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ВОВЕД
Автоматската идентификација е технологија која му овозможува на
машините (во најширока смисла) да идентификуваат објекти. Автоматската
идентификација е секогаш поврзана со автоматска аквизација на податоци,
односно зафаќање на податоци и нивно проследување за понатамошна
(воглавно сметачка) обработка без посредство на оператер. Доминантни
технологии кои спаѓаат во автоматска идентификација се: бар-кодот, смарт
картички, препознавање на глас, некои биометриски методи, (на пр,
идентификација со помош на ретината), препознавање на обликот и
идентификација со помош на радио бранови – RFID.
Radio Frequency Identification ( RFID ) – идентификација со помош на
радио бранови е технологија која голем подем доживува во последните неколку
години, иако нејзините основи се присутни веќе неколку децении. Како и секоја
сериозна технологија, морала да го помине периодот на премин од високо
професионална и „елитна“ област во пристапна, секојдневна употреба.
Еден од симболите на новото потрошувачко општество се и бар –
кодовите, цртички со различна дебелина кои се исцртани на секој производ за
масовна потрошувачка. Бар – кодот го идентификува производот според
потеклото, видот, типот, цената и други параметри со што управувањето со нив
многу се олеснува. Патентот за бар – код е регистриран уште во 1952 год. но
биле потребни цели 20 години за нив да бидат донесени соодветни стандарди.
Одлучувачка година за нивното дефинитивно навлегување во доменот на
малопродажбата била 1984 година кога американскиот Wal-Mart, најголем
синџир продавници во светот, донел категорично барање до добавувачите за
сите нивни производи да мораат на себе да имаат бар-код, а се со цел за полесно
одржување на инвентарот. После дваесет години, во април 1994 година WalMart започнал со воведување во своите продавници на електронскиот код на
производите (EPC – electronic product code) преку RFID технологијата. При сето
ова е можна идентификацијата на поедините примероци.
Срцето на RFID технологијата е RFID микрочипот повразан со сплесната
антена, која заедно со чипот прави осцилаторно коло, а тоа реагира на точно
одредена фреквенција на кој е подесен RFID-читачот. Микрочипот и антената се
толку танки што можат како налепница да се приклучат на објектот кој се
регистрира. Овој склоп често се нарекува RFID таг. Тагот преку радио сигнали
емитува информации кои се собираат и понатаму во сметачот и се обработуваат.
Улогата на човекот – оператерот во овој процес е минимална, а често и никаква,
т.е се се одвива потполно автоматски.
Можностите за користењето на RFID таговите не е само при
идентификацијата и следењето на стоките. Нивната примена е разновидна – во
сообраќајот, кај системите за обезбедување и заштита од кражби, воопшто, при
лоцирање на разни мобилни објекти, вклучувајќи ги и животните, па и луѓето.
Овде секако треба да се напомени и правниот аспект на примената на оваа
технологија, со оглед на можното нарушување на правото на приватност.
Со оглед на погодностите кои RFID технологијата ни ја дава, реално е да
се очекува дека во наредниот период нејзината присутност во современото
работење и животот во целина ќе биде се поголема и поголема.
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1. ОСНОВИ НА RFID ТЕХНОЛОГИИТЕ
1.1. RFID Транспондер – таг
Бар - кодот, е еден од симболите на современото потрошувачко
општество, кој ги идентификува само производителите и производите, но не и
поединечните објекти, што значи дека тој преку бар-кодот неможе да се издвои
од групата на истите објекти (производи). За разлика од бар-кодот, RFID
транспондерот носи податоци кои се единствени само за тој примерок од
одредениот производ.
Вообичаено е RFID (Radio Frequency Identification) системот да се
поистоветува со еден елемент на овој систем, а тоа е транспондер – тагот. RFID
системот се состои од тагови, читач и комуникациски патишта кои читачите ги
поврзуваат со централниот систем.
Во основа RFID тагот се состои од минијатурно електронско коломикрочип и антена, залиени во куќиште кое е отпорно на влијанијата од
околината. На сликлата 1.1. се прикажани RFID тагови- налепници 1.

Слика 1.1. RFID тагови- налепници

Самиот поим „транспондер“ изведен е од зборовите трансмитер и
респондер, според функцијата на тој уред кој на трансмисијата на читачот
одговара (respond) со податок. Транспондерите се произведуваат во многу
различни облици, големини, со различен капацитет на меморија и способности
за „преживување“ во околината. Носител на информациите во облик на
транспондер, налепница, или PCB-a (Printed Circuit Board – печатена
електронска плочка) обично се поставува на објектот, амбалажата, палетата,
контејнерот или дури и на самиот производ, така што да може со него да патува
и на секој чекор да го идентификува.
RFID транспондерот (во поширока смисла) може да биде доволно мал
дури и да се смести под кожата на животното, може да биде со облик на клинец
или завртка за прицврстување на дрвена граѓа или во облик на кредитна
картичка за користење во апликациите на контрола на пристапот, во облик на
блок со кој се означуваат контејнери во интерни процеси на производство, или
камиони и други возила со цел за следење и одржување. Скоро сите
1

