telefonu.
20Např. kamera mobilního telefonu.
21Myšleno tak, že systém integruje jak RFID, tak otevírání mobilem
22Konkrétně Ovládací rozhraní z pravé části obrázku 2.1.
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2. Návrh vlastního řešení

Ovládací
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Obrázek 2.4: Náčrt identifikace pomocí webového rozhraní, které komunikuje
s ovládacím rozhraním přístupového systému

Hlavní výhody, které implementace přístupu systému k webovým službám
přináší:

• Identifikační systém je možné ovládat a spravovat odkudkoliv na inter-
netu. Je tedy možné schvalovat nové identifikace bez fyzického přístupu
k systému.

• V případě problému je administrátor systému ihned upozorněn skrze
jeho mobilní telefon, který má většinou vždy u sebe.

• Použije-li se nějaká ze standardních webových služeb (OData, ATOM,
PUKE...), je mnohem snazší i integrace do existujících systémů. To
umožňuje vyšší úroveň automatizace uvnitř systému23.

Všechny tyto výhody se dají získat připojením systému do internetu +
identifikace. Podrobněji se tímto tématem zabývá část 2.4.

2.1.5 RFID

RFID, neboli Radio-frequency identification (identifikace na rádiové frekvenci),
využívá k identifikaci elektromagnetického pole (elektromagnetické indukce).
Je další generací identifikátorů, které byly původně vyvinuty k identifikaci
zboží jako systém navazující na systém čárových kódů [32]. Stejně jako 1D
a 2D kódy (viz 2.1.3) slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdále-
nost. Vývoj technologie k podobě, v jaké ji známe dnes, inicioval v roce 1983
americký řetězec Wal-Mart24, ale začal ho používat až v roce 2005 [33].

2.1.5.1 Využití

Jak již plyne z názvu, identifikátory používají k přenosu informace rádiové
frekvence. Konkrétně jsou to tři hlavní frekvence:

23Například pokud zaměstnanec rozváže pracovní poměr, automaticky se mu v systému
znemožní přístup.

24Wal-Mart stál i u vývoje 1D a 2D kódů.
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2.1. Volba identifikačního média

• 125kHz nízká frekvence - Low Frequency - LF - dosah 1-10 centimetrů

• 134 kHz (LF)

• 13,56 MHz vysoká frekvence - High Frequency - HF - dosah

V Evropě je také k dispozici frekvence 868 MHz (což je od 868 MHz do 870
MHz nelicencované pásmo pro volné využití [34]) a v Americe 915 MHz.

Nejen v průmyslu se můžeme setkat i s tagy, které operují na mnohem
vyšších frekvencích:

• 865 - 960 Mhz velmi vysoká frekvence - Ultra High Frequency - UHF -
dosah je okolo pěti až šesti metrů[35].

• 433 MHz - UHF - aktivní RFID tagy s dosahem až 500 metrů [36].

• 2.45 GHz - Super High Rfequency - SHF - aktivní RFID tagy s dosahem
až 100 metrů.

Technologii RFID využívá a vylepšuje novější systém NFC, který rozšiřuje
možnosti RFID a přidává další frekvence a technologie[37].

Technologie staví na RFID čipech, které mohou být:

• Pasivní - kde vysílač/čtečka periodicky vysílá do okolí elektromagne-
tické pulsy. Když se v dosahu pulsu objeví pasivní RFID čip, využije tuto
energii k nabití svého kondenzátoru, díky kterému se nabije čip, který
odešle buď svoje identifikační číslo určené při výrobě, nebo uloženou
informaci v dodatečné paměti. Do této paměti jde i zapisovat. Využití
pasivních RFID tagů je například v aplikacích:

– K identifikaci zboží, sportovců při závodech...

– K bezhotovostním platbám v podobě elektronické peněženky, kde
paměť nese informaci o stavu konta25.

– K identifikaci osob u přístupových systémů.

• Aktivní - jsou složitější a dražší, protože obsahují i zdroj napájení a jsou
schopny samy komunikovat s vysílačem. Využití je pro aktivní lokalizaci.
Obdobně pracuje NFC, která je jejich nástupcem.

25V případě tohoto využití je třeba dodatečného zabezpečení, protože u pasivních karet
může narušitel do paměti karet cokoliv zapisovat, a tím například změnit stav konta.
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2. Návrh vlastního řešení

2.1.5.2 Zabezpečení

I když RFID technologie poskytuje větší ochranu než například 1D a 2D kódy,
které stačí jednoduše zkopírovat, není neprolomitelná. RFID technologie pře-
nosu jako taková nikdy nebyla určena pro velkou bezpečnost, měla už od za-
čátku sloužit jako identifikační technologie. Okolo roku 1996 se v Korei začaly
používat tzv. chytré karty (Smart Cards), ve kterých byl integrován kromě
in-out paměti i jednoduchý mikroprocesor, který umožňoval pokročilejší bez-
pečnostní algoritmy [38]. Později si tyto technologie osvojily i firmy jako Visa
a MasterCard pro bezkontaktní platby. Karty běží na standardní RFID frek-
venci 13.56 MHz, která má proti ostatním frekvencím větší propustnost, a
tudíž i rychlejší odezvu.

Pokud pomineme SmartCards, kde je bezpečnost zaručená kryptografic-
kými algoritmy, existuje mnoho možností, jak na RFID kartu zaútočit. Nej-
známějšími útoky jsou:

• RFID Sniffing je jedním z nejpoužívanějších útoků. Karta sama o sobě
nerozpozná, jestli o její ID žádá autorizovaná nebo útočníkova čtečka.
Tím si může útočník opatřit ID karty a vytvořit pomocí toho ID kartu
vlastní.
Řešení tohoto problému přináší smart cards.

• Tracking je metoda, díky které může útočník sledovat pohyb oběťi.
Stačí, aby se RFID tag dostal do blízkosti čtečky a útočník díky poloze
čtečky ví, kde se oběť nachází. U tagů využívajících nízkou frekvenci
(LF) to není takový problém, útočník by musel čtečku dostat do blíz-
kosti 1-10 centimetrů. U vysokých a ultra vysokých frekvencí je to už
více relevantní. Zde se vzdálenosti čtečka-tag pohybují v řádu metrů[35],
nemluvě o aktivních RFID tazích, které u UHF dokážou číst kód až na
500 metrů [36].
Řešení problému je buď kartu chránit před nabitím z elektromagnetic-
kého pole útočníka například stínící peněženkou, nebo vždy volit frek-
venci, která nemá tak velký dosah, jako je například LF.

• Odřeknutí přístupu - jak RFID karta, tak RFID čtečka mohou být
ohroženy útokem, který je anglicky nazýván Denial of Service. Je to
způsob útoku, kdy se zamezí uživateli využít službu tím, že se systém
přeplní požadavky a odmítne požadavek od uživatele. Na přehlcení je
zranitelné spojení s RFID čtečkou a serverem, kde se čtečka dotazuje,
zda je možno vpustit kartu s tímto ID. Spustí-li se DoS útok na server,
který má ověření na starosti, může se stát, že uživatel nedostane přístup
tam, kam by měl.
Útok lze provést jak na komunikačním rozhraní systému, tak na ovláda-
cím rozhraní, viz obrázek 2.5.
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2.1. Volba identifikačního média

DoS útok je řešitelný na serverové úrovni, kdy je možné se do určité
míry bránit zahazováním požadavků[39]. Dalším problémům lze předejít,
pokud si databázi o přístupových kartách ukládáme přímo do čtecího
zařízení, čímž je možné se identifikovat i v případě výpadku serveru
nebo jiné služby.

• Bruteforce útok - je metodou, kdy útočník přibližně ví, z jakého roz-
sahu jsou ID karty26 a zkouší se do těchto identifikací strefit. Jaké části
systému jsou tímto útokem ovlivněné, popisuje obrázek 2.5.

Řešení je hned několik - systém může počkat pár sekund po každém
neúspěšném útoku, čímž znemožní útočníkovi rychle střídat kódy a pro-
dlouží tak čas potřebný k prolomení. Takto jednoduchá ochrana je jedno-
duše implementovatelná, proto nebude chybět ani v části vlastní řešení
3.

• Další útoky, jako spoofing, přeposílaná identifikace, fyzické útoky (viz
obrázek 2.5) nebo viry nejsou tak časté a obrana proti nim je složitější,
než by mohla identifikace vyřešit. Kdybychom uvažovali i smart karty,
mohli bychom se setkat s komplexnějšími útoky, jako je frekvenční ana-
lýza a podobně. RFID karty ale nepotřebují žádné složité metody prola-
mování, proto jsou útoky na ně mnohem jednodušší než na smart karty.

Tento výčet útoků není určitě kompletní, další útoky a obranu proti nim
lze najít pod tímto zdrojem [40].

2.1.5.3 Cena RFID

Cena RFID technologie se v posledním desetiletí snížila na desetinu [41]. RFID
čtečky se dají sehnat s mnoha různými možnostmi připojení, od USB, RS232
po I2C nebo Wiegand26 (viz 3.2.4). V našem případě budeme potřebovat
čtečku podporující některou z low-level komunikací pro připojení k mikropro-
cesoru, takže můžeme z výběru rovnou vyřadit čtečky USB.

Při výběru je hlavní vlastností cena, protože dle zadání máme tlačit cenu
co nejvíce dolů. Další důležitou vlastností je i odolnost čtečky vůči povětr-
nostním vlivům a fyzickému násilí. Do výběru se nedostanou čtečky, které
jsou kvalitou konstrukce podobné nejzákladnějším numerickým klávesnicím
z levé části obrázku 2.2.

Výběr čteček použitelných ve vlastním řešení 3:

• Čtečka Entry e-KR601 je jednoduchá RFID čtečka, která dokáže číst
karty o frekvenci 125 KHz. Ve verzi Entry e-KR602 má i zabudovanou

26Dříve nebyla identifikační čísla RFID karet přiřazována náhodně jako nyní, ale byla
součástí číselné řady, kterou dostal výrobce přidělenou. U identifikátorů zboží je tomu tak
dodnes.
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Obrázek 2.5: Náčrt znázorňující jaké části systému mohou ovlivnit útoky a
kde.

i numerickou klávesnici, jejíž data jdou poslat po stejné sběrnici Wie-
gand26 do mikroprocesoru pro zpracování. Její stupeň krytí je IP64, což
je dle [42] stupeň krytí, který znemožňuje uživateli vniknout pod kryt
+ prachová odolnost + odolnost proti stříkající vodě ve všech směrech.
Její cena se ve verzi Entry e-KR602 pohybuje na českém trhu okolo 1
500 Kč, verze bez numerické klávesnice Entry e-KR601 je pak o 500 Kč
levnější.

• Zajímavou RFID čtečku dodává i společnost JABLOTRON, která byla
zmíněna v části 1.2.1. Její čtečka JA-80N poskytuje data také na proto-
kolu Wiegand26 a její štíhlý design umožňuje velmi lehkou instalaci na
zeď. Cena se pohybuje okolo 800 Kč.

• Poslední čtečkou z výběru je noname čtečka z asijských eshopů. Tato
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2.1. Volba identifikačního média

Obrázek 2.6: Noname RFID čtečka, která je použita ve vlastním řešení 2

čtečka, která se objevuje pod různými názvy, jako například Outdoor
Proximity RFID 125 khz Card Reader Without Keypad... lze sehnat i
s 2 letou zárukou v českých obchodech. Funguje na frekvenci 125 KHz
a data lze získat jak z Wiegand26, tak z RS232. Její výhoda je také
v umístění kabelu kabelu pro přívod dat a napájení, který je situován
na zádech zařízení, viz obrázek 2.6. Toto připojení umožňuje lehkou
instalaci, protože stačí jenom provrtat stěna a prostrčit kabel, který se
na konci připojí ke klientovi.

V českých obchodech lze sehnat čtečku okolo 500 Kč, oželíme-li 2 letou
záruku a objednáme čtečku z Asie, můžeme ji pořídit až o 350 Kč levněji.

2.1.6 Který systém zvolit?

Nyní je třeba vybrat, které identifikační médium zvolíme pro vlastní imple-
mentaci systému. V zadání je hlavní důraz kladen na nízkou cenu systému.
Nicméně není žádoucí, aby systému chyběla nějaká funkce, která by se dala
opatřit za pár korun navíc. Tabulka 2.1 srovnává všechny uvažované systémy
identifikace.

Cenově nejlépe vychází numerická klávesnice pro zadávání PIN kódu z části
2.1.1, ale její zpracování není pro naše použití vhodné kvůli nízké odolnosti.
I kdybychom sáhli po odolnější sběrnicové verzi za 200 Kč, není stále tím
nejlepším uvažovaným systémem.
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Tabulka 2.1: Cenové a přednostní srovnání všech uvažovaných systémů iden-
tifikace.

Typ Hlavní přednost Cena Část
Num. klávesnice PIN levná 20 Kč 2.1.1
Num. sběrnicová kláv. PIN levná, odolná 200 Kč 2.1.1
Biometrická čtečka rychlá, bezpečná 600 Kč 2.1.2
1D+2D čtečka kódů rychlá, levné tagy 800 Kč 2.1.3
NFC a BLE možnost vyžít telefon 5500 Kč 2.1.4.1
Webové služby neomezená vzdálenost 0 Kč 27 2.1.4.2
RFID levná, rychlá, odolná 150 Kč 2.1.5.3

Biometrické systémy, optické čtečky kódů a NFC+BLE jsou pro levnou
implementaci příliš drahé. Kdybychom v systému použili například nejlevnější
biometrickou čtečku za 600 Kč, zcela jistě bychom se se vším dalším nevešli
do 1 000 Kč.

Vítězem ve srovnání je tedy RFID technologie z části 2.1.5 v provedení
zařízení z obrázku2.6. Její kombinace rychlosti, ceny a odolnosti je přesně
to, co přístupový systém potřebuje. V kombinaci s webovými službami z části
2.1.4.2 ztratí i některé nežádoucí vlastnosti, které v některých případech dělají
z RFID technologie méně praktickou.

2.2 Fyzická komunikační vrstva

Komunikační vrstva je spojení mezi logickou částí (zařízením umožňující pří-
stup) a komunikačním rozhraním ovládacího systému, viz obrázek 2.1 část
komunikace. Je to vrstva, díky které může čtečka komunikovat s ovládacím
systémem - backendem. Umožňuje:

• Při čtení identifikace čtečkou umožní dotaz do databáze backend sys-
tému, a tím zjistit, jestli je identifikace autorizovaná pro přístup.