www.chipsilicon.com
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транспондери се заштитени со некој вид на куќиште од удари, хемикалии, влага
и прашина, ниска или висока температура. Во помалку екстремни услови на
околината се користат RFID тагови во вид на налепници ( дури и паралелно со
бар- кодови). PCB плочицата е наменета за вградување во производ или
амбалажа. Предност и е пониската цена и способноста за поднесување на
условите во околината кое RFID налепниците не би ги поднеле.
Покрај физичкиот облик, карактеристиките кои ги разврстуваат RFID
транспондерите во различни групи се: начинот, односно, средството за
напојување, способноста за чување на податоците, односно опциите на
програмирање, како и големината на меморијата за податоци, потоа работната
фреквенција, а со тоа во врска и опсегот (оддалеченоста) на читање, физичкиот
облик и на крај цената.
1.1.1. Извори за напојување на транспондерот
На транспондерите за работа им е неопходна енергија (иако во
исклучително мали количини од редот на микро W или mW). Според начинот
на обезбедување на таа енергија транспондерите можат да бидат:
 Пасивни – немаат сопствено напојување, енергијата ја добиваат
исклучиво по пат на RF емисија од читачите. Помали се и полесни, и поефтини
од „активните“ транспондери и имаат практично неограничен животен век.
Недостаоци му се: помалиот домет на пренос на сигналот, помал капацитет за
чување на податоци, како и помала отпорност на електромагнетни пречки.
 Semi – пасивни – има батерија со која се напојува чипот, но за
комуникација користат енергија од читачот.
 Активни – имаат свое напојување – батерија со неограничен век на
траење (обично неколку години – во зависност од условите на околината и
користењето). Некои типови на активни транспондери имаат и заменлива
батерија. Поскапи се и поголеми, но имаат и поголем домет на трансмисија на
сигналите, подобар имунитет на бучава и побрза трансмисија на податоци во
подрачјето на повисоките фреквенции. Обично можат да функционираат во
многу голем распон на температура, од -50 до +70 0C. Активните и Semi –
пасивните ( полу – пасивни) транспондери се корисни за следење на објекти кај
кои информацијата мора да се прочита од далечина, но тие можат да бидат и до
неколку пати поскапи од пасивните транспондери. Пасивните UHF
транспондери мораат да бидат прочитани од помала оддалеченост, но се
поефтини и можат дури да се фрлат заедно со амбалажата на производот.
1.1.2. Работна фреквенција на транспондерите
Транспондерите вршат комуникација со читачот преку радио бранови, а
ради брановите се дел на електомагнетниот спектар за кој во секоја држава
постои одредена законска регулатива. До проблеми во RFID комуникацијата
може да дојде заради тоа што во различни замји во светот деловите на спектарот
се различно распоредени според намената. Различни фреквенции имаат
различни карактеристики кои ги прават корисни во сосема одредени апликации.
Транпондерите со ниска фреквенција се поефтини од транспондерите за високи
фреквенции (UHF транспондери), трошат помалку енергија и имаат поголема
способност за емитување на сигнали низ разни материи. Заради тоа , на пример,
се погодни за означување на објекти со висок процент на влага и на мала
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оддалеченост. Од друга страна, UHF транспондерите имаат поголем домет и
побрз проток на податоци, но со поголема потрошувачка на енергија и послаба
трансмисија низ материите. Заради тие карактеристики се попогодни за
скенирање на транспортни пакувањана влезот или на излезот од складиштата.
Воопшто, RFID системите се групираат во три фреквентни подрачја. Секоја има
свои карактеристики и типично подрачје на примена:
 Low Frequency – 100-500 kHz (најчесто 125 kHz) пониски цени но и
најкраток домет на сигналите и најмала брзина на читање и пренос.
 High Frequency – 10-15 MHz ( најчесто 13.56 MHz ) во понизок или
среден ценовен ранг, се со краток до среден домет на сигналите, средна брзина
на читање и пренос.
 Ultra High Frequency (UHF) – работат во распон од 433 - 915 MHz, и
2.45 GHz, се со најголем домет на сигналите (под FCC регултивата), поголеми
брзини на пренос но и цени. Кај овие транспондери несмее да има препреки
помеѓу читачот и транспондерот. UHF радио- брановите не продираат толку
добро низ материјалите и побаруваат поголема енергија за трансмисија во
дадениот опсег отколку брановите со пониска фреквенција.
Како претставници на овие групи, три најчести фреквенции се: 125 kHz,
13.56 MHz и 2.45 GHz. Повеќето земји користат 125 kHz ( или 134 kHz )
подрачје за системи со ниска фреквенција, и 13.56 MHz за системи со висока
фреквенција. Брзината на читање и преносот на податоците е поврзана со
фреквенцијата – што е повисока фреквенцијата тоа е побрз преносот. Тој
податок е значаен во планирањето на RFID системите, посебно таму каде што
транспондерот брзо ќе поминува низ зоната за читање.
Од работната фреквенција, донекаде, зависи и дометот на сигналите на
транспондерот (покрај снагата на читачот, како и можноста од
интерференцијата која ја создаваат објектите во околината и други RF уреди).
Општо, дометот на пасивните транспондери (без напојување) со ниска
фреквенција е 30sm. или помалку, транспондерите со висока фреквенција е
можно да се прочитаат од оддалеченост од 90sm. или помалку, а UHF
транспондерите од 3 до 6 m. Таму каде што е потребен поголем домет се
користат активните транспондери кои остваруваат и поголем домет на
сигналите.
1.1.3. Читање од транспондер и запишување на транспондер
Со оглед на начинот на запишување на податоците и видот на
меморијата постојат:
 Read Only (R) само читање на транспондерот кој во процесот на
производството добива свој единствен сериски број. Еднаш зачуваната
информација во транспондерот неможе да се менува.
 Write Once Read Many (WORM) корисникот сам ја програмира
меморијата на транспондерот, но податокот може да го запише само првиот пат,
после што тој останува перманентно зачуван.
 Read/Write (R/W) корисникот може повеќе пати да ја запише
информацијата на транспондерот. Read-write транспондерите обично имаат
сериски број кој неможе да се избрише, а покрај него се додаваат и податоци
кои се запишуваат. Read-write транспондерите се корисни во комплексни
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апликации, но заради цената, не се практични за означување на ефтини
производи.
1.1.4. Мемориски капацитет на транспондерот
Транспондерот може да има само еден бит, на пример, во системот за
електронско следење на артиклите (EAS) во продавниците е потребен само тој
еден бит за да го вклучи алармот еднаш кога е пробуден во полето на читачот.
Таквите транспондери се кориснии таму каде што артиклите се бројат. За
зачувување на серискиот број, по можност заедно со контролните битови
доволно е 128 бита. Серискиот, односно идентификациониот број може да го
сочува производителот или самиот корисник во својата апликација. Поголемите
капацитет на мемориите до 512 бита, секогаш се програмабилни – освен самата
идентификација корисникот може да запише разни податоци за дадениот објект,
упатство за понатамошни постапки во некој процес или резултати од поранешни
акции над објектот. Транспондери со над 64 килобити меморија обично носат
датотеки со податоци организирани во полиња кои можат да се селектираат за
време на читањето. Инаку, за повеќето апликации доволен е 96 битен сериски
број затоа што транспондерот на крајот од патот на производот кој со него е
означен веројтано ќе биде фрлен.
1.2. RFID читач
RFID читачите прилично се разликуваат според комплексноста, што
зависи од типот на транспондерот со кои работат и од функциите кои мораат да
ги поседуваат. Нивната задача е да комуницираат со транспондерите и да ги
пренеасуваат податоците понатаму, до сметачот. Читачот уште се нарекува и
интророгатор. Во склопот на читачот се наоѓа уште и антена преку која, по пат
на електромагнетни бранови се врши комуникација со RFID тагот. Обликот на
антената зависи од намената на читачот Можат да бидат стационирани или
преносливи (често и рачни – handheld ), антената може, на пример, да има облик
на капија итн.
Функциите на читачот можат да бидат и проверка и исправување на
грешките. Кога сигналот на транспондерот е примен и декодиран, читачот на
повтореното емитување на сигналот ќе одговори со инструкција кон
транспондерот да престане да емитува. Ваквиот протокол се користи за
решавање на проблеми кои можат да се појават кај читањето на повеќе
транспондери во кратко време. Нивоата на техника и понатаму се развиваат за
да се подобри постапката за читање, па читачите можат да регистрираат повеќе
транспондери истовремено.
Кај пасивните RFID тагови, тагот ја користи енергијата од самите
електромагнетни бранови, така што сигналот кој го испраќа читачот прво го
„побудува“ тагот, па потоа го идентификува. На сликата 1.2. прикажан е RFID
читач со антена2.

2
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Слика 1.2. RFID читач со антена

1.3. Програматор на RF транспондерот
Било да се работи за транспондер кој може само да се прочита или на кој
може и да се пишува и чита, податокот мора во транспондерот да се внесе барем
еднаш. Уредот кој ќе ја направи таа задача, посебно ако се работи за read-only
тип немора да биде сместен таму каде транспондерот ќе се користи. RFID
принтерот (печатарот) кој чита ,,пишува и печати „смарт“ налепници, заедно со
печатот на графика, текст и бар-код на површината на налепницата, ќе ја запише
и информацијата во транспондерот кој е составен дел на налепницата.
Вакви печатари се развиени за различни полиња на примена - на пример
за контрола на основни средства, идентификација на пациенти и/или примероци
во здравството, означување на багаж, автоматизација во производството,
означување на палети или контрола на пристап итн. За некои системи
поприкладно е да се предвиди репрограмирање на транспондерот на лице место,
посебно ако транспондерот се користи како мобилна интерактивна база на
податоци во производниот процес. На сликата 1.3. прикажан е RFID принтер3.