• Umožní backend systému měnit stavy čteček. Dá se tak z ovládacího
systému zamknout některý přístup.

• Poskytne možnost propojení čteček mezi sebou, a tím například
upozornit jinou čtečku, že některý identifikátor se pokusil o přístup tam,
kam neměl.

• Poskytne realtime28 přehled a statistiky o přístupech v backend data-
bázi systému.

Požadavky ze zadání na komunikační vrstvu jsou následující:
28Jeden z požadavků zadání, viz 1.
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2.2. Fyzická komunikační vrstva

1. Komunikační vrstva musí brát v potaz velký počet zařízení připoje-
ných do systému. Řádově je třeba vymezit, kolik zařízení je teoreticky
možné připojit do systému a tyto hodnoty srovnat.

2. Komunikace by měla probíhat po metalickém vedení i s napájením.
Doporučuje se tedy použít CAN nebo jiné odolné sběrnice, které jsou
k tomuto požadavku vhodné. Nicméně pokud se podaří vyřešit problém
efektivněji, jenom dobře.

3. Komunikace musí mít co nejmenší latenci, ideálně v Real-Time. Vzdále-
nosti backend-čtečka mohou být až 200 metrů.

4. Kvůli minimalizaci nákladů kabeláže je potřeba, aby z jednoho čtecího
zařízení mohl vést komunikační vodič do dalšího - tedy aby topologie sítě
nebyla hvězdicová (všichni jsou propojeni s hubem/serverem), ale byla
sběrnicová, která je nejúspornější[43]. Při použití sběrnicové topologie je
možné připojit zařízení ke sběrnici v jakémkoliv místě.

2.2.1 Ethernet

Ethernet je název souhrnu technologií pro počítačové sítě, z větší části stan-
dardizovaných jako IEEE 802.3, které používají koaxiální kabely, kroucenou
dvoulinku nebo optické kabely[44]. V dnešní době dosahuje rychlostí až 1 000
Gbit/s. Pro vlastní řešení se hodí pouze metalická verze Ethernetu.

Metalická verze Ethernetu je většinou vedena po osmižilovém UTP kabelu,
kde v závislosti na revizi využívá buď všechny žíly, nebo méně. Ethernet také
podporuje standard PoE neboli Power over Ethernet, kdy lze po stejném UTP
kabelu i napájet zařízení.

S Ethernetem ale přichází i TCP/IP stack, který je třeba začlenit do soft-
warového návrhu. S tím je nutné dbát také na standardní protokoly, které by
každý dospělý systém měl umět - DHCP, RTC nebo telnet. Bohužel to není jen
pár řádků kódu. V knihovnách od firmy Microchip [45] je programová velikost
TCP/IP dána funkcemi, které jsou potřeba:

• Pro základní UDP funkcionalitu stačí, aby měl mikročip paměť větší
než 8 kB.

• Pro plný TCP/IP stack je potřeba více než 16 kB.

• Pokud bychom sáhli po knihovně, která má implementované i SMTP a
Telnet protokoly, musíme si připravit procesor s 32 kB a více paměti.

Dají se najít také méně náročné knihovny, které implementují TCP/IP
stack, mezi ně patří například uIP (10kB), LwIP (40kB) nebo uC/IP (43kB)
[46].

Avšak vyšší paměťová náročnost klade nároky na logickou část systému (viz
2.3), kde je nutno ještě počítat s obsluhou samotného Ethernet portu. Proto
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2. Návrh vlastního řešení

Obrázek 2.7: Ukázka možných komunikačních modulů. Zleva Ethernetový mo-
dul, SigFox+Lora IoT síť a ESP8266.

je rozumné sáhnout po integrovaném obvodu, který má za rozumnou cenu
veškerou funkcionalitu implementovanou v sobě. Jedním z nich je integrovaný
obvod W5500, který ve svém LQFN24 (7x7mm) pouzdře skrývá celý TCP/IP
a podporuje i PoE. Komunikovat se s ním dá po I2C nebo SPI. Cena i s RJ-45
konektorem je 125 Kč (viz levá část obrázku 2.7), pouze čip se dá pořídit okolo
40 Kč.

K implementaci je nutno připočíst i kabeláž, která se dá počítat cca 6
Kč/m. Bohužel Ethernet nelze provozovat ve sběrnicovém provedení bez aktiv-
ních/pasivních switchů nebo hubů, proto je buď kabeláž, nebo implementace
dražší než u jiných technologií.

2.2.2 Wifi

Wifi ozněčení bylo definováno v několika standardech IEEE 802.11 [47]. Vy-
užívá rádiové komunikace na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz, které patří do
bezlicenčního frekvenčního pásma [48]. Propustnost sítě wifi je standardem
IEEE 802.11 dále rozšiřována. V roce 1999 přišla specifikace 802.11a (54 Mbi-
t/s) a 802.11b (11 Mbit/s). Potom 802.11g (54 Mbit/s) a nakonec 802.11n,
který umožňuje propustnost až 600 Mbit/s.

V zásadě jde o radiovou technologii, a proto trpí na různé neduhy s tím
spojené + požadavky wifi standardu:

• Pokud je nasazena v radiově neideálním prostředí, tzn. v prostředí, kde
není přímá viditelnost, musí se počítat s mnohdy velkými útlumy a ru-
šením signálu. Možné útlumy radiového signálu v různých prostředích
popisuje tabulka 2.2.

• S wifi se táhne také TCP/IP stack, který s sebou přináší stejné imple-
mentační problémy jako Ethernet z části 2.2.1.

• Bezdrátové technologie vyzařují do vzduchu malé nebo větší elektromag-
netické záření, které se může indukovat na plošném spoji. Při návrhu
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2.2. Fyzická komunikační vrstva

desky plošných spojů je tedy nutné dbát na tuto skutečnost.

S wifi je to stejně jako u Ethernetu. Pokud se rozhodneme jít cestou vlastní
implementace TCP/IP stacku, pravděpodobně skončíme na nedostatku pa-
měti mikroprocesoru, a to i v případě, že si vybereme mikroprocesor, který
má přímo na čipu Rx a Tx. Naštěstí je na trhu mnoho modulů, které práci
usnadní:

• Nejsnazším řešením je vybrat mikroprocesor, který již má potřebný
hardware a software na čipu, a tak stačí pouze dodat program a ko-
munikovat. Takové čipy vyvíjí téměř všichni významnější výrobci in-
tegrovaných obvodů. Například Texas Instruments nabízí celou rodinu
procesorů CC3220xx, které mají vše implementováno na čipu. Podporují
802.11b,g,n 2.4 GHz wifi a je možné na nich rozběhat RTOS. [49]

Cena ale bohužel přesahuje naše možnosti. Jeden kus při objednávce
1ku29 stojí 4,99 USD, a to jde pouze o čip.

• Nejznámějším zástupcem wifi modulů s nejlepším poměrem cena/výkon
je bezesporu čip ESP8266 (vpravo na obrázku 2.7). S cenou okolo 1,5
USD30 přichází i 64 kB programové paměti a bohatá uživatelská zá-
kladna. Dříve byl modul ovládán externím mikroprocesorem za pomocí
AT příkazů odesílaných přes sériovou sběrnici. V posledních pár letech
se komunitě podařilo připravit firmware pro procesor, a tak už ESP8266
nemusí sloužit pouze jako prostředník pro wifi komunikaci, ale i jako
hlavní procesor v implementaci.[50]

Procesor je v základu taktovaný na 80 Mhz, ale dá se přetaktovat až na
160 Mhz. Paměť pro data je 96 kB a pro program 64 kB. Objevují se i
moduly za stejnou cenu, ale s 4M sériové paměti, kam se díky komunitě
také dá nahrát program. Programovací prostředí podporuje programo-
vací prostředí Arduino a téměř všechny jeho podstatné knihovny.

ESP8266 je díky mutaci pod názvem NodeMCU považován za jeden z nej-
lehčích způsobů, jak implementovat zařízení pro IoT. Díky NodeMCU je
možné mikroprocesor programovat JavaScriptovými příkazy a skripto-
vacím jazykem .lua. Desky podporující NodeMCU většinou obsahují vývod
pinů ESP8266 + převodník sériová linka - USB pro komunikaci a pro-
gramování + regulátor napětí + nezbytné pasivní součástky. S touto
výbavou stačí pouze stáhnout Arduino IDE a za necelých 100 korun
máme wifi komunikátor i s procesorem a programátorem.

291 000 kusů
30Nejde pouze o čip, jde o celou desku s anténou a přídavnou pamětí.
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Tabulka 2.2: Tabulka s orientačními útlumy signálu při průchodu překážkou,
reálný dosah záleží na počtu překážek a na případném rušení od jiných zdrojů.
[2]

Materiál Útlum
Dřevěné konstrukce, sádrokartony, OSB desky 5 - 15 %
Cihlová zeď 10 - 40 %
Prosklené plochy s běžným sklem 10 - 30 %
Železobetonové konstrukce 50 - 80 %
Ocelové a celokovové konstrukce a plochy 80 - 100 %

Pokud bychom se rozhodli svěřit komunikační vrstvu wifi technologii, stálo
by to nejméně 40 Kč31 za ESP8266 a získali bychom tím značné snížení nákladů
na kabeláž. Bohužel po wifi nelze přenášet napájení a navíc trpí značnými
útlumy (viz tabulka 2.2). Nemůžeme tedy počítat s větší než 50m vzdáleností
zařízení, navíc by se musel implementovat Ad-Hoc protokol pro klienty, což
není zrovna vhodné32.

2.2.3 IoT technologie pro komunikace na velké vzdálenosti

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je v poslední době stále skloňovanějším
pojmem. Jde o nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného
využití mezi sebou nebo s člověkem, a to zejména prostřednictvím technologií
bezdrátového přenosu dat a internetu. IoT se často pojí s pojmem BigData,
protože zařízení umožňují sběr velkého množství dat, které je pak možné ana-
lyzovat a využít například v logistice, zdravotnictví, energetice, dopravě... [51]

IoT je pouze zastřešující pojem toho, co už tu bylo dříve - dálkově ovlá-
dané spotřebiče (zásuvky, osvětlení), meteostanice, senzory atd. Až nyní se ve
snaze zpřehlednit situaci začal pro tato propojení používat pojem IoT. Ná-
stup IoT ale nepřinesl jenom zastřešení situace, díky IoT vznikají nová řešení
a technologie tak, aby IoT zařízení mohla mezi sebou efektivně komunikovat
na velké vzdálenosti.

Díky tomu vznikly nové sítě tzv LPWAN (Low-Power Wide-Area Network)
a LPN (Low-Power Network) zaměřené na potřeby komunikace mezi spotře-
biči. LPWAN a LPN se vyznačují tím, že umožňují komunikaci na velmi velkou
vzdálenost s malým datovým tokem, a tím i nízkou energetickou náročností
systému33[52]. Technologií je spousta, v České republice jsou reálně k dispozici
tyto:

31Pro zajímavost: V roce 2014, kdy jsem sestavoval podobné srovnání, se nedalo s wifi
řešením dostat pod 400 Kč. V dnešní době máme wifi-enabled řešení i s vlastním procesorem,
což otvírá dveře aplikacím, které byly dříve nerealizovatelné kvůli vysoké ceně.

32Pokud by se odpojil jeden článek na trase, vytvořily by se dvě separátní sítě, kde v jedné
by chyběl backend server.

33Hlavní argument pro bateriově napájené aplikace.
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• Síť Sigfox, která má v ČR zastoupení společností SimpleCell ve spojení
s T-Mobile. Pracuje na frekvenci 868 MHz. K dispozici je mnoho modulů,
které jsou poměrně levné a které je jednoduché začlenit do řešení. Jedná
se o úzkopásmovou technologii, která má dosah až desítky kilometrů.
Velikost zprávy je ale pouze 12 Bytů, také propustnost směrem server
-> zařízení je omezená. Výhodou ovšem je, že se neúčtují další poplatky
za roaming a technologie je otevřená a podporovaná mnoha operátory i
v zahraničí.
Cena za roční používání sítě Sigfox při připojení maximálně 50 zařízení
a 50 zpráv/zařízení za den34 je od společnosti SimpleCell 244 Kč [53].
Moduly, které zajišťují komunikaci, se dají sehnat už za dva dolary [54].

• Síť LoRaWAN je v ČR dostupná ve všech okresních městech, ale na
rozdíl od Sigfoxu nedisponuje takovým dosahem. V ČR technologii na-
bízí tři poskytovatelé - České radiokomunikace, sdružení Things.cz a
okolí Plzně zajišťuje společnost RVTech. Výhody proti Sigfoxu jsou také
v kvalitě pokrytí, kdy signál lépe pronikne do budov a husté zástavby.
Také není problém připojit do sítě vlastní vysílač a vytvořit si tak vlastní
LoRaWAN síť. Cena modulů je mírně vyšší než u Sigfoxu, protože není
tolik rozšířená a moduly nejsou tak dobře k dostání[55].
Určení ceny LoRaWAN není tak přímočaré jak Sigfox. Moduly se sice
také dají koupit za cenu okolo dvou USD, ale je potřeba implementovat
i LoRaWAN Stack35, na který ale nestačí jednoduchý 8 bitový mikro-
počítač. Kvůli tomu je potřeba sáhnout po již hotových modulech za
cenu cca deseti USD[56]. Za provoz sítě se například v Plzni a Horních
Počernicích účtuje 100 Kč za měsíc, tedy 1200 Kč za rok[57].

IoT technologie se jeví jako ideální řešení pro naši problematiku. Vzdá-
lenosti mezi zařízeními mohou být velké, moduly jsou levné a implementace
není složitá. Napájení by se muselo vyřešit separátně. Bohužel rychlost těchto
sítí není vždy garantovaná a při ztrátě signálu by se mohlo stát, že některý
přístup zůstane neaktuální. Také velikost zpráv je silně nedostačující. Tyto
aspekty odporují základním pilířům zadání (ze začátku kapitoly 1), a proto
jsou tyto technologie nepoužitelné ve vlastním řešení.

2.2.4 CAN

CAN (Controller Area Network) je průmyslová sběrnice vyvinutá firmou Bosh
původně určená pro použití v automobilech, později svoje uplatnění nachází
všude tam, kde je potřeba spolehlivá a rychlá sběrnice bez hlavního ser-
veru36(multi-master). Je to protokol, kde se jako komunikační pakety použí-

34Zprávy server-zařízení 1/den (v naší aplikaci častější), zprávy zařízení-server 50/den.
35Něco jako TCP-IP stack, ale mnohem jednodušší.
36Hlavního komunikačního supervizora (analogie v I2C sběrnici - master).
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vají krátké zprávy, které jdou jednoduše multiplexovat mezi všechny připojené
uzly. Funguje v reálném čase a má vysokou míru zabezpečení proti chybám.
[58]

Zavedením sběrnicového přístupu pro použití v automobilech se daly ušet-
řit až dva kilometry kabelů a celková hmotnost automobilu se tak snížila až
o 50 kg.

Hlavní jednotkou CAN je tzv Electronic Control Unit (EUCs), neboli uzel.
Aby CAN fungovala, musí být v síti alespoň dva uzly. Tyto uzly jsou propojeny
se sběrnicí CAN, která je standardní 120 Ω kroucený pár, takže nároky na ka-
beláž se tím snižují. Při komunikaci se využívá strategie náhodnéhu přístupu,
kde se řeší kolize na základě prioritního rozhodování.

2.2.4.1 Bezpečnost CAN

CAN sběrnice sama o sobě není nijak šifrovaná. To, co odvysílá jeden uzel, se
dostane na všechny ostatní uzly. Je-li potřeba bezpečnější komunikace, nesmí
se spoléhat na samotnou CAN sběrnici. Je třeba zabezpečit data dodatečně
pomocí šifrovacích algoritmů a známých metod výměny společného klíče, jako
je například Diffie Helmanův algoritmus.

Existují však také útoky vedené zvenčí, kdy se snaží útočník fyzicky nebo
programově zaútočit na sběrnici a páchat tak škodu.

Pokud má útočník přímo fyzický přístup ke sběrnici37, může aplikovat
jednoduchý DoS útok38. Po fyzickém připojení mikrokontroléru (například
pomocí blokového schématu na obrázku 2.8), stačí toto jádro kódu:

// i n i c i a l i z a c e . . .
int main ( ){

while (1 ) {
send_message_with_id_0 ( ) ; // po s l a t zpravu s~ID = 0

}
}

Kde útočník opakovaně posílá zprávu s ID rovno nule. Zprávy na CAN
sběrnici jsou delegovány podle priority a podle ID. Pokud má zpráva stejnou
prioritu, ale nižší ID, dostane se do fronty dříve než ostatní, a tím se na ostatní
zprávy nedostane. [59]

2.2.4.2 Implementace CAN

O fyzické předávání dat se stará jeden diferenční pár na kroucené dvoulince,
jejíž parametry závisí na tom, jak velké vzdálenosti mezi uzly potřebujeme.

37V automobilu to může být například skrz OBD konektor, kde je vyvedená CAN sběrnice,
po které probíhá veškerá komunikace mezi jednotkami auta.

38Systematicky stejný útok jako lze aplikovat na RFID technologii identifikace, viz část
2.1.5.2
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Tabulka 2.3: Tabulka doporučených charakteristik vodiče a rychlosti pro CAN
sběrnici. Data převzata z [3].

Délka
kabelu

Kabel Terminátor Maximální
rychlostiodpor průměr

0-40 m 70 mΩ/m 0,25-0,34 mm2 124 Ω 1 Mb/s na 40 m
40-300 m <60 mΩ/m 0,34-0,50 mm2 127 Ω 500 kb/s na 100 m

300-600 m <40 mΩ/m 0,50-0,60 mm2 150 - 300 Ω 100 kb/s na 500 m
600-1000 m <26 mΩ/m 0,75-0,80 mm2 150 - 300 Ω 50 kb/s na 1 km

Kroucené dvoulinky se musí použít proto, abychom snížili vzájemnou interakci
vodiče a okolí. Pokud bychom použili souběžné vodiče, budou se při průchodu
signálu - střídavý proud chovat jako anténa - vyzařují do svého okolí elektro-
magnetické vlny [60] a tím mohou rušit ostatní zařízení nebo sami sebe.

Standardní napěťové úrovně CAN kontroléru se uvádí 5V kde je diferenční
napětí mezi 3.5v a 1.5V (bitová jednička). Budič pak toto napětí napěťovými
pumpami vyžene až na hodnoty mezi 27V a 18V 39. V závislosti na para-
metrech dvouliny, bitové rychlosti přenosu a zakončujících odporech můžeme
vyčíst, jak rychle se dá po CANu komunikovat[3]. Tuto situaci vystihuje ta-
bulka 2.3. Pro komunikaci v naší implementaci bychom si měli uvědomit, že
bezpečně na 100 m lze komunikovat pouze na 0.5 mm2 drátě při rychlosti 500
kb/s, což je naprosto dostačující.

Na základě těchto hodnot můžeme rozhodnout, kterou kabeláž je potřeba
sehnat a následně vykalkulovat cenu. Kroucené dvoulinky lze v českých e-
shopech sehnat jako telefonní kabel v cenách okolo 5 Kč/m. Problém je, že zda-
leka nemá plochu 0.5mm2, ale standardně 0.011mm2 nebo občas 0.0314mm2

za 10 Kč/m. Pokud si ale uvědomíme, že do zařízení bude potřeba dostat i na-
pájení ideálně po stejném vodiči, můžeme sáhnout po klasickém UTP kabelu
pro Ethernet, kde je kroucených dvoulinek rovnou osm a v případě nedostatku
průměru některé dvoulinky spojit.

Relativně levně lze sehnat kabel, který se vejde do 100 metrové tolerance
pro rychlost alespoň 500 kb/s. UTP cat 5e kabel s průměrem vodičů 8x0.48mm
(a plochou 0, 18mm2) se dá sehnat už za 10 Kč/m a společně s ním se tedy
dá vést i napájení pro zařízení. Je proto jasnou volbou pro vodič.

Pro začlenění CAN technologie do návrhu je jako u ostatních technologií
třeba přídavného hardware. Blokové schéma připojení řadiče CAN k mikro-
kontroléru popisuje obrázek 2.8. Můžeme se setkat s integrovanými obvody,
které mají blok řadič CAN a budič CAN (vysílač / přijímač) integrovaný do
jednoho celku. Pak stačí integrovaný obvod připojit standardními metodami
k mikrokontroléru a komunikovat.

Moduly často přichází s velice jednoduchým zapojením, a tak není problém
39Takto vysoká napětí jsou potřeba kvůli větším vzdálenostem a s tím spojených útlumech

na vedeních.
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Obrázek 2.8: Blokové schéma zapojení CAN sběrnice k mikrokontroléru.

pro ně najít na desce místo. Lze využít například budič CAN od firmy NXP
PCA82C250T v kombinaci s CAN řadičem od stejné firmy P8xC592. Tuto situaci
popisuje obrázek 2.9 z aplikačního listu integrovaného obvodu PCA82C250T
[1]. Při takovém řešení se dostaneme na cenu okolo jedoho dolaru za oba čipy.
Pokud sáhneme po již hotové desce (nebudeme navrhovat vlastní zapojení, ale
pouze využijeme hotové) bude nás to stát dva dolary.

Jak se ukáže později, CAN technologii můžeme do návrhu dostat ještě ele-
gantněji, a to mikroprocesory, které v sobě funkcionalitu pro CAN integrují.
Například procesor od NXP z části 2.3.2.

2.2.5 Zvolená technologie komunikace

Po výčtu použitelných technologií pro komunikaci se nyní musíme rozhodnout,
kterou zvolit. Hlavní aspekty ze začátku kapitoly o fyzické komunikační vrstvě
2.2 jsou shrnuty v tabulce 2.4.

Je jasně vidět, která z technologií vyčnívá nejvíce:

• Ethernet se nevyplatí ani po finanční stránce (protože musíme řešit
drahou a složitou kabeláž), ani po stránce náročnosti na HW. Musíme
řešit problémy jako TCP/IP stack a pořizovat další aktivní síťové prvky,
které by se o propojení staraly. Výhodou naopak je, že pokud použijeme
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2.2. Fyzická komunikační vrstva

Obrázek 2.9: Schéma zapojení reálného obvodu pro komunikaci po CAN sběr-
nici. Jako budič CAN je použit integrovaný obvod PCA82C250T a jako CAN řadič
P8xC592. Na obrázku jde vidět, že pro správnou funkci není potřeba mnoho
přídavných součástek, čímž se šetří jak místo na desce, tak cena. Obrázek
převzat z [1].

Tabulka 2.4: Srovnání vlastností komunikačních technologií v závislosti na
požadavcích zadání z tabulky 2.2

Technologie P
oč
et

za
ří
ze
ní

M
ož
no

st
na

pá
je
ní

La
te
nc

e

T
op

ol
og

ie

N
ár
ok

y
na

H
W

Orientační cena
Ethernet 3 3 3 Kabeláž + 40-130 Kč

Wi-fi 3 3 3 Napájení + 40 Kč
IoT technologie 3 3 Napájení + 50 Kč + 244 Kč/rok

CAN sběrnice 3 3 3 3 3 Kabeláž + 30 Kč
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2. Návrh vlastního řešení

Ethernet a připojíme náš subnet s přístupovými systémy do normální
sítě (potažmo k internetu), nemusíme řešit backend server, protože vět-
šina dnešních zařízení podporuje TCP/IP protokol.

• Při použití wifi musíme zapomenout na možnost napájení. Teoreticky
mohou nastat komplikace i s propustností signálu. To může být problém
už při stometrových vzdálenostech v zástavbě.

• IoT technologie jsou naprosto nedostačující svou latencí a počtem
zpráv, které můžeme z/do zařízení posílat. Stejně jako u wifi chybí mož-
nost napájení. Na rozdíl od wifi má sice lepší pokrytí a propustnost
signálu, ale to je vykoupeno vyšší cenou a nutností platit určitou částku
za rok.

• Na druhou stranu CAN sběrnice splňuje všechny aspekty ze zadání. Pod-
poruje sběrnicovou topologii a při použití standardního UTP kategorie
5e kabelu, který není o mnoho dražší než kroucená dvoulinka, můžeme
vedle CANu vést i napájení. Latence je v závislosti na vzdálenosti také
dostačující. Hardware pro CAN je levný a dostupný. Pokud vybereme
vhodný mikroprocesor, který CAN podporuje, může být i zcela v ceně.

Je tedy jasné, která technologie je pro vstup do vlastního zadání nejlepší -
technologie CAN. Tím jsme potvrdili, že technologie definovaná v zadání je ta
pravá.

2.3 Volba procesoru
Ze schématu jednotlivých fyzických celků systému na obrázku 2.1, jsme si
již popsali identifikační část (2.1) a komunikační část (2.2). Na řadu přichází
jedna z nejdůležitějších částí systému - logická část. V této části probíhá rozho-
dování, zda udělit, nebo neudělit přístup a také přijetí zpráv skrz komunikační
sběrnici od ovládacího rozhraní (backendu).

Rozhodnutí, jaký procesor zvolit, bude ovlivněno následujícími faktory ze
zadání:

• Procesor musí být levný. Při celém návrhu se dbá na to, aby celková
aplikace nepřesáhla cenu 1 000 Kč za zařízení, proto je potřeba tuto
cenu respektovat a u každého výběru součástí systému pečlivě zvážit,
proč nebrat levnější variantu.

• Odezvy musí být v reálném čase a procesor rozhodně nemůže být nej-
slabší článek řetězce. Na proudovou spotřebu se v tomto ohledu neklade
zřetel40. Pokud možno, je vhodné najít procesor, který používá Real-
Time OS (RTOS), který nejenom že zásadně usnadňuje implementaci,

40Zařízení nebude bateriově napájené.
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2.3. Volba procesoru

ale také garantuje určitou odezvu, která se při aplikacích interagujících
s uživatelem hodí.

• Procesor musí mít podporu watchdog časovače, nebo mít rovnou tento
časovač integrovaný. K zařízení nebude žádný fyzický přístup a ani ne-
bude obsahovat žádné periferie pro restart apod., proto je watchdog
nutný.

• Pokud bude mít čip integrovanou některou z periferií komunikační nebo
identifikační vrstvy, stává se cenově výhodnějším v porovnání s ostat-
ními.

2.3.1 Mikroprocesory z rodiny MSP430 od Texas
Instruments

Mikroprocesory z rodiny MSP430 od Texas Instruments jsou analogově digi-
tální procesory, které jsou navrženy tak, aby byly co nejlevnější a co nejvíce
energeticky úsporné procesory. Jejich odběr v nečinném stavu může být i méně
než 1µA. Nejrychlejší frekvence procesorů je až 25 MHz, ale mohou být zpo-
maleny, aby se ušetřila spotřeba. [61]

Uvažovatelní zástupci z této rodiny jsou tyto procesory:

• MSP430G2553 je zcela jistě nejznámějším procesorem z této rodiny proce-
sorů, a to kvůli velice levné programovací desce, která se snaží o úspěch
Arduina. Díky tomu se dostal rychle do povědomí vývojářů. Tak vznikl
klon programovacího prostředí Arduina - Energia. Je tedy velice jed-
noduše programovatelný a čas strávený poznáváním všech periferií pro-
cesoru se tím dramaticky snižuje. Vlastnosti procesoru

– 16 bitový procesor založený na RISC architektuře
– RAM 512 B, flash 16 kB
– Maximální frekvence je 16 MHz. Taktovatelný i na 8 MHz.
– Podpora Watchdogu, ale nepodporuje RTOS
– Žádná přídavná periferie jako CAN nebo RFID není na čipu obsažena.
– Cena 1,2 USD za jednu jednotku.

Programátor s vývody a vše potřebné k běhu procesoru je umístěno
na desce (LaunchPad), není proto potřeba žádný další separátní JTAG
nebo Spy-by-wire41[62].

• Druhý zajímavý procesor z rodiny MSP430 je MSP430F5529, který má
stejně jako MSP430G2553 vlastní levnou programovací desku, díky které
lze programovat i procesor, který je na jiné desce.