Слика 1.3. RFID принтер

1.4. Основна примена на RFID технологија
RFID технологија може да се примени во било која област на човечкото
дејствување каде се употребуваат податоци. Моментално RFID најповеќе се
употребува во транспортот и логистиката, производството и контролата,
следење на производите во синџирот за снабдување, контејнери кои повторно се
користат, делови кои се движат низ погонот во синџирот на производство,
3
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поштенски пратки и багаж, електронско следење на артиклите ( EAS ) наплата
на патарина и паркирање, контрола на пристап на возила, заштита на вредни
предмети од крадење, следење на основните средства, следење на животни.
Контрола на влезовите при работно време е уште една типична апликација, како
и сигурноста на контрола на пристап кон одредени локации.
1.5. RFID стандарди
Целта на стандардизацијата е да ги дефинира најефикасните платформи
врз кои индустријата може да функционира и да напредува. Постојат неколку
организации кои се вклучени во реализацијата на стандардите за RFID
технологиите. Најзначајни од нив – Меѓународната организација за
стандардизација ( ISO – International Organization for Standardization и EPC
Global (electronic Product Code) ) поднеле многу иницијативи во врска со RFID
стандардите.
ISO кој претставува глобален интерес, е вклучен кон различни сегменти
во RFID технологиите преку подгрупи на комитетите Joint Technical Committee
One (JTC1) кој е одговорен за развојот на стандардот за информациските
технологии. Во текот на 1999 година неколку универзитети кои биле
спонзорирани од страна на големи производители на широката потрошувачка
формирале таканаречен Авто ID центар со мандат да ги унапреди RFID
технологии, а во 2003 година Авто ID центарот прераснуваво EPC Gobal, под
покровителство на UCC / EAN (EPC – електронски код на производот, UCCСовет за информациско кодирање) на организации, заради подржка на
деловната страна на RFID пазарите. EAN – European Article Numbering настанал
како европски систем за означување, но набрзо, прифаќањето на земјите ширум
светот прераснува во светски. Универзитетите основачи продолжиле со своите
истражувања и развој низ новоформираниот Auto Id Labs кои продолжил тесно
да соработува со EPC Global. EPC глобал е одговорен за дефинирање на
спецификациите за сите аспекти во EPC Global. EPC Global технологиите,
вклучувајќи ги и стандардизациите. Покрај овие главни, во Global. EPC global
технолпогии,вклучувајќи ја стандардизацијата. Покрај овие две главни, во RFID
стандардизациите вклучени се и многу организации на локално ниво - AIAG,
FDA, Postal.
1.6. Предност на RFID технологиите во однос на бар – кодот
Главните предности на RFID технологијата во однос на бар – кодот се:
- Не е потребна оптичка видливост, односно празен простор помеѓу
читачот и транспондерот;
- Читањето и пишувањето на податоците се прави без никаков контакт
со објектот;
- Можноста за следење на производот според типот, моделот и
„шаржата“
- Следење на процесот на производство низ времето;
- Следење на информации низ процесот на контролата;
- Нема негативни последици од влијанието на околината (влага,
прашина) благодарејќи на комуникацијата преку радио бранови; вода,
средства за чистење, боја, аклохол, разладни средства итн. не го
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оштетуваат RFID транспондерот, а честичките и неметалните
препреки не им попречуваат во работата;
- Обликот на транспондерот може да биде различен, прилагоден кон
апликацијата;
- Транспондерот може да биде многу мал;
- Транспондерот е отпорен на рефлексија, а не му пречи ниту
целосниот мрак;
- Транспондерот има многу дол животен век, повторно користење на
истиот транспондер (тип за повеќеструко користење) ги намалува
трошоците, и не бара никакво одржување;
- Транспондерот може да се чита и/ или на него да се запишуваат
информации;
- Материјалите кои не се од метал, како хартија, дрво, пластика и сл. не
ја попречуваат комуникацијата помеѓу антената и транспондерот,
иако не се транспарентни.
- Транспондерот може да има голем капацитет на меморија за чување
на податоци.
Апликација каде што е потребна сигурност и едноставна идентификација
и долготрајност и исклучителна отпорност на идентификаторот на разни
специфични влијанија од околината, а не е потребна директна видливост ,
иделани се за примена на RFID технологијата. Во повеќето опкружувања RFID
постигнува 99,5% до 100% читање во првото скенирање. Без движечки делови
или оптички компоненти, одржувањето е многу поедноставно.
Развојот на RFID технологиите резултира со се поефтиното производство
на опрема (транспондери, читачи), се поголема меморија, поширок домет на
пренос на сигнали и побрзо процесирање. Сепак, не е веројатно дека RFID
потполно ќе ги замени технологиите заснивани на бар – кодот. Може да се
претпостави дека нивната употреба ќе расти таму каде што други методи на
автоматска идентификација не се ефикасни. Стандардизација каква што му
овозможила раст и глобална употреба на бар – кодот, е неопходна и за RFID
системите.
1.7. EPC Global Network
Проектот на развојот на EPC мрежите (Electronic Product Code –
Електорноски код на производот) вклучува, значи, примена на едноставен
идентификациски број (EPC), RFID идентификација, како технологија за
зафаќање на податоци, и отворени мрежи достапни по пат на Интернет, преку
кои ќе биде можно на глобално, меѓународно ниво многу брзо да се дојде до
информации за кодираниот производ. EPC е бр јо кој едноставно ја
идентификува секоја поединечна единца. Значи секоја индивидуална единца ќе
има свој идентификациски број кој ќе овозможи нејзино следење. Во рамките на
тој бр ој ќе биде вклучена и идентификација на објектот, преку серискиот број
EPC како информација ќе биде кодиран на RFID тагот. После исчитувањето на
тагот посебен софтвер ќе даде упатство каде можат да се најдат информации за
тој објект на соодветен сервер, а овој на соодветна електронска адреса на тој
производ. EPC прво ќе се користи во логистички апликации, пред се за
означување на палети. Покрај брзото и прецизно добивање на податоци за
производите системот ќе овозможи и ефикасно следење на секој индивидуален
производ, неговата локација, моменатлната состојба и статусот по должината на
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синџирот на снабдување. Системот е теоретски применлив за сите области на
работењеи како ефикасен облик на автоматска идентификација, опфаќањето и
пристапот до податоците може да овозможи поефикасно управување со
работните процеси (на пример, при нарачката, инвентарање на контролата и сл.)
Читачот скенира и ги проследува EPC кај локалниот EPC глобал сервис
кој, ги чува податоците и упавува со нив. Средното апликативно ниво Middleware, во реално време ги сортира и ги филтрира информациите и ги
проследува само релевантните, додавајќи локација; информација за случувањата
и му овозможува на сервисот EPCIS (EPC Information Service) интерниот систем
да му пристапи на податоците. EPCIS ги поврзува EPC податоците со
информациите како што се деловната логика и анализа. Event - базирани
правила го активира ‘inteligentni networking’ и овозможува автоматизација низ
WMS (Warehouse Management System). Најголемата корист се огледува во
размената на податоци помеѓу деловните партнери. Податоците се проследуваат
во системот за планирање ERP (Enterprise Resource Planning). EPCglobal сервиси
се прикажани на сликата 1.4 4.