414 vývodový JTAG - standardní metoda programování MSP430 procesorů.
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2. Návrh vlastního řešení

– 16 bitový procesor založený na RISC architektuře
– RAM 8 KB, flash 128 kB
– Maximální frekvence je 25 MHz.
– Mimo watchdogu podporuje i RTOS a reálný čas.
– Žádná přídavná periferie jako CAN nebo RFID není na čipu obsažena.
– Cena je cca 3x vyšší než u MSP430G2553 - 5 USD za jednu jednotku

Texas Instruments má vyvinut vlastní RTOS, který se nazývá TI-RTOS. Je
to systém, který staví FreeRTOS, ale jsou v něm vidět jenom základní kameny.
TI-RTOS podporuje pouze pár mikroprocesorů a bohužel MSP430G2553 mezi
nimi není (viz výše). Je potřeba alespoň 32 kB a více paměti pro běh, což
z výběru splňuje pouze MSP430F5529. Navíc má MSP430F5529 zabudovaný
obvod reálného času, což zvyšuje přesnost plánovače RTOS[63].

2.3.2 Mikroprocesory NXP

Z bohatého portfolia firmy NXP nás bude zajímat hlavně entry level rodina mi-
kroprocesorů LPC1100. Je to rodina procesorů založená na ARM jádře Cortex-
M0, které je nejmenší dnes dostupné ARM jádro k dispozici. Přináší konku-
renci osmibitovým procesorům, kde za stejnou cenu a velikost nabízí 32 bitový
výkon[64]. Procesory běží až na 50 MHz a podporují mnoho periférií jako USB,
LCD nebo CAN.

Na většině procesorů s jádrem Cortex-M0 od NXP lze provozovat FreeRTOS[65].
Procesory z rodiny LPC1100 nejsou výjimkou, a proto je požadavek na real-
time operační systém splněn.

Uvažovatelné procesory od firmy NXP:

• Nejzajímavějším zástupcem je bezesporu 32 bitový LPC11C24, který je
s 32 kB flash paměti a 8 kB RAM paměti vybaven i CAN budičem a
řadičem[66]. Při ceně okolo tří USD se jasně staví mezi nejlepší řešení
problematiky. Pokud ještě odečteme cenu, kterou bychom jinak museli
dát za CAN technologii, dostaneme se na pouhé dva dolary.

• Procesor LPC1518 nabízí až 256 kB flash a 36 kB SRAM, takže o ve-
likost programu nemusí být starost. Je vybaven CAN i watchdogem[67].
Je tedy rozšířením LPC11C24 v případě, že by nestačila paměť pro pro-
gram, ovšem za znatelně vyšší cenu. Distributor arrow.com ho nabízí za
5,5 USD.

2.3.3 Výběr procesoru

Nejlevnějším ze všech čtyř výše popsaných procesorů je MSP430G2553. Bohu-
žel v základu nepodporuje ani RTOS, ani CAN. CAN funkcionalita lze přidat
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Tabulka 2.5: Srovnání procesorů, které se dají využít jako logická jednotka
pro zařízení

Název procesoru C
en

a

R
T
O
S

W
at
ch
do

g

CA
N

F
la
sh
/R

A
M

Orientační cena
MSP430G2553 3 3 16 kB / 512 B 30 Kč
MSP430F5529 3 3 128 kB / 8 kB 130 Kč

LPC11C24 3 3 3 3 32 kB / 8 kB 70 Kč
LPC1518 3 3 3 256 kB / 36 kB 140 Kč

periferním obvodem z kapitoly . To by ale k procesoru přidalo další položku
za 30 Kč, navíc by stále chyběl RTOS.

Jasným vítězem je tedy LPC11C24, který je sice dražší než MSP430F2553,
ale už v základu podporuje RTOS i CAN. Jedinou překážkou pak může být re-
lativně malá paměť pro program. Pokud by nestačila, můžeme využít LPC1518
s 16x větší pamětí.

2.4 Portál pro ovládání
Posledním prvek skládačky celků systému z obrázku 2.1 je část komunikační
rozhraní a ovládací rozhraní. Ostatní části, tedy identifikační část (2.1), komu-
nikační část (2.2) a logickou část (2.3) jsme již probrali v předchozích částech.

2.4.1 Možné architektury komunikace

Ve standardním přístupu distribuování informací po datové síti se můžeme
setkat se dvěma architekturami komunikace, které je možné použít:

1. Komunikace v reálném čase - ve chvíli, kdy se někdo pokusí o iden-
tifikaci na některém z klientů, se odešle dotaz na server s databází, kde
se zjistí, zda má daný identifikátor potřebné oprávnění k přístupu42.
Výhoda tohoto řešení tkví v tom, že není potřeba inteligentních klientů,
kteří by jsi něco pamatovali. Jediné, co stačí, je umět se dotazovat a mít
k dispozici datovou síť.
Jedna z hlavních nevýhod tohoto řešení je, že pokud nefunguje server,
který je zpravidla na síti jenom jeden, nefunguje vůbec nic. Nefunguje
potom ani jeden klient, protože jejich činnost je plně závislá na dotazo-
vání se serveru.

42Tento typ komunikace je typický všude po internetu: webový prohlížeč si vyžádá data
až ve chvíli, kdy je potřebuje a sám si skoro nic nepamatuje.
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2. Návrh vlastního řešení

2. Distribuovaná komunikace je typ uchování identifikačních dat přímo
v paměti klientů. Když se do systému zadá nový identifikátor k danému
klientovi, tato informace se okamžitě odešle ke klientovi, který si nový
identifikátor uloží do paměti mezi povolené identifikátory. Tím odpadá
problém s nepřístupností serveru a pokud se objeví problém s komunikací
ve směru server -> klient, přijde se na to okamžitě (ne až ve chvíli, kdy
by se chtěl uživatel identifikovat u klienta).

Tato možnost je v naší aplikaci výhodnější, protože se tím systém zba-
vuje určité závislosti na serveru. V mezní situaci můžeme server jednou
zapojit, nahrát požadované informace ke klientům a zase odpojit. Poz-
dější komunikace se serverem není v této architektuře nutná.

2.4.2 Distribuovaná architektura komunikace

Pro naše řešení jsme zvolili lepší, distribuovanou architekturu komunikace.
V následujících sekcích se podíváme, jak by měl vypadat portál pro ovládání
postavený na této architektuře.

Portál pro ovládání slouží jako backend server pro všechny klienty (lo-
gika + identifikace + komunikace) zapojené do sítě. Hlavní funkce portálu pro
ovládání jsou:

• Je to prostředník pro obsluhu celého systému člověkem.

• Je připojený na stejnou komunikační sběrnici jako klienti, tím pádem
s nimi může komunikovat a delegovat jim příkazy.

• Udržuje a distribuuje informaci o tom, kdo má a nemá přístup v re-
álném čase. Pokud uživatel zadá do systému nové oprávnění, musí se
ihned projevit u klientů.

• Poskytuje zabezpečenou databázi identifikátorů, která je dle potřeby
distribuována klientům.

• Eviduje statistiky průchodů a případné bezpečnostní incidenty.

Z popisu je jasné, že pokud bude jeden klient nepřístupný, celý systém
může běžet dál. V nejhorším případě se někdo na jednom místě nedostane
tam, kam by měl. Pokud ale bude nepřístupný přímo backend server, může
se stát, že celý systém bude nefunkční. Tomuto problému lze do určité míry
předejít tím, že si klienti budou některou informaci pamatovat a nebudou se
muset dotazovat serveru o ověření identifikace pokaždé, když se někdo pokusí
identifikovat.

Scénář bezpečné komunikace od portálu ke klientovi je pak takový:

1. Uživatel načte nebo zadá kód karty do systému skrze ovládací portál.
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2. Načtený kód přiřadí ke klientovi, do kterého bude mít povolen/zakázán
vstup.

3. Přes komunikační vrstvu pošle kód karty vybranému klientovi a určí
přístupová práva.

4. Klient si data uloží do paměti, čímž se zbaví nutnosti dotazovat se při
identifikaci serveru, zda je daný identifikátor způsobilý ke vstupu. Sta-
tistiky se odesílají pouze pokud je server přítomen.

V následujících dvou podsekcích bude třeba vyřešit, jaké prostředky pou-
žijeme pro ovládací portál tak, aby splňoval hlavní funkce a zároveň byl levný.
Ve shrnutí hlavních výhod existujících komerčních systémů přístupu z části
1.2.4 jsme definovali výhody existujících řešení, která by se dala využít. Jedna
z hlavních inspirací přišla v připojení systému do internetu, kde za cenu mírné
ztráty bezpečnosti získáme mnohem přívětivější uživatelské rozhraní.

Pro připojení systému do internetu existují dvě varianty:

• Vystavit ovládací portál na lokální síti. Backend server by byl přímo
propojený s komunikací po CAN sběrnici přes komunikační rozhraní.
Ovládací rozhraní by pak běželo na stejném serveru v podobě webové
nebo desktopové aplikace. Dojde tedy ke spojení komunikačního roz-
hraní a ovládacího rozhraní do jednoho celku. Jasnou výhodou je určité
zapouzdření systému, protože si server pro běh webové aplikace nahrá-
váme sami a nikdo jiný nám ho pod rukama nezmění, což by nemusela
být pravda u serveru v internetu z druhé části.

Při této variantě by vše fungovalo hlavně lokálně, v případě potřeby by
se backend serveru dala přiřadit veřejná adresa pro správu z internetu43.

Jednou velkou nevýhodou tohoto řešení je, že mimo nízkoúrovňovou
správu44 přibývá i správa linuxového nebo jiného serveru pro běh apli-
kace na ovládání. To přináší potenciální problémy a práci v administraci.
Dále přináší určité požadavky na hardware, který musí zvládnout ob-
sloužit více klientů příchozích z webového serveru.

• Propojit komunikační rozhraní se serverem v internetu, kdy by se
samo komunikační rozhraní chovalo jako http server a sloužilo pouze pro
vystavení CAN komunikace k serveru v internetu. Tím se snižují hardwa-
rové nároky jak na komunikační, tak na ovládací rozhraní.

Ovládací rozhraní pak může běžet na standardním PHP nebo jiném web-
hostingu a sloužit pouze jako databáze a front end aplikace, o kterou
se víceméně nemusí nikdo starat. To přináší menší nároky na správu

43Platí pouze při použití webové aplikace nebo kombinace webové a desktopové.
44CAN, klienti, komunikační rozhraní.
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Ovládací
rozhraní

Komunikace

CAN

Internet

Uživatel

Komunikační
rozhraní

Obrázek 2.10: Schéma propojení systému s internetem.

i nižší pořizovací cenu, protože komunikační rozhraní může být velice
jednoduchý čip s připojením do internetu 45 nebo malý počítač.46

Propojení ovládacího systému do internetu touto metodou je zobrazeno
na obrázku 2.10.

Výhody druhé možnosti jsou zjevné. Ušetří se jak na prostředcích, tak
na čase administrace. Proto se rozhodneme jít touto cestou. Tím však není
zavřená ani cesta k první variantě, kdy stačí aplikaci vyvinutou pro externí
server nahrát na lokální server.

2.4.3 Komunikační rozhraní

2.4.3.1 Možnosti komunikace

Komunikační rozhraní slouží jako rozhraní mezi CAN sběrnicí a internetem.
Jeho funkce je tak velice jednoduchá, pokud jde o komunikaci směr klient ->
server:

1. Z CAN sběrnice přijde zpráva pro backend server.

2. Řadič CAN se postará o odeslání potvrzení o přijetí ke klientovi.

3. Komunikační rozhraní zabalí zprávu do HTTP POST dotazu a odešle
ho k backend serveru na internetu.

4. Pokud server obdrží zprávu, komunikační sekvence se ukončí. Pokud ne
(není připojení k internetu, server je dočasně nedostupný...) uloží zprávu
pro pozdější odeslání.

Pokud se jedná o komunikaci směr server -> klient je problematika slo-
žitější. Jelikož komunikační rozhraní je velice pravděpodobně skryto za NAT

45Například jednoduchý čip za tři dolary s wifi ESP8266 popsaný v kapitole 2.2.2.
46Starší verze Raspberry PI.
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Obrázek 2.11: Schéma distribuované architektury komunikace server -> klient.

routerem (nemá veřejnou IP adresu), nedá se uskutečnit přímé spojení mezi
PHP webovým serverem a komunikačním rozhraním. Proto musí proběhnout
asynchronní volání iniciované z komunikačního rozhraní, aby se zjistilo, jestli
nemá backend server nové údaje a pokyny pro klienty. Pro lepší představu
situaci popisuje obrázek 2.11 a následující scénář komunikace:

1. Na backend server přijde požadavek pro klienta (například přiřazení no-
vého identifikátoru klientovi) od uživatele.

2. Komunikační rozhraní asynchronně přijme požadavek ze serveru.

3. Na základě přejatého identifikátoru odešle požadavek na CAN sběrnici.

4. Komunikační rozhraní pak obdrží potvrzení od klienta a odešle informaci
o úspěšném zpracování zpět na server (viz výše).

5. Uživatel obdrží informaci o úspěšné operaci.

Touto metodou obejdeme nutnost mít veřejnou IP adresu pro komunikační
rozhraní, která může být v dnešní době problém. Zanikají tím i případné další
problémy, které mohou vzniknout při síťování.

2.4.3.2 Realizace komunikace

Pro realizaci je nutné vybrat zařízení, které bude mít možnost připojení do
internetu s alespoň základním zabezpečením komunikace a navíc musí být
zařízení schopné přijímat CAN příkazy.
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2. Návrh vlastního řešení

Ideální by bylo mírně upravit klienta tak, aby uměl komunikovat po wifi
nebo Ethernetu pomocí dříve zmíněných modulů (wifi z části 2.2.2, Ethernet
z části 2.2.1). Potom by však procesor musel obstarávat jak CAN komunikaci,
tak komunikaci od serveru. Lepším řešením bude využít hotový převodník
z CAN na sériovou linku a posílat data přímo do zařízení, které se bude starat
čistě o HTTP komunikaci se serverem.

CAN-Serial převodníky se dají sehnat za cenu okolo dvou USD za kus a je
jisté, že fungují47.

Následně stačí vybrat zařízení, které je možné připojit ke CAN převodníku a
umí komunikovat přes HTTP se serverem. Požadavky nejsou vysoké, v zařízení
poběží jednoduchý program, který bude prakticky jednostavovým automatem
s mnoha vstupy, na základě kterých rozhodne, co odeslat dále backend serveru:

• Zařízení ESP8266 zmíněné v části 2.2.2 splňuje oba požadavky za přívěti-
vou cenu tří USD. Dá se programovat pomocí skriptovacího jazyku lua,
což zajišťuje kompatibilitu i s jinými platformami. Bohužel při progra-
mování v lua jsem nejen já zaznamenal spoustu problémů a zařízení bylo
nestabilní [68]. Zařízení lze programovat i ze standardního Arduino IDE,
kde se problémy nevyskytly. Díky tomu lze připojit a naprogramovat i
RFID čtečku bez větších obtíží.

• Alternativou může být i známý počítač Raspberry Pi, který se těší velké
pozornosti. Jeho nejnovější model Raspberry Pi Zero W má v sobě za-
budovanou wifi i sériový port za cenu dvacet pět USD. Může na něm
běžet ořezaný linux, který si s dotazy ze sériového portu hravě poradí.
Bohužel ale v dnešní době praktiky nelze sehnat. Ovšem Raspberry
Pi 3 Model B za cenu pouze o deset USD vyšší poskytne kromě wifi i
Ethernet a spoustu výpočetního výkonu.

Jelikož nás zajímá především cena, pokusíme se server realizovat za pomocí
levnějšího z modulů, totiž modulu ESP8266 v mutaci známé jako NodeMCU.

2.4.4 Ovládací rozhraní - web

Portál pro ovládání slouží k interakci uživatele a systému. Jeho hlavní funkce
je zadávání nových identifikátorů a jejich přiřazování ke klientům/přístupům.
Tato část je čistě softwarová záležitost. Vše může běžet na webhostingu na
internetu.

Hlavní dvě části ovládacího rozhraní:

• Slouží jako API pro komunikační rozhraní. Funkce, které musí umožňo-
vat, jsou částečně popsány v předchozí části 2.4.3.1, jejich implementace
pak náleží části 3.2.6.1.

47Což nemusí být u vlastního řešení vždy pravidlem.
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2.4. Portál pro ovládání

• Poskytuje webový portál pro interakci uživatele se systémem. Samo-
zřejmostí je responsivnost a přístup z mobilních zařízení.

Pokud chceme zachovat implementaci co nejlevnější a nejsnazší, musíme
pečlivě vybrat programovací jazyk serveru.

Je nasnadě využít Java Enterprise Edition, který běží například na
aplikačním serveru Apache Tomcat 7, na kterém mohou běžet plnohodnotné
Java aplikace. Díky tomu můžeme jednoduše vytvořit REST servlet, který
se o komunikaci s komunikačním rozhraním postará. Druhá část pak spo-
čívá ve vytvoření jednoduché webové aplikace, která by využívala standardní
javascript a přistupovala k podobnému RESTovému API jako komunikační
rozhraní.

Přestože jde o velice elegantní řešení slibující velkou škálovatelnost apli-
kace, hosting Apache Tomcat 7 serveru není levná věc. Existují servery na-
bízející hosting Java aplikací, ale jejich cena se pohybuje okolo dvaceti USD
za měsíc [69]. Další možností je hosting dedikovaného nebo virtuálního serveru
s alespoň 512 MB operační paměti pro běh. Například https://hosting.wedos.com/
nabízí server s 1 GB RAM a 1 GHz za 121 Kč měsíčně, což také není zane-
dbatelná částka. Přináší též další administrační problémy a vnáší do řešení
dávku problémů, které se potenciálně mohou objevit.

Mnohem levnějším řešením bude využít některého z PHP hostingů, kterých
je na trhu nepřeberně. Dají se sehnat zdarma nebo od desítek korun ročně.

Co se týče API rozhraní pro komunikaci s komunikačním rozhraním, PHP
neposkytuje tak robustní prostředí pro vývoj REST aplikací, ale nabízí množ-
ství knihoven a nástrojů, které k tomuto účelu poslouží. Ve výčtu použitelných
PHP REST API frameworků od Davida Sadowskiho[70] se jako nejefektivnější
jeví framework flight, který je malý, rychlý a snadno pochopitelný. Také in-
stalace na webhosting je jednoduchá - stačí jedna malá složka a lehké úpravy
.htaccess souboru na doméně.

Jelikož PHP je jazyk primárně určený pro vývoj webových aplikací, nebude
s front endem problém. Na výběr máme z mnoha frameworků pro práci a
autentifikaci, jako například Nette, Symfony nebo Laravel [71]. V zásadě
potřebujeme pouze autentizaci uživatele48, co přijde z internetu a jeho ovládací
portál. Fáze vývoje:

1. Ještě před samotným začátkem vývoje webu je potřeba, aby bezchybně
fungovalo API rozhraní. To znamená, že musí odesílat údaje pro komu-
nikační rozhraní a zaznamenávat statistiky přístupu.

48Pro opravdu bezpečnou autentizaci uživatele je potřeba využít HTTPS protokolu, aby
komunikaci mezi uživatelem a serverem nemohl nikdo odposlechnout (například na nechrá-
něných nebo nebezpečných wifi sítích). To znamená, že je třeba certifikátu od certifikační
autority. K tomu je nutná veřejná IP adresa a doména, na kterou se certifikát vystaví - a
ani jedno není zdarma. Tento problém jde obejít tak, že si každý uživatel webu nainstaluje
kořenový certifikát autorizační autority (například wedos.net) a ten se použije k ověření
certifikátu našeho webu [72]. Nicméně i bez HTTPS může být web dobře zabezpečen, a tak
nebude řešení této problematiky v práci zahrnuto.
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2. Návrh vlastního řešení

2. V první fázi pak bude stačit, aby portál zobrazil klienty v systému a
umožnil uživateli přiřadit k nim identifikátory (karty).

3. V druhé fázi bude systém zobrazovat i jednoduché statistiky, například
kdy a jak často jsou jednotliví klienti používáni a jaké karty se pokusily
o přístup do nepovoleného prostoru.

4. Další vývoj portálu bude směřovat k většímu komfortu uživatelů identifi-
kátorů. Uživatelé mohou dostat přihlašovací údaje a požádat o rezervaci
do systému pomocí webu. Také mohou sledovat svůj pohyb a zjistit, kdy
využili identifikátor.

Co se týče grafické podoby portálu, je možno využít buď frameworky, které
byly zmíněny dříve, nebo například Bootstrap, Pure nebo velice zajímavý fra-
mework od firmy SAP - OpenUI5. Je to framework primárně určený k použití
na Java aplikačních serverech, ale i při použití s PHP funguje perfektně a
dokáže ušetřit mnoho času. Je jednoduše propojitelný s enginem kaspel pro
načítání RFID karet přímo z webového rozhraní [73].
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Kapitola 3
Vlastní řešení

V předchozích kapitolách jsme popsali existující řešení a navrhli, jaké hardwa-
rové a softwarové prostředky by se daly využít k dosažení cíle. V této kapitole
se pokusíme dát vše dohromady a jasně definovat, jak je systém postaven.

Celý systém lze rozdělit do těchto hlavních celků:

• Hlavní součástí systému je klient, u kterého je potřeba spojit tyto části:

– RFID identifikaci uživatele. Výběr RFID zařízení proběhl v části 2.1.5

– Sepnutí relé (zabzučení, rozsvícení LED), při úspěšné identifikaci.

– CAN komunikaci, po které dostává a odesílá informace. Prostředky,
které k tomu jsou potřeba, byly rozebrány v části 2.3.3.

• Komunikační rozhraní popsané v části 2.4.3, které přijímá data z CAN
sběrnice a distribuuje je k backend serveru.

• Webový server z části 2.4.4, se stará o:

– API pro ukládání a odesílání dat

– Webové rozhraní jako hlavní komunikační prostředek s uživatelem
(administrátorem) systému.

– Databáze pro ukládání statistik a přístupových práv pro klienta.

Jasnější přehled o celé situaci poskytuje obrázek 3.1, na kterém jsou zob-
razeny všechny součásti systému. Nicméně v této kapitole bude obsah dělen
na jiné části, totiž na hardware (část 3.1) a na software (část 3.2). V tomto
projektu jsou to dvě rozdílné části, a proto není logické je popisovat zvlášť.
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3. Vlastní řešení

Komunikační
rozhraní Ovládací

rozhraní

Klient

LPC11C24

CAN

Relé

RFID

Magnetický
zámek dveří

CAN
převodník

ESP8266
API

Databáze

Webový portál

PHP
OpenUI5

Symfony

CAN

Napájení 48V

48V
zdroj

až 100 m

1...128 krát
Internet nebo LAN

PHP

Obrázek 3.1: Celkové schéma vlastního řešení, které se všemi moduly.

3.1 Hardwarová část

3.1.1 Klient

Jak již bylo řečeno, klient je nejdůležitější součástí celého systému. Identifikuje
uživatele a na základě toho rozhoduje, jestli je vpustí, nebo ne. Klient by měl
být realizován jednou deskou plošných spojů s připojením ke CAN sběrnici,
RFID čtečce a magnetickému držáku dveří. Na desce plošných spojů musí být:

• Mikroprocesor LPC11C24 s připojením na CAN sběrnici, relé a RFID čtečku.

• Vývody pro RFID čtečku, magnetický zámek a průběžný ethernet konek-
tor.

• Relé pro spínání magnetického zámku dveří.

• Z linky přichází napětí mezi 24,5-48 V (viz výpočet úbytku na vedení
v kapitole 3.1.2). Je tedy potřeba regulovaný zdroj pro napájení RFID
čtečky (8-12V), magnetického zámku dveří (12V), relé (12V) a mikro-
procesoru (3.3V). Což znamená, že potřebujeme dva zdroje, jeden 12 V,
druhý 3,3 V.

V následující části pak projdeme jednotlivá zapojení periférií a jejich vzá-
jemnou integraci.
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3.1. Hardwarová část

3.1.1.1 Regulované zdroje napětí

V návrhu je potřeba uvažovat více napětí. Jelikož nám napětí přijde ze sítě
v hodnotách od 24, 5 − 48V , je potřeba ho regulovat na využitelnou úroveň.
Na desce máme hned dvě napětí pro čtyři zařízení:

• 3.3V pro napájení mikroprocesoru. Dle datového listu procesoru z [66]
je procesor tolerantní k napětím od 1.8V do 3.6V . Nejvyšší odběr může
být při frekvenci 50MHz až 9mA.

• 3.3V pro napájení spínacích relé a signalizačních diod (nemusí být vždy
osazeny) s maximálním odběrem 50mA.

• 5V pro napájení CAN budiče a kontroléru v mikroprocesoru LPC11C24
s maximálním odběrem 5mA. Propojené s 5V by měli být vodiče VCC a
VDD_CAN a žádné jiné.

• 12V pro napájení relé, které má odběr (dle výpočtu v části 3.1.1.4) až
20mA.

• dalších 12V pro napájení RFID čtečky s odběrem ≤ 100mA

• 12V pro ovládání magnetického zámku (viz 3.1.1.4) s odběrem od 400mA
do 600mA

Pokud se jedná o 12V napětí, budeme potřebovat zdroj, který zvládne
proud 20mA+ 100mA+ 600mA ≤ 720mA, což není málo. Naštěstí je na trhu
známý a levný integrovaný obvod pro spínaný zdroj od Texas Instruments
TPS54560, který našemu účelu bohatě postačí. Zvládne totiž až 5A dlouho-
době a 7A krátkodobě [74]. Jeho zapojení spotřebuje trochu více součástek než
jednoduchý lineární regulátor, ale za cenu mnohem větší efektivnosti. V doku-
mentu od Texas Instruments, kde je srovnávána efektivita, velikost na desce
a počet komponentů, je jasným vítězem spínaný zdroj. S efektivitou přes 80%
je proti lineáním regulátorům (efektivita 20%), prokazatelně lepší variantou
pro spínání větších proudů[75].

U napětí 3.3V musíme vybrat zdroj, který zvládne 9mA z procesoru + pár
pullup rezistorů. Jelikož máme tak velkou výkonovou rezervu u regulátoru
12V , můžeme se vyhnout regulování napětí ze 48V a využít 12V . Tím si
snížíme zbytečný ztrátový výkon, který by se jinak musel nějakým způsobem
uchladit. Zde pak stačí využít některý z levných lineárních regulátorů pro
3.3V , například LF33CDT49 a opatřit ho dvěma 10µF kondenzátory. Nabídne
proud až 500mA, což je naprosto dostačující pro potřeby mikroprocesoru a
pár pullup rezistorů.

Napětí 5V obstaráme podobně jako 3.3V , použijeme lineárního regulátoru.
Zde můžeme využít o něco menší regulátor 78L0550, který nabídne až 100mA.

49Regulátor stojí na www.ges.cz osm korun.
50Regulátor stojí na www.ges.cz deset korun.
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Obrázek 3.2: Zapojení integrovaného obvodu TPS54560, 78L05 a lf33cdt pro
konstantní napětí 12V

Zapojení spínaného zdroje a lineárních regulátorů s konkrétními hodno-
tami součástek znázorňuje část schématu na obrázku 3.2. Data byla vypočtena
pomocí software od Texas Instruments pro výpočet spínaných zdrojů z webu
https://webench.ti.com/webench5/power/.