Слика 1.4. EPCglobal сервиси

На слика 1.5 даден е приказот на функционирање на комуникациите
помеѓу две претпријатија со одреден производ, а сето тоа со посредство на EPC
мрежите и нејзините технологии.
Практично во врска се деве приватни мрежи кои му припаѓаат на
претпријатијата и кои разменуваат податоци преку ONS сервиерите, со
автентификација и авторизација со цел за заштита на преностот на податоци.

4
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Слика 1.5. Функционирање на EPC глобал мрежите

На сликата 1.6. дадена е груба структура и начин на работа на EPC Global
мрежите. Тоа најнапред се RFID тагови – носители на податоци и RFID читачи.
Со EPC код податоците се кодирани и насочени кон Savant ( т.е.. RFID
middleware) кој ракува со PLM упатствата. ONS ( Object Name Service) знае каде
се информациите за одреден производ на одреден EPC код ( наликува на Domain
Name Server). PLM е јазик кој се користи во целата технологија. Делови на EPC
Global мрежите се дадени на сликата 1.65.

Слика 1.6. Делови на EPC Global мрежите

1.8. RTLS – Real Time Location System
Развојот на RFID технологиите резултира со се поефтино производсто
на опрема (транспондери и читачи), со се поголема меморија, ширина на
дометот на пренос на сигнали и побрзо процесирање. Сепак не е веројатно дека
5
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RFID сосема ќе ја замени технологијата заснована на бар – кодот . Може да се
претпостави дека неговата употреба ќе раси таму каде другите методи на
автоматска идентификација не се ефикасни. Стандардизацијата која овозможила
раст и глобална употреба на бар – кодот е неопходна и за RFID системите.
RFID е дел на еден целосен систем за следење во реално време RTLS –
Real Time Location System која ги надминува некои од недостатоците на
„обичниот“ RFID систем. Главната разлика помеѓу RFID технологијата е тоа
што RFID таговите читаат во моментот на премин покрај фиксни точки (на кои
се читачите) додека таговите кои припаѓаат на RTLS системите читаат
автомаски и континуирано, независно од движењето.
2. СЛЕДЕЊЕ НА ВАГОНИ И СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЦАТА –
ПРИМЕР ЗА ЖЕЛЕЗНИЦАТА ВО СРБИЈА
2.1. Следење на товарни возила и стоки – моментална состојба
2.1.1. Документи за стоков сообраќај
Тарифата е збир на прописи со кои се уредуваат превозните услови и
начинот на пресметување на возарина. Во зависност од употребата на
превозното средство постојат: Железнички превоз и мешовит (комбиниран)
превоз (во превозот учествуваат повеќе гранки на сообраќај). Според видот,
пратката може да биде денчана и и колска. Под денчана пратка се подразбира
пратка за која испраќачот не побарува исклучива употреба на посебни возила.

Слика 2.1. Дел од товарен лист
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Ипраќачот е должен за секоја пратка да му предаде на превозникот
прописно исправен товарен лист (Слика 2.1)6. Доколку во пратката постојат
повеќе од шест возила, податоците за нив се пополнуваат на дополнителен
лист. Во зависност од видо т на со обр аќај постојат внатрешни и меѓународни
товарни листови. Кога се работи за колска пратка, потребно е пред остварување
на транспортот да се нарача возило од потребниот вид и количина. За таа цел се
користи лист за нарачка на даденото возило (Слика 2.2)7.

Слика 2.2. Дел од нарачка на даденото возило

Се смета дека договорот за превозот е заклучен кога превозникот ќе го
прими предметот за превоз со товарниот лист и ќе го потвр ди пр иемот на
предметите со потпис. Истото важи и за дополнителниот лист (кој е составен
дел на товарниот лист). Со посебни документи е пропишана работата на
транспортното сметководство и балагајничкото работење во стоковите благајни
на железничките станици во испраќањето и доаѓањето.
2.2. Електронска обработка
Товарниот лист ја следи пратката од нејзиното предавање на
превозникот па се до испораката. Во него се опишани сите неопходни податоци
за пратката: и техничко – транспортните и финансиските. Се состои од збир од
пет нумерирани примероци. Во него постојат рублики кој ги пополнува
корисникот и рублики кои ги пополнува превозникот, во двата случаи со рака
или со машина за пишување.
6
7
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После извршениот превоз на стоката сите товарни листови од стоковните
благајнички станици со класична службена пошта се доставуваат во
одделението за контрола на приходите во Белгр ад и Нови Сад, каде се
започнува со електронска обработка, на месечно ниво. За електронска обработка
моментално се користи сет PC DOS апликација развиени во Borland Pascal-u 7.
Податоците од товарните листови се внесуваат на повеќе сметачи кои се
поврзани во мрежа, но самите апликации не се мрежни. Мрежата се користи
само за file transfer од местот на внесување (сметачи референти) на сметачот
супервизор. Супервизорот го обединува материјалот од сите референти го
„прочистува“, го проверува, го обединува со материјалот од Нови Сад, врши
месечни анализи и печати излезни листови (кои ги доставува до соодветните
сектори на Претпријатијата) Излезните датотеки, исто така, се конвертираат и
понатаму статистички се обработуваат на host сметачот (PL апликациите).

Слика 2.3. Програм за внатрешен стоков сообраќај

Главната програма за калкулација (чии screenshoot – овите се прикажани
на сликата 2.3.- 2.5.) базирана е на системот на излезните датотеки (кои се
индекс на секвенција) Шифрарниците и останатите помошни датотеки се или
Pascal – типски или текстуални. Неопходни се релативно чести измени на
програмите заради имињата и тарифниот систем на превоз.
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Слика 2.4. Програм за внатрешен стоков сообраќај

Централизираната обработка на документацијата во Одделението за
контрола на приходите и неможноста за внесување на податоци уште во
стоковните благајни на испратните станици условуваат големи рокови на
прикази пред се на финансиските резултати на стоковиот сообраќај, што не е
поволно од гледиште на анализа и раководење во претпријатието.
Сите работи во рамките на транспортното сметководство и
балагајничкото работење во стоковите благајни моментално се обавува рачно.