3.1.1.2 Mikroprocesor

Základní zapojení mikroprocesoru LPC11C24 se neliší od jiných. Je potřeba
navrhnout resetovací obvod s pull-up rezistorem, standardní napěťové kon-
denzátory51, napájení pro CAN a jádro procesoru. Jedna výjimka je ta, že je
potřeba připojit také externí oscilátor pro jádro. Výpočet hodnot pro oscilá-
tor je uvedený v tabulce datového listu na straně 52 [66]. Protože si nechceme
komplikovat život, využijeme hodnot z vývojové desky LPCXpresso11C24/CD
rev PA1 2016, kde jsou hodnoty pro oba kondenzátory u oscilátoru 12pF a
krystal oscilátoru je taktován na 12.000MHz a shodně 12pF . [76]

Další nedílnou součástí mikroprocesoru je programovací obvod pro připo-
jení k PC. Zde stačí vyvést piny SWDIO, SWCLK a RESET pro nahrávání pro-
gramu. Následně není problém připojit tyto piny na vývojovou desku s ode-
branou cílovou částí a naprogramovat procesor na vlastní DPS. Společně s pro-
gramovacími piny je vyvedeno i port pro měření proudu CURRENT_PROBE_IN
a CURRENT_PROBE_OUT, standardně jsou tyto piny propojeny jumperem, ale
pokud bychom potřebovali změřit, jak velké má zařízení odběr, můžeme mezi

51Ve vývojové desce používají 100n.
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3.1. Hardwarová část

SWDIO
SWCLK

RESET
CURRENT_PROBE_IN CURRENT_PROBE_OUT

12 V 5 V
3,3 V

DIL1

10DIL

1
2
3
4
5 6

7
8
9
10

Obrázek 3.3: Konektor pro propojení s programátorem a vyvedenými kontakty
pro testování.

tyto dva piny vložit ampérmetr a roznásobit hodnotu se vstupním napětím
z napájecí linky. Schéma konektoru je pak zobrazeno na obrázku 3.3

Poslední součást, kterou je potřeba připojit k mikroprocesoru, je binární
spínač pro určení, jakou adresu bude mít CAN klient na sběrnici. V datovém
listu je sice uvedeno, že procesor má vlastní sériové číslo, bohužel se mi ale
nikde nepodařilo dohledat, jak se k těmto datům dostat52. Protože chceme, aby
do systému šlo připojit alespoň sto zařízení, musíme k mikroprocesoru připojit
až sedm těchto spínačů. Šlo by využít i interního ADC převodníku, ale máme
k dispozici mnoho pinů navíc, a proto nemusíme šetřit. Pro spínání můžeme
použít součástku s mikrospínači, která se o spínání postará. Teoreticky by
bohatě stačilo pár plošek, které se natvrdo prodrátují na DPS, a tím určí
adresu klienta. Jenže s dnešními bezolovnatými pájedly by se mohlo stát, že
z pinů vyrostou úzké vlasy cínu známé jako tin whisker a obvod propojí tam,
kde nepotřebujeme.

Výsledné zapojení procesoru ukazuje obrázek 3.4.

3.1.1.3 RFID čtečka

RFID čtečka je na rozdíl od větší části obvodu napájena napětím 12V . I když
jsou vývody wiegand26 standardní 5V , procesor LPC11C24 pracuje na 3.3V ,
což by mohlo piny procesoru poškodit. Naštěstí má procesor skoro všechny
GPIO 5V -tolerant, takže se nemusíme bát o poškození. RFID čtečka má 6
vývodů:

• Červený a černý vývod pro napájení VCC (12V ) a GND.

• Zelený a bílý vývod pro Wiegand26 D0 a D1 datové vodiče.

• Šedý vývod bzučáku pro potvrzování.

• Oranžový vývod na potvrzovací zelenou diodu.

52I kdyby se mi to povedlo, musela by se v procesoru implementovat hashovací funkce
pro zkrácení ID na 11 bitů pro CAN. A ještě k tomu by to bylo uživatelsky nepřívětivé
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Obrázek 3.4: Celé zapojení procesoru LCP11C24.

50



3.1. Hardwarová část

Čtečka je externí zařízení, které bude umístěno mimo desku plošných
spojů. Proto je potřeba vybrat konektor pro připojení. Jelikož má čtečka šest
vývodů a její zapojení se plánuje zhruba do dvou metrů od základny, nej-
logičtěji se jeví propojit čtečku s deskou pomocí RJ-45 konektorů. Samotné
propojení pak bude vedeno UTP kabelem, který se v návrhu již používá pro
propojení jednotlivých klientů s backend serverem (viz část 2.2.4.2).

3.1.1.4 Relé nebo tranzistor se spínáním z mikroprocesoru

Relé je dalším zařízení na desce, které využívá napětí 12V . Slouží pro spínání
elektromagnetického zámku, který je většinou napájen 12V . Odběr se dostává
až k hodnotám 0, 5A, proto je vhodné využít relé.

Záleží, jaký typ vybereme, nicméně většinou se spotřeba relé pohybuje
okolo 20mA při sepnutém stavu. Vhodné a levné relé je například RELEN4100F2CHS5DC12C,
které stojí 24 Kč a zabere na desce cca 170mm2 místa [77].

Jelikož spínací okruh relé obsahuje elektromagnet, který při rozpínání může
vracet část svého náboje zpět do obvodu, musíme k němu sériově připojit diodu
v závěrném směru, aby se případný přebytečný výkon nevybíjel v obvodu a
případně nepoškodil spínací tranzistor nebo pin procesor. Jako dioda postačí
standardní 1N4007 s charakteristikami 1000V a 100A.

Dalším problémem je spínání 12V z procesoru, který má vývody pouze
3.3V . To se dá vyřešit velice jednoduše NPN tranzistorem, například BC817-SMD
s jedním rezistorem mezi pinem procesoru a bází tranzistoru.

Při jednoduchém sepnutí elektromagnetu v cívce musí tedy napětí přejít
skrz 3.3V mikroprocesoru k 12V z tranzistoru, který spíná dalších 12V , a ty
teprve spínají elektromagnet ve dveřích. Nešlo by to jednodušeji? Hodnota
výkonu, který pro sepnutí elektromagnetu potřebujeme, je cca 12.0, 5 = 6W .
To není mnoho. Proto při volbě o něco dražšího N-Mosfetu můžeme ušetřit
jak místo na desce, tak komplexnost schématu. Vhodný N-Mosfet tranzistor je
například FQP30N06L, který umožňuje spínání až 32A. Bohužel se nedělá v SMD
verzi, ale jeho DIP varianta stojí podobně jako relé, tedy okolo 20 Kč. Na desce
zabere cca 23mm2, takže je v každém ohledu lepší volbou než relé [78]. Protože
spínáme impedanci (v elektromagnetickém zámku je cívka), musíme N-Mosfet
ošetřit diodovým transilem, který je ochranným prvek proti přepětí na pinech
a v naší situaci v paralelním zapojení s postačí [79].

3.1.1.5 Deska plošných spojů

Deska plošných spojů by se měla vejít do montážní krabičky s rozměry většími
než 10 x 10 centimetrů. Takovou krabičku lze v závislosti na počtu odebraných
kusů sehnat od 40 Kč.

Na serveru https://seedstudio.com lze deset identických desek s rozměry
do 10 x 10 cm objednat za 5 USD, což je velmi příjemná cena. Doba doručení
je 2-3 týdny.
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3. Vlastní řešení

3.1.2 Server

Druhou nedílnou součástí systému je server s připojením na backend server.
V části 2.4.3.2 - Realizace komunikace je definováno, jak bude fungovat. Je po-
třeba navrhnout komunikačního prostředníka, který bude komunikovat s CAN
převodníkem a odesílat data na server.

3.1.2.1 Propojení ESP8266 s CAN

V části 2.4.3.2 jsme vybrali vhodného a levného prostředníka mezi PHP bac-
kendem a CAN sběrnicí. Je jím wifi modul ESP8266 v jeho mutaci NodeMCU,
který se po sériové lince připojí k Serial53-CAN převodníku a bude reagovat na
potřeby klientů a serveru.

Obě zařízení fungují na 5V a dají se napájet z USB.

3.1.2.2 Zdroj napájení pro klienty

Jedním z požadavků z části 2.2 je, že by jednotliví klienti měli být napájeni
společně na jednom kabelu, ideálně i se sběrnicí. Klienti sami žádnou baterii
nemají, návrh je pouze posílen nadstandardními velikostmi kondenzátorů, aby
se v případných špičkách (čtení RFID,...) nebralo vše ze sítě, ale klient měl
nějakou, i když malou rezervu. Ideální by bylo dostat napájení na vzdálenost
až 200m od zdroje napájení, dá se použít vzorec:

∆U = Rv.I (3.1)

kde Rv je odpor na vedení, I je proud procházející vodičem a ∆U je úbytek
na vedení.

Nejprve musíme vypočítat, jak velký odpor má standardní UTP vodič de-
finovaný v části o implementaci CAN 2.2.4.2. Za nejnižší cenu 10 Kč/m je
možné sehnat vodič s průměrem 8x0, 48mm. Pokud bychom vedli po dvou ži-
lách o ploše jednoho vodiče S = 0, 0018096cm2 = 0, 18096mm2 a maximální
vzdálenosti l = 200m, pak je odpor na vedení vypočten následovně:

Rv = ρ
2.l
S

(3.2)

Rv = 0, 0178. 2.200
0, 18096 (3.3)

Rv
.= 39Ω (3.4)

kde ρ je měrný odpor mědi (tabulkový).
Další částí, kterou budeme potřebovat do rovnice pro útlum, je příkon.

Pokud potom pronásobíme hodnoty z části 3.1.1.1, dostaneme nárazový ma-
53Nebo SPI.
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ximální příkon, který si jednotlivé části mohou vyžádat:

Pmikro
.= 3.3 · 0, 009 = 0, 0297W (3.5)

Pperiferie
.= 3.3 · 0, 05 = 0, 165W (3.6)

PCAN
.= 5 · 0, 005 = 0, 025W (3.7)

Pčtečka
.= 12 · 0, 1 = 1, 2W (3.8)

Pzamek
.= 12 · 0, 6 = 7, 2W (3.9)

Následně celkový příkon s proudem na jednoho klienta vypočteme součtem
těchto hodnot:

P = 0, 0297 + 0, 165 + 0, 025 + 1, 2 + 7, 2 = 8, 6197W (3.10)

I = P

U
= 8, 6197

48
.= 0, 18A (3.11)

kde U je napětí linky, které je 48V . Celkový úbytek na vedení při zapojení až
100 klientů je podle vzorce 3.1:

∆U = 39 · (100 · 0, 18) = 702V (3.12)

To je při maximálním napětí linky 48V opravdu hodně. Hodnotu můžeme
zlepšit tak, že využijeme další vodiče z UTP kabelu a povedeme po nich napájení
také. Další možností je snížit vzdálenost, na kterou je potřeba komunikovat.
V části 2.2.4.2 jsme kalkulovali, jak daleko můžeme vést signál CAN bez ztráty
signálu. Nedostali jsme se na lepší hodnotu než na 100m i při použití dvou
linek UTP kabelu.

Pokud snížíme vzdálenost pouze na l = 100m a zvětšíme plochu vodiče 2x
(použijeme dvou linek), dostáváme mnohem lepší data:

Rv = ρ
2.l
S

= 0, 0178. 2.100
2 ∗ 0, 18096

.= 9, 84Ω (3.13)

∆U = 9, 84 · (100 · 0, 18) .= 177, 12V (3.14)

Tato data bohužel stále nejsou to, co jsme hledali, protože útlum 177V je na
48V stále dost.

Klíč k řešení leží ve výkonu. Největší spotřebič, který klient ovládá, je
elektromagnetický zámek. Ten si může krátkodobě vyžádat až 7, 2W , což je
84% celkového příkonu klienta. To znamená, že pokud by se na všech stech
klientech ve vzdálenosti 100m někdo pokusil současně identifikovat, neuspěl
by a celý klient by se pravděpodobně restartoval kvůli nedostatku příkonu.

Tato situace pochopitelně nenastane. Klienti budou rozmístěni víceméně
rovnoměrně po celých sto metrech tažení UTP kabelu. Také skutečnost, že by
se sto uživatelů chtělo najednou identifikovat v přibližně třísekundovém inter-
valu, kdy je aktivní magnetický zámek, je ještě více nepravděpodobná. Tím
můžeme vyloučit i značnou část RFID čtečky, která je hned druhým největším

53



3. Vlastní řešení

odběratelem. Při konstantním odběru bez čtení a LED diody odebírá čtečka
okolo 20 mA. Vypočteme si tedy nejprve úbytek napětí při nesepnutém mag-
netickém zámku:

P¬zámku = 8, 6197 − 7, 2 − 0, 96 = 0, 4597W (3.15)

I¬zámku = 0, 4597
48

.= 9, 577mA (3.16)

∆U = 9, 84 · (100 · 0, 009577) .= 9, 424V (3.17)

Rovnice nám dává úbytek na napětí 9, 424V z celkového napětí 48V , což
už je v pořádku. Pokud budeme uvažovat tři sepnuté relé se čtením za tři
sekundy (což je stále hodně), dostáváme tyto hodnoty:

∆U = 9, 84 · (100 · 0, 009577 + 3 · (7, 2 + 0, 96
48 )) .= 14, 442V (3.18)

Pro napájení budou tedy stačit dvě linky UTP a pro CAN zbydou další dvě.
Tuto situaci popisuje obrázek 3.5. Ještě jednu zajímavou informaci o systému
by bylo potřeba vypočíst - hodnotu maximálního počtu souběžných operací,
kterou by linka teoreticky udržela s maximálním možným úbytkem na vedení:

∆U = 9, 84 · (100 · 0, 009577 + 14 · (7, 2 + 0, 96
48 )) .= 32, 8V (3.19)

Výsledek je čtrnáct souběžných RFID identifikací. Úbytek na vedení by
v tomto případě byl 32, 8V , tedy celkově 48 − 32, 8 = 15, 19V . To je mezní
hodnota pro správnou funkci použitého spínaného zdroje pro 12V .

Poslední věcí, kterou je potřeba si z této části odnést, je výběr toho, jak
silný napájecí zdroj budeme potřebovat. Musíme tedy vypočítat, jaký výkon
bude systém mít. Uvedli jsme, že pokud bude sepnutých pět relé na méně než
dvě sekundy, je útlum v pořádku. Výkon pro tuto situaci vypočteme násle-
dovně:

P = 48 · (100 · 0, 009577 + 3 · (7, 2 + 0, 96
48 )) .= 70, 45W (3.20)

Vždy je lepší mít zdroj alespoň dvakrát silnější než je předpokládaný odběr,
proto sáhneme po zdroji, který utáhne minimálně 140W . Jeden takový zdroj
od výrobce HUPSUN Electric pod názvem S-150-48 stojí 23 USD.

3.2 Programová část
V programové části systému se budeme zabývat hlavně programovým vyba-
vením mikroprocesoru (části 3.2.1 až 3.2.4) a portálu pro ovládání - backend
serveru.
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1 - 48V
2 - GND
3 - 48V
4 - GND
5 - CAN_Hi
6 - CAN_Lo
7 - CAN_Hi
8 - CAN_Lo

Konektor

Zdířka

Obrázek 3.5: Zapojení UTP kabelu pro propojení jednotlivých klientů k 48V
napájení a ke CAN sběrnici.

Vybraný cílový kompilátor pro procesor NXP LPC11C24 podporuje progra-
mování jak v jazyce C, tak v C++, takže je kód jednodušeji čitelný. K programo-
vání backend webového serveru je využito hlavně PHP technologií a technologií
HTML5+JavaScript pro front end. S databází MySQL komunikuje backend ser-
ver pomocí SQL jazyka. U převodníku z části 3.2.5 je využito standardního
programovacího prostředí pro Arduino procesory, přestože zde by se dalo po-
užít jazyka .lua, viz část realizace komunikace 2.4.3.2.

3.2.1 CAN komunikace

Pro hlavní komunikaci jsme vybrali CAN sběrnici, která i když podporuje multi-
master technologii, bude mít v našem řešení pouze jednoho mastera, a to
převodník pro backend server z části 3.2.5.

Pro komunikaci nám bude stačit základní CAN formát popsaný v [58]. Na
rozdíl od rozšířeného formátu nepodporuje tolik identifikátorů, ale my si bo-
hatě vystačíme s 211 = 2048 identifikátory.

Jaké typy paketů se budou po CAN sběrnici posílat, ukazuje tabulka 3.1.
Jelikož unikátní identifikátor většiny RFID karet má velikost pět bajtů, není
problém data odeslat v jedné CAN zprávě, do které se vejde až osm bajtů.

CAN modul v procesoru je přímo propojen s jádrem a namapován na adresy
pro přerušení v konstantní proměnné CAN_IRQHandler. Po správném nasta-
vení přerušení pro CAN_rx, CAN_tx a CAN_error můžeme začít naslouchat CAN
sběrnici tímto kódem:

// nas taven i CAN ca l l b a c k f unkc i
LPC_CCAN_API−>conf ig_ca lb (& ca l l b a ck s ) ;
// sepnu t i CAN prerusen i od jadra
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Tabulka 3.1: Tabluka použitých příkazů na CAN sběrnici.

Směr Kód Data Význam
S ->K 0x01 5B Povolit/uložit identifikátor do paměti.
S ->K 0x02 5B Odstranit identifikátor z paměti.
S ->K 0x03 - Odstranit všechny uložené identifikátory.
S ->K 0x04 - Otázka, zda je přítomen na lince.
S ->K 0x05 - Učící mód. Viz 3.2.6.4
K ->S 0x06 5B Odpověď, že je přítomen na lince + informace o běhu.
K ->S 0x07 5B Informace o právě čtené RFID kartě.

NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn) ;

Pak už lze používat CAN sběrnici. Část kódu, která odešle odpověď serveru
o RFID kartě, která je právě čtena (0x07), je pak následující:

msg_obj . msgobj = 0 ; // pri jem / od e s i l a n i
msg_obj . mode_id = 0x345 ;
msg_obj . mask = 0x0 ;
msg_obj . d l c = 4 ;
msg_obj . data [ 0 ] = 0x07 ; // in f o o~ a k t ua l n i operac i
msg_obj . data [ 0 ] = 0x11 ;
msg_obj . data [ 1 ] = 0x22 ;
msg_obj . data [ 2 ] = 0x33 ;
msg_obj . data [ 3 ] = 0x44 ;
msg_obj . data [ 4 ] = 0x55 ;
LPC_CCAN_API−>can_transmit(&msg_obj ) ;

3.2.1.1 Scénář komunikace CAN

Jak již bylo řešeno na začátku této části, CAN sběrnice je multi-master sběr-
nice, takže na ní může být i více serverů, které delegují příkazy. Tím se otvírá
možnost určité redundanci hlavního serveru, kdy není potřeba, aby byl pou-
žíván pouze jeden, ale je tu možnost pojistit si bezchybnou funkčnost systému
více servery.

V naší aplikaci budeme spoléhat pouze na jeden server a tímto směrem
se bude komunikace vyvíjet. V návrhu tedy nemohou komunikovat jednotliví
klienti mezi sebou, ale vždy budou komunikovat se serverem, který má nulovou
adresu na CAN sběrnici. Adresa CAN klientů se určí prodrátováním binárního
spínače z části 3.1.1.2.

3.2.2 RTOS

RTOS není přímo požadavkem ze zadání, ale zefektivňuje celou implemen-
taci a program se pak dá psát jako jednotlivé aplikace, o jejichž spouštění se
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stará jádro real-time systému. Implementaci zjednodušuje fakt, že jeden z nej-
známějších real-time operačních systémů FreeRTOS podporuje přímo výrobce
procesorů NXP. Článek přímo na FreeRTOS serveru popisuje, jak zprovoznit
systém na jednom z pokročilejších čipů z rodiny LCP11xxx, kam procesor, na
kterém je systém vyvíjen, také patří [80].

Otázka portování na nižší verzi procesoru není problém, stačí stáhnout
příslušný soubor od výrobce a příklad s blikáním LED funguje při prvním
spuštění. Ani s dalšími moduly jako CAN nebo RFID jsem nezaznamenal potíže.

Nastavení pro spuštění jádra je stejné, jako bychom hledali u ostatních
procesorů podporujících FreeRTOS:

// zapne jadro pro kon t ro lu RFID vstupu se s t d p r i o r i t o u
xTaskCreate ( vRFIDChecker , ( signed char ∗) " vRFIDChecker " ,
configMINIMAL_STACK_SIZE , NULL, (tskIDLE_PRIORITY + 1UL) ,
( xTaskHandle ∗) NULL) ;

3.2.3 Watchdog časovač

Watchdog lze najít už i v těch nejlevnějších mikroprocesorech jako základní
funkci procesoru. Proto ani v našem nechybí, čímž můžeme jednoduše splnit
jednu část zadání.

Pro nastavení watchdog timeru (WTD) se prvně musíme rozhodnout, jak
často má nastat přerušení pro ověření, zda se nenachází procesor v dead-loopu
nebo jednoduše nezamrzl. Watchdog lze nastavit s před děličkami pro dosažení
přesného přerušení v rámci sekund. Zvolíme-li frekvenci z interního watchdog
timeru WDTLFO_OSC_1_05 s před dělením 4x, můžeme potom jednoduše nasta-
vit, do kolika má čítač napočítat, než program přeskočí na obslužnou rutinu
watchdogu. Nastavení v programu probíhá následovně:

// nas taven i WTD na pozadovany zd ro j hodin
Chip_Clock_SetWDTOSC(WDTLFO_OSC_1_05, 2 0 ) ;
Chip_Clock_SetWDTClockSource (SYSCTL_WDTCLKSRC_WDTOSC, 1 ) ;
// nas taven i f r e kvence pro vypocty sekund
wdtFreq = Chip_Clock_GetWDTOSCRate ( ) / 4 ;
// nas taven i pre rusen i 512 t i k u pred samotnym res tar tem
Chip_WWDT_SetWarning(LPC_WWDT, 512 ) ;
// nas taven i f r e kvence r e s t a r t u na 3 sec
Chip_WWDT_SetWindow(LPC_WWDT, wdtFreq ∗ 3 ) ;
// v y c i s t i t p re rusen i WTD
NVIC_ClearPendingIRQ(WDT_IRQn) ;
NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn) ;

// s t a r t WTD
Chip_WWDT_Start(LPC_WWDT) ;
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Pak stačí pravidelně zapisovat servisního impulsu do watchdog časovače.
Toto musí být provedeno ještě před samotným varováním (tedy 512 tiků před
samotným restartem:

SysTick_Config ( Chip_Clock_GetSystemClockRate ( ) / 5 0 ) ;

3.2.4 Sběrnice Wiegand26

Bohužel pro sběrnici Wiegand26 se pro vybraný procesor nedá najít žádná
uspokojivá knihovna, která by fungovala out-of-the-box. Musíme proto buď
vytvořit knihovnu vlastní, nebo využít nějaké existující.

Po pár neúspěších s přepisováním velice jednoduché knihovny pro Arduino
Wiegand-Protocol-Library-for-Arduino, jsem se rozhodl pro využití vlastní knihovny.
Protokol je velice lehký, protože má jednoduchou časovou synchronizaci.
Obsahuje dva vodiče D0 a D1:

• Pokud se posílá binární 0, vodič D0 jde na 50µs do 0V . Pak nastává
pauza na 2ms.

• Pokud se posílá binární 1, vodič D1 jde na 50µs do 0V . Pak nastává
pauza na 2ms.

Stačí nastavit přerušení pro vstupní vodiče D0 a D1 a programově načíst
26 bitů a zpracovat je. Nastavení jednoho z vodičů jako vstupní přerušení se
programově provede následovně:

// nas taven i pinu RFIDD0 jako vs tupn iho
Chip_GPIO_SetPinDIRInput (LPC_GPIO, GPIO_RFIDD0_PORT,
GPIO_RFIDD0) ;
// nas taven i kanalu pro prerusen i
Chip_SYSCTL_SetPinInterrupt (GPIO_RFIDD0_INDEX,
GPIO_RFIDD0_PORT, GPIO_RFIDD0) ;
// nas taven i kanalu na sestupnou hranu (5 v −> 0V)
Chip_GPIO_SetupPinInt (LPC_GPIO, GPIO_RFIDD0_PORT,
GPIO_RFIDD0, GPIO_INT_FALLING_EDGE) ;
// zapnut i s l e do van i pre rusen i
Chip_GPIO_EnableInt (LPC_GPIO, GPIO_RFIDD0_PORT, (1 <<
GPIO_RFIDD0) ) ;

3.2.5 Převodník CAN -> Internet

Jednou z částí programového vybavení systému, která neobsahuje procesor
LCP11C24, je server, který přeposílá požadavky na webový server prostřednic-
tvím API popsaném v části 3.2.6.1. Server obsahuje převodník Serial-CAN a
wifi procesor ESP8266.
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3.2. Programová část

Pokud se budeme držet tabulky 3.1 a bezmyšlenkovitě přeposílat CAN pří-
kazy do API, není práce tak složitá. Horší je to s přijímáním příkazů od
serveru, protože převodník nebude mít vlastní veřejnou IP adresu. Řešení je
naznačeno v části 2.4.3.1. Převodník periodicky kontroluje vyhrazenou adresu
API serveru, zdali nevznikly nové požadavky pro klienty. Pokud požadavky
zjistí, rozdistribuuje je příslušným klientům po CAN sběrnici.

Výsledný paket ve směru převodník -> server bude obsahovat:

• Autentifikační údaje pro zabezpečení připojení. Připojení bude zabez-
pečeno také omezením IP adresy, ze které lze data přijmout.

• Identifikaci klienta.

• Kód příkazu.

• Případná data, která klient odesílá.

Data jsou odesílána v JSON formátu, pro lepší čitelnost na obou stranách.
V této fázi už nemusíme tolk myslet na redundanci formátu, se kterou JSON
přichází. Příklad JSON paketu pro odesílání statistických dat o přihlášení od
klienta s ID:1:

{
{" id " : " 1 " } ,
{" type " : " 7 " } ,
{" payload " : "0 X1122334455 "}

}

Ve směru server -> převodník je potřeba periodicky kontrolovat JSON API,
jestli není k dispozici nový příkaz. Příkazů může být i více na jedno ověření,
příklad takového JSON feedu s dvěma příkazy pro klienta 1 a 2 vypadá takto:

[
{

{" t a sk id " : " 234 "} ,
{" id " : " 1 " } ,
{" type " : " 1 " } ,
{" payload " : "0 x1122334455 "}

} ,{
{" t a sk id " : " 235 "} ,
{" id " : " 2 " } ,
{" type " : " 3 "}

}
]

Po provedení příkazu odešle převodník GET příkazem informaci o splněném
úkolu s daným taskid definovaným v JSON souboru.
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3. Vlastní řešení

Tabulka 3.2: Tabulka REST API pro backend PHP server.

URL Typ Význam
/prikazy GET Načtení fronty příkazů od serveru
/potvrzeni/
?id=xxx

GET Potvrzení o splnění příkazu xxx

/pruchod/
?karta=yyy
&klient=zzz

GET Statistický údaj o přístupu karty yyy

/echo/
?klient=zzz

GET Hlášení na lince (ping)

3.2.6 Portál pro ovládání

Jak již bylo definováno v části 2.4.2, hlavním prostředníkem mezi systémem a
administrátorem - uživatelem - je portál pro ovládání. Jeho umístění nemusí
být nutně v internetu, stačí jednoduchý Apache server s podporou PHP.

3.2.6.1 API

Pro API je použit framework flight, který umožňuje rychlý vývoj jedno-
duchého REST JSON rozhraní. Jeho požadavky na funkci přímo korespondují
s tabulkou 3.1. Jednotlivé REST API s URL adresami popisuje tabulka 3.2.
Pro zvýšení bezpečnosti musí převodník doplnit hlavičku HTTP dotazu o zá-
kladní autentifikaci (basic auth). Bez ní dostane prostředník HTTP kód 403
- Forbidden a k datům se nedostane.

Definice podobného API ve frameworku flight je velice jednoduchá. Pro
základní inicializaci je potřeba upravit .htacess soubor, aby veškeré URL smě-
řoval na index.php, kde běží flight.