Слика 2.5. Програм за внатрешен стоков сообраќај – фаза на обединување

2.3. Следење на товарните возила – моменталната состојба
Службата за следење на товарните возила опфаќа евиденција и следење
на товарните возила на територијата на целата железничка мрежа на

17

Железницата во Србија, со посредство на сметачка (компјутерска мрежа).
Линиите се изведени во најголем дел од ЖАТ – овата телекомуникациска мрежа
(службена железничка мрежа) а во еден дел се земени со закуп и ПТТ lлиниите.
Комутираниот пристап е овозможен преку ЖАТ – овите и ПТТ- овите
телефонски броеви. Во постоечката компјутерска мрежа за пренос на податоци
се врши со помош на TCP/IP протоколи. WAN мрежата ја покрива целата
територија на Србија, како и соседните железнички управи. Базата на податоци
се наоѓа на host- сметачот во деловната зграда во Белград.
Податоците со кои се ажурира базата, се зафаќаат на преодните,
ранжирните и поголемите станици.
Во базата има податоци за состојбата на колите, архива на колите,
премин на домашните коли, премин на надворешни коли, состојбата на возовите
и архива на возовите. Табелата на состојба претставува моменталната состојба
на колите (товарните вагони) на територијата на државата, односно последните
евидентирани промени на податоците за колите (станица, воз, време, вид на
стока итн.) како и некои поранешни податоци битни за движењето на колите
( датум за преминување, време на преминување, гранична станица, управа итн.).
Постои потреба на заинтересираните лица да им се овозможи добивање
на информации за моменталната позиција на колите (обично товарните вагони)
и стоката. Со оглед дека странките немаат пристап до Интранетот на
претпријатието, тоа може да се направи со помош на Web страната на
претпријатието. На сликата е прикажана таа едностана апликација. Како што
веќе е речено, моментално локацијата на колите се зафаќа на премините, на
ранжирните и на поголемите станици. Податоците се внесуваат рачно, преку
тастатурата на сметачот.

Слика 2.6. Приказ на локацијата на товарните коли среку веб страната на
претпријатието

Паралелно со податоците за моменталните коли потребно е во
соодветните документи (во хартиен и електронски облик) да се внесат и детални
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податоци за стоката која се превезува, и тоа техничките како и комерцијално –
финансиските податоци. Тие податоци исто така преку WAN мрежата на
Претпријатието го проследуваат до базата на стоки на host – сметачот во
Белград. Податоците на стоките моментално се внесуваат рачно во соодветни
хартиени документи ( пред се товарен лист), а дури на крајот на пресметковниот
период се внесуваат, низ програмите за калкулација на превозните трошоци во
соодветните бази, односно датотеки и тоа само во Одделенијата за контрола на
приходите во Белград и Нови Сад. Значи податоците не се внесуваат таму каде
настануваат – во магацините и стоковите благајни во отпратните односно
упатните станици, како и на местата каде евентуално промените настануваат на
превозниот пат на стоковата пратка.
Нормално е да се појавува потреба сите тие податоци да бидат достапни
многу порано отколку што се сега. Тоа може најнапред да се овозможи на ист
начин како кај следењето на вагоните – колите и тоа во првата фаза со
внесување на податоци преку тастатурата на компјутерот (сметачот) во
едностана база а во следната фаза – автоматско внесување и читање на податоци
преку радио бранови.
3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА RFID ТЕХНОЛОГИЈАТА
3.1. Следење на стоките
Следењето на стоките, односно сите сегменти на следење во синџирот за
снабдување, од обезбедување на суровини за одреден производ, низ
настанувањето на самиот производ, транспортот од производителот, преку
продавачот до крајниот корисник е задача со која RFID технологијата успешно
се носи.железничкиот транспорт, како дел од овој синџир мора исто така да
биде следен во овој сегмент.
3.1.1. Избор и поврзување на електронски и хардверски компоненти
а) Класична - жичана мрежа
Во таговите – транспондерите предвидено е запишување на податоци за
стоката која се превезува. На тој начин, покрај класичниот „хартиен“ товарен
лист (кој ја следи секоја пратка) му е придодаден и електронски. Кога се работи
за вагонски пратки (на пример, за растурливи пратки) тоа е единствен начин
електронски да се запишат податоците за стоката на вагоните, (затоа што
таквата стока нема своја амбалажа). Меѓутоа, стоката која има свое засебно
пакување- амбалажа (од обична картонска кутија, па се до голем контејнер)
содржи во тоа пакување посебен индивидуален RFID таг. На тој таг ќе се најдат
само податоци за стоката. Во продолжение е прикажано инкорпорирање на
тагот уште за време на процесот на производството и негово користење при
манипулирањето и работењето во магацините и транспортот, се до продажбата
( слика 3.1. 3.2)8.

8
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Слика 3.1. Означување на стоката со RFID тагови во процесот на производство

Според предходната слика фазите во процесто се следните:
1. Суровите материјали и компоненти за производство можат да бидат
означени со RFID тагови заради автоматизација на приемот, следење на
инвентарот и разни други контроли
2. RFID таговите можат да бидат вградени во картонското пакување за
производот.
3. На крајот на процесот на производство стоката се пакува во картонски
кутии снабдени со таговии сместени на палети кои исто така се снабдени
со тагови.
4. Читачите овозможуваат попрецизно собирање и пакување, воедно
бележат секакво поединечно парче кое ја напушта фабриката и со тоа ја
полнат базата на инвентарскиот систем
5. На излезот тежината на камионот се споредува со податоците собрани од
читањето на таговите и евентуалните грешки се детектираат порано.
6. Разни сензори во пакувањето ја мерат температурата, влажноста и
другите услови за време на транспортот и за тоа го информираат
централниот систем за управување.
Стоката која на овој начин е снабдена со RFID тагови ќе биде поподесна
за манипулација и автоматско прифаќање во магацините на железничките
станици. Секој елемент од стоката е означен со код според EPC стандардот (за
што ќе стане збор подоцна) Замислено е целиот процес на оддвојување и
товарање во оддвоени вагони да се врши автоматски.
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Слика 3.2. Автоматско класирање на токата во магацинот за различни возови