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !− f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !−d
RewriteRule ^ ( .∗ ) $ index . php [QSA,L ]

Na začátku kódu se nadefinuje, jak má API vypadat a k jednotlivým URL
se přiřadí funkce, která má danou URL obsloužit. Následující kód popisuje
situaci:

F l i gh t : : route ( ’GET␣/ pr ikazy ’ , ’ pr ikazy ’ ) ;
F l i gh t : : route ( ’GET␣/ potvrzen i /@id :[0−9]+ ’ , ’ po tv rzen i ’ ,
$ id ) ;
F l i gh t : : route ( ’GET␣/pruchod/@karta :[0−9]+
@kl ient :[0−9]+ ’ , ’ pruchod ’ , $id , $karta , $ k l i e n t ) ;
F l i gh t : : route ( ’GET␣/echo/@kl ient :[0−9]+ ’ , ’ echo ’ ,
$ k l i e n t ) ;
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3.2. Programová část

Zjištěné údaje se zapisují do databáze MySQL, která se musí v rámci fra-
meworku definovat jako globální proměná:

F l i gh t : : r e g i s t e r ( ’ db ’ , ’ mysqli_connect ’ ,
Array ( " l o c a l h o s t " , " usr " , " pass " ) ) ;

3.2.6.2 Front-end webové aplikace

Jako framework pro front end jsme vybrali knihovnu od firmy SAP - OpenUI5,
která vypadá obstojně jak v desktopovém prostředí, tak na mobilních zaříze-
ních. První verze aplikace bude umět pouze základní věci, které jsou nutné
k funkci celého systému:

1. Přidávání a odebírání povolených karet u jednotlivých klientů.

2. Zobrazení jednoduchých statistik o vytíženosti jednotlivých klientů.

3. Umět zapnout učící mód u některého z klientů pro načítání nových
identifikátorů karet.

4. Přiřazování jmen identifikátorům pro lepší správu systému.

Nejde o mnoho informací, vše se proto vejde do čtyř obrazovek. Na první
obrazovce si z výčtu uživatel zvolí, kterého z klientů chce upravovat. Na další
stránce s detaily o klientovi si pak zvolí, jestli chce přidat nebo odebrat některé
z ID ke klientovi přiřazených, zobrazit statistiky nebo zapnout učící mód. Další
jednoduchá stránka slouží k přiřazování jednoduchých jmen nesrozumitelným
identifikátorům RFID karet. Poslední stránkou jsou pak souhrnné statistiky
o klientech - četnosti použití a počty přiřazených karet k jednotlivým klientům.
Náhledy obrazovek ilustruje obrázek 3.6.

Při přiřazování nových identifikátorů můžeme využít seznamu získaného
z učícího módu u klienta nebo využít engine kaspel s připojenou USB RFID
čtečkou.

3.2.6.3 Databáze

Přístup k databázi je umožněn pouze skrz API nebo skrz ovládací portál.
Systém jako takový nemá a ani nepotřebuje k databázi přímý přístup. Struk-
tura databáze je jednoduchá a popisuje ji obrázek 3.7. Nově načtená karta do
systému se pozná tak, že ještě nemá přiřazené jméno.

3.2.6.4 Načítání karty do DB

Jednou z ne přímo očividných součástí serveru je načítání nové karty do sys-
tému. Při nárůstu uživatelské základny uživatelů systému se musíme zabývat
i efektivním načítáním nových karet do systému, potažmo databáze webové
aplikace. Při načítání nových karet můžeme využít následujících metod:
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3. Vlastní řešení

Obrázek 3.6: Příklady obrazovek OpenUI5 frameworku při použití ve front
endu. Zleva Detail klienta, správa povolených a zakázaných karet klienta, při-
dávání nových identifikátorů do databáze.

Obrázek 3.7: Struktura tabulek databáze MySQL.
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3.2. Programová část

1. Načtení karty do systému skrz server, který přímo pošle nový identifi-
kátor do databáze webové aplikace, kde se pak administrátorovi systému
nabídne jako nově načtená karta. Potom by ale v hardwarovém řešení
serveru musela být RFID čtečka a řešení by bylo složitější, než bylo na-
vrhnuto v části 3.1.2.

2. Využití frontend frameworku OpenUI5 a knihovny Kapsel pro čtení RFID
tagů přímo z prohlížeče podporujícího HTML5 nebo Java applety. Takto
vyvinuté řešení umožňuje načítání identifikátorů na:

• Chytrých telefonech, které podporují NFC technologii na příslušné
frekvenci.

• Osobních počítačích s USB nebo interní RFID čtečkou.

3. Využít již existujících klientských zařízení a načíst kartu při prvním
vstupu do prostoru - tzv. zavést klienta do učícího módu. V systému
by se navolilo, že jeden z klientů může po nějaký časový interval přijímat
novou kartu. Pokud by se do té doby opravdu objevila nová karta, systém
ji načte jako novou a přiřadí se k ní identifikace nastavená při úvodním
nastavení.
Toto řešení je mírně uživatelsky nepřívětivé, protože existuje možnost,
že někdo "vyzkouší"takto otevřeného klienta svou novou kartou, načež
může vzniknout kolize, kdy přijde oprávněný uživatel a vyzkouší svou
novou kartu, která nebude fungovat.

4. Nejsnazší variantou pro načtení karty je opsat její desetimístný kód
přímo do systému. Často ale na kartách vytištěn není, proto se na tuto
možnost nedá spoléhat.

5. U existujících řešení je praxí využívat master karty, která slouží k ote-
vření učícího módu. Pro čtení se pak přiloží master karta a potom karta,
kterou je třeba načíst do systému.

Nejlevnější a nejefektivnější se jeví třetí varianta a pátá, protože nepotře-
bujeme žádný přídavný hardware a softwarové nároky vyžadují pouze další
příkaz/funkci na straně klienta. Druhou výhodou je, že první a druhé řešení
nevyžaduje novou verzi klientského firmwaru, takže se dá přidat za běhu sys-
tému.

Tento komfort se jmenuje SaS (software as a service), který je jednou
z hlavních výhod, které byly popsány v části 1.
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Kapitola 4
Výsledky

4.1 Testování

4.1.1 Propustnost sběrnice

Sběrnice CAN, kterou využívá implementace, má různé rychlosti. V nejpoma-
lejším a nejspolehlivějším případě může běžet až rychlostí 50 kb/s, což není
vůbec mnoho. Pro výpočet propustnosti můžeme využít vzorce z [2]:

E = data

rychlost · sekund
= [%] (4.1)

Uvažujeme-li:

• Minimální nejspolehlivější rychlost sběrnice 50 kb/s = 6250 baudů. V části
2.3.3 jsme sice definovali vyšší rychlost, ale v tomto případě vezmeme tu
nejspolehlivější a nejpomalejší. V případě problémů by nemusela dříve
vypočtená hodnota stačit, a tím bychom si zavřeli cestu k rozsáhlejšímu
systému v budoucnosti.

• Velikost jednoho paketu CAN má při využití všech 64 bitů dle [58] až 108
bitů.

• V části výpočtu zdroje pro klienty 3.1.2.2 byl definován maximální udr-
žitelný počet souběžných operací identifikace jako tři za tři sekundy54.
Počet dotazů je tedy jeden za sekundu.

Vzorec pro maximální vytížení linky potom vypadá následovně:

E = 108
50000 · 1 = 0, 216% (4.2)

To je v našem případě naprosto dostačující.
54Maximální čas sepnutí magnetického otvírače dveří
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4.1.2 Testy uživatelského rozhraní

Správně navržené uživatelské rozhraní by mělo kromě správného zobrazování
informací působit jednoduše a příjemně se ovládat. Je také žádoucí, aby funk-
cionalitu, která byla navržena, dokázal vůbec někdo využít. K ovládání slouží
v systému hlavně serverová část, protože přijít s kartou a přiložit ji ke čtečce
už opravdu nejde nijak vylepšit.

Asi nejjednodušší variantou pro testování uživatelského rozhraní je testo-
vání kongnitivního průchodu. Uživatel se u připravených scénářů (use case)
snaží rozhodnout, zdali program splňuje čtyři kritéria otázek kognitivního prů-
chodu - Q1, Q2, Q3 a Q4 viz [81]. Pro takové testování musíme určit scénáře,
které budou muset jednotliví uživatelé plnit:

1. Vyplnění jména pro nově objevený RFID identifikátor.

2. Povolení RFID identifikátoru u dvou klientů zaráz.

3. Výpis statistik pro klienta s ID 2.

Při testování na vzorku pěti subjektů nebyly objeveny žádné závažné chyby
v uživatelském rozhraní. Jediný zaznamenaný problém u všech pěti subjektů
byl ten, že bylo předpokládáno odeslání požadavku po stisknutí tlačítka enter,
což se nestalo. Tato vlastnost uživatelského rozhraní byla hravě opravena.

4.2 Výsledná cena řešení

Jedním z hlavních požadavků na systém byla jeho cena. Byla to jedna z hlav-
ních motivací, proč vůbec zvažovat implementaci vlastního systému. Tabulka
4.1 ukazuje rozpis součástek, které jsou potřebné k implementaci klienta. Do
ceny je započítána i průměrná cena za pět metrů UTP kabelu. Tabulka 4.2
pak ukazuje celkovou cenu pro server. Je zde započteno deset metrů pro kabel,
protože server může v případě potřeby ležet blíže k wifi pokrytí.

V celkových nákladech nefiguruje cena instalace, která však nebude zane-
dbatelná. Bude potřeba propojit každého klienta s každým pomocí UTP kabelu.
To si vyžádá nemalé náklady nejen na materiál, ale také na práci. Odhadem
lze jednoho klienta bez kabeláže instalovat do jedné hodiny55. Programově je
pak instalace automatická. Jakmile se nastaví na DIP spínači adresa, kterou
má klient použít jako svoji a připojí se k napájení, ihned se odešle na backend
server informace o tom, že klient s danou adresou je na síti. Pokud ho server
nebude mít v paměti, tak ho přidá.

Není jednoduché vypočítat, jaké by byly náklady v případě volby některého
z komerčních řešení z části 1 a jestli by vůbec bylo možné. Avšak z celkové

55V nejjednodušším případě stačí provrtat zeď, prostrčit RFID čtečku a na druhou stranu
připojit klienta
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4.2. Výsledná cena řešení

Tabulka 4.1: Tabulka orientační ceny hardwaru klienta.

Položka Cena
Procesor LPC11C24 70 Kč
UTP kabel - pět metrů 50 Kč
Montážní krabice pro DPS 40 Kč
Deska plošných spojů z seeedstudio.com 13 Kč
IO pro napájení TPS54560, LF33CDT, 78L05 50 + 8 + 10 Kč
Ostatní součástky (DIP spínač, diskr. souč,...) 100 Kč
Spínací tranzistor FQP30N06L 20 Kč
Konektory 20 Kč
RFID čtečka z Číny 150 Kč
Magnetický zámek pro otevírání dveří 350 Kč

881 Kč

Tabulka 4.2: Tabulka orientační ceny hardwaru serveru.

Položka Cena
Wifi modul ESP8266 s USB a programátorem 100 Kč
Serial-CAN převodník 50 Kč
UTP kabel - deset metrů 100 Kč
Montážní krabice 40 Kč
Napájecí zdroj 48 V 600 Kč
Napájecí zdroj 5 V (USB) 50 Kč
Internetové připojení xxx Kč56

940 Kč

ceny klienta, která je řádově nižší než dostupná řešení, můžeme konstatovat,
že cíl byl s ohledme na cenu dodržen.
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Závěr

V úvodní části práce byla provedena velice důkladná analýza existujících ře-
šení, kde jsme zjistili, jaké zajímavé vlastnosti se u těchto produktů objevují.
Po pečlivém prozkoumání třech produktů od třech různých společností v části
1 jsme zjistili jejich hlavní nedostatky a výhody, které jsme později využili ve
vlastním řešení. Díky tomu bylo rozhodnuto, že systém by měl být připojen
do internetu. Do návrhové části 2.1.5.1 pak přibylo několik plusových bodů
RFID technologii, která se ukázala jako rychlejší, bezpečnější a uživatelsky
jednodušší.

RFID se nakonec ukázalo jako bezkonkurenčně nejlepší řešení pro identifi-
kační vrstvu, čímž jsme potvrdili korektnost zadání, kde bylo také navrhováno
RFID řešení identifikace.

Při výběru komunikační vrstvy systému jsme vybírali také z mnoha exis-
tujících možností. Zde jsme si bohužel nemohli pomoci analýzou z části 1,
protože žádné ze sledovaných zařízení neodpovídá části zadání o nutnosti pro-
pojení klientů do jedné sítě. Mezi užší výběr možností se dostal Ethernet, wifi,
IoT technologie a CAN. Tabulka 2.4 jasně ukazuje, že CAN sběrnice je nejlepší
komunikační technologie, kterou můžeme pro vlastní řešení využít.

Hlavním stavebním prvkem hardwarové části klienta je pak mikroprocesor
LPC11C24, který byl vybrán díky integrovanému CAN budiči a řadiči. Je na-
programován programovacím jazykem C++ a softwarově vybaven RTOS ope-
račním systémem, který umožňuje efektivnější využívání procesorového času a
lépe se programuje. Co se týče serveru, po delším rozhodování byl využit wifi
modul ESP8266 v kombinaci s backend PHP serverem. Toto řešení se ukázalo
jako nejsnazší na správu a nejlevnější na pořízení.

Ovládací systém je vůči ostatním řešením také nadstandardní. Umožňuje
real-time správu klientů a jejich statistik skrz mobilní telefon nebo desktop.
Tento základní funkční systém má otevřené dveře pro další možnosti integrace
a automatizace.

Při ceně necelých 900 Kč za jednoho klienta + necelých 1 000 Kč za server
systém umožňuje to, co bychom u existujících řešení hledali těžko - centrali-
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Závěr

zované ovládání přístupových systémů umožňující vzdálenou správu. Slibuje
funkčnost i při výpadku připojení klientů k serveru.

Je jasně vidět, že možnosti podobných inteligentních řešení jsou rozsáhlé
a ani vývoj u tohoto systému není určitě u konce. Další krok je rozhodně
možný, zejména směrem k možnosti připojit více systémů do sebe nebo ve
sbírání dalších užitečných dat z klientů.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

SD Graphical user interface

RFID Extensible markup language

BigData Veledata

IMA Institut mikroelektronických aplikací

NFC Near Field Communication

SaaS Software as a service

SPI Serial Peripheral Interface

I2C Two Wire Interface - dvoudrátové rozhranní

RS232 Sériová linka

OData Open Data Protocol

ATOM Atom Syndication Format

BLE Bluetooth low energy

DoS Denial of Service

LF Low frequency

HF High frequency

UHF Ultra High frequency

UTP Unshielded Twisted Pair

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol – primární pře-
nosový protokol/protokol síťové vrstvy
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A. Seznam použitých zkratek

LQFN Low Quad Flat Package

AT AT příkazy - Hayes command set

IoT Internet of Things

NAT Network address translation

REST Representational State Transfer

FAB Továrna na železné zboží Fáborský a Šeda
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

thesis.pdf................................ text práce ve formátu PDF
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