Според предходната слика фазите во процесот се следните:
7. Автентификацијата ги поврзува дигиталните сертификати на стоката со
специфични EPC кодови забрзувајќи ја контролата и намалувајќи ја
можноста за погрешно детектирање на стоката и проследување во
синџирот за снабдување
8. Производот кој доаѓа автоматски се детектира низ дистрибутивниот
центар.мануелните чекори се елиминирани со што се намалуваат
трошоците, а се зголемува точноста
9. Информации за нарачките се интегрирани низ паралелен прием,
сортирање и насочување на стоката кон одредените дестинации
10. Warehouse Menagement System (WMS) - систем за управување со
складишта ги следи и ги ажурира сите промени во реално време при
секое читањена RFID тагот.
11. Завршната валидација овозможува производите, количините и
дестинациите да бидат коректни, а читачот по потреба генерираат
предупредување пред тоа да производите бидат натоварени на
одредените вагони.
б) Wi-Fi безжични мрежи
Покрај поставувањето на читачот на фиксна локација, често е потребно
тие да бидат подвижни односно лицата да ги носат до предметот за лоцирање и
таму да направат читање. При тоа податоците можат да бидат зачувани во
преносниот читач, но поподесливо е моментално да можат да се пренесат низ
коммпјутерската мрежа на системот во претпријатието.
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Безжичното умрежување Wi-Fi не е нова технологија но
од неодамна станала еден од главните употребливи сервиси.
Предноста на преносливите сметачи (компјутери) се еден од
главните двигатели на усвојувањето на безжичните мрежи.
Денес околу 50% од новите лаптоп сметачи содржат вградени
компоненти кои подржуваат користење
на безжична
технологија Wi – Fi и Bluetooth (можност за користење на радио сигналите за
пренос на податоции за умрежувањње) Големо здружение на продавачи (
дистрибутери) се формирало во 1999 год. како Wi-Fi Alliance (сојуз) има
гаранција дека било кој уред одреден од страна на WiFi сојузот многу добро ќе
работи и ќе биде компатабилен со било кој друг одобрен уред. Терминот Wi-Fi
во секојдневната употреба го изменил значењето во смисла на безжични мрежи
генерално, а не само на уредите одобрени од страна на Wi-Fi Сојузот.
Денешните сметачки конфигурации, опремени со PDA уреди, на
лаптопите и на останатите слични мобилни уреди, бараат пристап до мрежите
било каде да се наоѓаат, без ограничувања кои ги поставуваат фиксните
сметачки мрежи. Wi-Fi овозможува мрежата да се воспостави многу побрзо, по
пониска цена и со по голема флексибилност о тколку што тоа би било со
фиксните, жичани системи. Продуктивноста исто така се зголемува затоа што
работниците можат да останат поврзани во мрежата подолго и можат да
соработуваат со колегите кога и да е тоа потребно. Wi-Fi мрежите се
пофлуидни од фиксните мрежи, мрежата повеќе немора да има фиксна
структура, туку може да се формира или раздели во текот на неколку часа,
наместо, повеќе денови колку што всушност е потребно за создавање на озбилна
структура на мрежа од кабли.
Безжичната мрежа може да функционира во два режими –
инфраструктурен и ad-hok режимот. Најголем број од деловните системи
користат безжична мрежа во инфраструктурен режим. Ова значи дека уредот
комуницира со пристапна точка. Воглавно, пристапната точка исто така има
своја поврзаност со фиксната мрежа на компанијата што им овозможува на
корисниците пристап до серверот и податоците како да се физички поврзани на
својата локална мрежа во фирмата. Аd-hok режимот претставува директно
поврзување помеѓу безжичните периферни уреди. Ваков вид на поврзување
најчесто е во приватна употреба, но има сигурносни и оперативни проблеми.
Фирмата AeroScout (Enterprise Visibility Solutions) 9 го користи
стандардот Wi-Fi безжична мрежа за прецизно да ги лоцира работите и луѓето
во разни опкружувања. AeroScout системот вклучува real-time лоцирање на
објекти и луѓе во разни опкружувња. AeroScout системот вклучува real-time
лоцирање (RTLS) во затворен и отворен простор, активните RFID тагови,
choke-point видливост и телемертија, овозможуваат преку стотина истовремени
корисници (Слика 3.3. – 3.8).
AeroScout Visibility System- от е, според наводите на производителот,
единствена Wi-Fi платформа способна да подржи комбинирани типови на
лоцирање, вклучувајќи го RTLS (Real Time Location System), Active RFID и
телемертија со една инфраструктура. Тоа му овозможува на корисниците да
изберат тип на лоцирање кој за нив е најдобар, и да користат повеќе локациски
базирани апликации без потреба за посебни системи.

9
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Слика 3.3. AeroScout технологија

Покрај наведените, останатите предности на овој систем се;
 разновидни модови на лоцирање, прилагодливи кон сите потреби,
 подржување на стандардите на WI – Fi инфраструктурите,
 видливост на најразлични типови на објекти за следење,
 комплетна платформа за апликација од овој вид,
лоцирање и поврзување со стандардните Wi-Fi клиенти (лаптопите,
PDA уредите, дури и со бар – код читачите ) без дополнителни интервенции
AeroScout T2 тагот , според наводите на производителот, е најнапреден
Wi-Fi активен таг на пазарот. Тој може да биде придружуван до секој објект кој
се следи, со што и тој објект станува Wi-Fi активен. Еве ги неговите детални
карактеристики:
Дометот на отворен простор му е 200m а во затворено до 60m
Зачестеност на работата на мрежата, според просторот му е до 200m, a во
затворенодо 60m. Зачестеност на работата на мрежата според Wi-Fi 802.11b
стандардот е 2.4GHz,, додека зачестеноста на RFID каналот 125kHz.
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Тагот е наменет за
работа во широк температурен
опсег (од -30 до +750C)и со
широк опсег на релативна
влажност на воздухот ( од 0%
до 100% )а самото куќиште е
отпорно на вода и прашина.
Трајноста
на
литиумската
батерија,
во
зависност од интервалот на
работа, се движи од 2 до скоро
4 години.
Покрај
тагот
на
располагање е и дополнителен
прибор и елементи за монтажа
на најразлични објекти за
следење. Тагот може да се
програмира преку безжичен
интерфејс. Tag Manager softver
овозможува лесна и сигурна
конфигурација, активација и
деактивација и програмирање.
Слика 3.4. Спецификација на
AeroScout T2 таг

Таг
активаторот
овозможува истовремено batch
програмирање до 50 тагови.
Инаку, Таг активаторот е мост
помеѓу Aero Scaut T2 тагот и
Tag Manager softver- от. На
следните слики прикажани се
screenshoot-ovi
од
овој

програм.
На следните слики се прикажани главните типови на лоцирање преку
AeroScout системот
Real-Time Location System (RTLS): AeroScout Visibility System користи
Time Difference of Arrival (TDOA) и Сигнал Strength (RSSI) алгоритми за
безжично, прецизно да ги лоцира таговите и Wi-Fi уредите.Овој метод
овозможува информациите за локацијата да бидат прецизни во сите
опкружувања (во отворен и затворен простор) употребувајќи стандардни
пристапни точки.
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Слика 3.5. RTLS систем

Слика 3.6. Presence систем

Presence: За опкружување каде не е подесливо да се постават повеќе
уреди, поединечна точка на пристап ги детектира и таговите и Wi-Fi уредите.
Choke-point детекција и телеметрија: Со употреба на AeroScout Exciter
корисниците можат да детектираат премин на RFID тага - низ дефиниран
премин ( капија)
Според производствената документација главни особини на овој систем
се:
 можност за конфигурација на таговите - Tag Menager му овозможува на
администраторот на системот лесно да ги менува и подесува параметрите како
што се, односот на трансмисијата, како и изборот на трансмисиониот канал итн.
Целата постапка софтверски се одвиваво Windows опкружување.
 автоматска детекција на таговите – доволно е да се приклучи тагот и
системот ќе го препознае и автоматски ќе го конфигурира.
 единствена активација и деактивација на таговите, пред се со цел за
продолжување на животниот век на батеријата;
 постојана автоматска проценка на векот на батеријата, преку
моменталната конфигурација;:
 администраторот во секој момент може да го види комплетниот статус
на тагот;
 можност за зачувување до 10 пораки на тагот за покасно пуштање или
читање.

Aero Scout T2 tag

Exciter

Reciver Access Point

Слика 3.7. Компоненти на AeroScout системот
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Слика 3.8. Форми од програмата Tag Menager

Замислено е една и/ или друга конфигурација (класична – жичана и
бежична) да се приклучат на ново развиените софтверски компоненти за
следење на стоките во железницата, односно за пополнување на електронската
документација. Софтверските компоненти се развиваат на DotNet платформа , а
како база на податоци се користи MSSQL Server.
3.2. Следење на вагонот (колата)
Специфичноста на следењето на вагонот – во железничкиот сообраќај во
однос на следењето на самата стока, се огледува во потребата на користење
поголеми, масивни електронски компоненти кои мораат да бидат способни да
издржат и неповолни метеоролошки услови, заради што секогаш ќе бидат на
отворен простор – на вагонот и / или покрај пругата. Во RFID таговите кои се
приклучени на вагоните можат да се најдуваат само податоци за нив, но во
зависност од капацитетот на тагот и самото решение на следење, тука можат да
бидат сочувани и податоци за стоката која се наоѓа во вагонот.
3.2.1. Избор и поврзување на електронските и хардверските компоненти
TagMaster произведува комплетна низа на RFID производи кои имаат
високи перформанси во long-range идентификацијата.TagMaster технологијата е
наменета за прецисна и сигурна идентификација на подвижни и стационирани
објекти.Читачот и таговите функционираат на 2.45GHz и се инсталирани на
преку 2000 локации ширум светот. Фирмата развила цела низа RFID производи
за користење во апликациите за следење на железничките вагони (Слика 3.9. 3.19).
а) Тагови
RFID таговите се полу – пасивни и приближно се со големина на
кредитните картички. Секој таг содржи антена за емитување и примање,
мемориско коло и long-life батерија. Секој таг има осумцифрен единствен ID
код и 32 – битен check sum. TagMaster произведува и read-only i read-write
тагови . Read-write таговите можат да бидат дополнително програмирани со
посредство на читачот. Бројот на читањето не влијае на животниот век на
батеријата кој е 6-8 или 10 години.
Серијата S1200 е наменета за идентификација на возила, каде тагот е
монтиран внатре во возилото – вагонот а дебелината на тагот е околу 3mm. Од
оваа серија се S1251 – read-write тагот со 574 бити меморија и неколку
различни модови кои се user конфигурабилни. Тагот S1255 е read-only таг со
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слични особини, додека S1260 комбиниран таг кој подржува и RFID технологија
и "proximity" технологија која подржува идентификација на мали растојанија
(125kHz ).

Слика 3.9.Таг од серијата S1200

S1400 е серија Heavy Duty ( HD ) тагови наменети за контејнери, камиони и
железнички вагони и тоа за надворешна монтажа.HD таговите се целосно
затворени и отпорни на најразлични надворешни влијанија – високи и ниски
температури, влага, удари.
Останатите особини му се слични како кај серијата S1200, со тоа, што,
моделот S1456 Speed Tag HD e е специјално дизајниран за апликации со големи
брзини на премин, до 400km/h .

Слика 3.10. Таг од серијата S1400 и S1600Ex

Серијата S1600 има исти електрични особини како серијата S1400, но е
Ex сертификувана, што значи дека е наменета за, на пример рафинерии и слични
опкружувања каде постои опасност од експлозии.
б) Читачи
Читачите се состојат од антени, приемник и предајник и интерфејс за
комуникација со останатиот систем. Стандардните интерфејси се RS232 и
RS485. Покрај читањето (и пишување) во склопот RFID на функционалноста ,
читачите имаат детектор на движење, со што е придодадена и можност за
мерење на брзината, со детектирање на насоката на движење на набљудуваниот
објект.
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Слика 3.11. TagMaster читачи

S1500 e "stand-alone" читач со вградена можност за подржување на
интерна база на податоци (до 15000 тагови), кои ги поджува базата, локална
валидација. Опсегот на читање е до 6m a напојувањето 24VDC. Сличен на овој
модел е S1501.

Слика 3.12. Рачен читал и Heavy Duty читач S1566

Моделите S1503 и S1504 се слични на предходните модели, но имаат
поголем домет на читање (до 8m). Моделот S1510 е рачен, ултракомпактен
red/write уред, со домет до 1m. Во него е интегриран индустриски персонален
сметач со инфрацрвени (IR) интерфејс. Подесен е за апликации каде е потребна
флексибилност и мобилност. S15660 e Heavy Duty читач специјално проектиран
за употреба во „ сурови надворешни услови, пред се за камиони и железнички
вагони. До мето т му е 6m.и е наменет за стационарни услови и монтажа на
објектот кој се следи.
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Слика 3.13. Heavy Duty читач S1569 и негова монтажа на пругата

S1569 Heavy Duty читачот е проектиран за „железнички“ апликации, при
што се монтира директно на праговите од пругата, благодарение на робусната и
компактна конструкција. Читачот содржи детектор на движење кој реагира дури
и на вагони кои не се снабдени со RFID тагови.

Слика 3.14. Начини на монтажа на RFID тагови и читачи на вагоните и колосеците

На сликата се прикажани различни начини на монтажа на таговите и
читачите. И таговите и читачите можат да бидат и стационирани, но можат и да
се монтираат на подвижни објекти.Со црвена боја е означен читачот, а со црна
тагот. На местото каде што се монтира читачот неопходно е да се обезбеди
стабилен и сигурен извор за напојување (кој е обично 12V или 24V ). Читачот
успешно врши читање до брзини од 400km/h.
Со цел подршка на своите RFID производи фирмата TagMaster развила
апликации кои подржуваат функционирање на нивните системи и
идентификација на следење.
Програмата ConfiTrack е почетна врска помеѓу сколопот за читање ( tag и
reader ) и остатокот од системот и пред се е замислен за контрола на пристап, но
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може да се користи и во општа идентификација. Хардверско – софтверските
барања на остатокот од системот за оваа апликација не се критични и се
релативно ниски:
 PC со Windows 9X, ME, NT, 2K or XP
 RS232 comport за локален читач
 RS232 и RS485 конвертор ако читачот се приклучува директно на
мрежата
 Резолуција на екранот 640x480
 Околу 5MB простор на хард дискот

Слика 3.15. Форма од програмата Confitrack

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Апликацијата подржува:
До 8 Access Point Readera
до 15,000 кориснички (парови ID-tag/reader)
Access point stand-alone функционирање
alarm management при одреден критериум на читање
3 password protected кориснички нивоа
Печатење на извештаи
Import ID-тагови од фајлот
Export во text fajl for import in Microsoft Excel итн.
Работа во база на податоци ( не е неопходно за работа )

Фирмата TagMaster го развила системот GOTCHA за детекција на
неисправности во материјалот на тркалата на вагоните и мерење на осовинското
оптоварување, сето тоа во реално време, односно во текот на експлоатација.
Системот комбинира сензорска технологија за дететктирање и мерење на
одредени физички параметри на процесот, додека RFID технологијата се
користи за идентификација на вагоните на кои се врши мерењето.
GOTCHA системот е инсталиран на 17 точки во Холандија (Dutch
Railway). Секој пат при преминувањето на возот со полна брзина преку мерните
точки се врши читање на параметрите и идентификација на вагоните.
Резултатите се анализираат во локалната мерна станица и се проследуваат
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понатаму во системот за одржување на вагоните во железничката мрежа. Со
воведувањето на овој систем за 25 - 50% е зголемено неопходното време помеѓу
два сервиси на тркалата, а зголемена е сигурноста во поглед на нивната
исправност за 90%. Исто така се намалени трошоците за одржување на
инфраструктурата.

Слика 3.16. Архитектура на GOTCHA системот

Слика 3.17. Сензои на шините

Слика 3.18. Станица на GOTCHA систем

3.3. Електронски товарен лист
Формирањето на електронскиот товарен лист е уште еден начин на
примена на RFID техологија. Идеата е на секој хартиен товарен лист да се
залепи RFID таг – налепница. На товарниот лист, инаку, и се лепат обични
хартиени налепници во станиците каде тие поминуваат со податоци за
станиците и бројот на испраќања односно пристигнување.
Според попростата варијаната, би се употребувале read-only тагови и на
него би биле напишани само запишани ID податоци (станица на испраќање,
бројот на испраќање) Останатите податоци од товарниот лист би биле достапни
преку компјутерските мрежи од главниот сервер, заради тоа што во станицата
на испраќање комплетните податоци од товарниот лист се внесуваат и се
проследуваат во базата на главниот сервис.
Според другата варијаната потребно е да се користи read-write таг со
поголем капацитет и во него би биле запишани целокупните податоци од
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товарниот лист во станицата каде стоката е натоварена. Заради тоа што
товарниот лист ја следи пратката, така и RFID тагот со податоците би бил
достапен на читачите за евентуални измени на податоците во текот на
движењето на пратката. Во завршната фаза во Одделението за контрола на
приходите се контролираат и анализираат за одреден пресметковен период.
Моментално, инаку, Одделението за контрола на приходите, место каде рачно
се внесуваат податоците во товарниот лист од внатрешниот сообраќај.
Во овој случајсекој компјутер во Одделението за контрола на приходите
би бил снабден со читач, или барем еден читач би бил доволенза сите референти
во една просторија ( во зависност од неговиот домет), а со одредени протоколи
би се решавала коресподенцијата помеѓу одредениот RFID таг на товарниот
лист и внесувањето на референтите.
3.4. Софтверски компоненти
Било да е во прашање примената на RFID технологијата на следење само
на вагоните, потоа вагоните и стоките, или само на стоките, софтверските
компоненти ќе бидат слични.
3.4.1. Модел на процес на обрабока на документите за превоз со вагонска
пратка во внатрешниот стоков сообраќај
Процесот започнува кога коминтентот прво ја предава вагонската
нарачка. Кога вагонот ќе биде одобрен, доаѓа во магацинот со товарен лист во
кој ги пополнал рубликите наменети за коминтентите. Магационерот го
проверува видот на стоката (која е описно наведена), па по приемот на стоката
ги запишува податоците за вагонот (индивидуалниот број на колата ( вагонот),
тара, раница на товарање), ја пломбираат стоката и ги запишува броевите на
пломбата.
Благајникот на стоковата благајна ги пресметува превозните трошоци
(возарина, трошоци за споредни услуги) го наплатува превозот или само го
евидентира (во зависност од изјавата за плаќање на трошоците можат да се
плаќаат во отправната и во упатната станица а комерцијалните договори
поединечно го обработуваат начинот на плаќање.).
По извршениот превоз, како што веќе е речено, товарните листови
доаѓаат во одделението за контола на приходите во Белград и Нови Сад , каде се
започнува со нивната пресметковна обработка. Обработката се завршува на host
компјутерот во Секторот за информатика. Заради да биде појасно прикажани се
збир на упростени податоци:
- Отпремување
- Отпремна станица , Број на отпремувања и датум на отправување
- Пристигнување
- Пристигна станица, Број на пристигнувања и Датум на
пристигнување
- Податоци за вагоните и стоките
- Индивидуален број на вагонот
- Граница на товарање,
- NHM позиција ( шифра) стока
- Вистинска маса
- Надокнада за споредни услуги
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Шифра за надокната, Ивичен број и Припадност
Изјава за плаќање, износ Фрнко и Испратено
Испраќач и примач ( описно) Шифра на комерцијалниот договор
На излезот од калкулацијата се добива склоп на искалкулирани
податоци
- Пресметковна маса
- Вистинско и тарифирано растојание
- Применета тарифа
- Возарински став и превознина
Во слуачј на денчана пратка ќе изостанат податоците за вагонот и ќе
биде релевантна само видот и масата на работите.
Покрај наведените ентитети и атрибути, процесот содржи уште податоци
кои сите мораат да ги внесат во базата и обработени, но заради, едностаноста на
системот е стеснат само на основните. упростени модели на предавање и превоз
на стоки, како и обработка на документи. Моделите се прикажани преку IDEF0
нотација.
-

контрола
влез

излез
ИМЕ НА
АКТИВНОСТА

механизам

позив

Слика 3.19. IDEF0 нотација

IDEF0 нотација стрелките означуваат:
● Влез, т.е. објектот на кој се делува вопроцесот.
● Контроли или услови на процесот, Излез, резултат на процесот,
● Механизам, нешто што се користи во процесот, но не се употребува,
Повик,самата активност на повикот на други ресурси
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Слика 3.20. Целокупен процес

Слика 3.21. Процес на расчленување по видови сообраќај
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Слика 3.22. Процес во внатрешниот сообраќај

Слика 3.23. Обработка на податоци
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3.4.2. Бази на податоци SQL сервер
Базата на податоци се системи за складирање на структурални
информации кои се организирани и сочувани на начин кој овозможува брзо и
ефикасно пронајдување.

Слика 3.24. SQL база на податоци

Најоснована форма на база на податоци се таканречените рамни
датотеки (целокупната информација се чува во една датотека, па тоа, во
суштина и не е база на податоци) Рамните датотеки не се ефикасни и можат да
содржат многу дуплирани информации. Ако е, на пример, потребно да се
ажурира некој податок, тоа мора да се направи на секое место каде тој податок
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се наоѓа. Исто така не е ефикасно ниту самото пребарување и доаѓање до
потребните податоци.
Релациона база на податоцие колекција од информациони ставки
поделени на различни групи кои се меѓусебно во релација на еден или повеќе
начини. Овие групи често се нарекуваат табели, а секоја табела складира
различни ентитети. Табелите и релациите заедно со други ентитети бази на
податоци, го прават дизајнот на базата на податоци, која може да се оддвои во
две категории – логички и физички. Логичкиот дизајн се засновува на
концептуален поглед за тоа како податоците се сочувани во системот: шеми или
дијаграми со ентитети.
На ентитетот во логичкиот модел му одговара табела во физичкиот
модел на база на податоци. Програмата која обезбедува сервис кој обезбедува
комуникација помеѓу логичкиот и физичкиот модел и кој управува со сите
информации во базите на податоци се нарекува систем за управување со базата
на податоци ( DBMS – Data Base Menagement System ). DBMS му овозможува на
апликациите да пристапат до податотоците во базата и со нив да манипулираат,
потоа, го штити интегритетот на податоците со воспоставување на соодветни
правила, кои се вградени во дизајнот на базата на податоци. Покрај тоа, DBMS
е одговорен за безбедноста на базата на податоци и ја чува базата од пристап на
неавторизирани корисници.
Еден од најпознатите системи за управување со бази на податоци е
Microsoft-овиот SQL server. SQL (Structured Query Language) е јазик за
манипулирање со податоци во базите на податоци. Него го подржуваат повеќето
DBMS-ови. SQL преку прашања ги пронајдува избраните записи од базата на
податоци и му ги враќа на корисникот. Покрај тоа тој може да додава податоци,
да ги ажурира или да ги бриши.
На сликата е прикажана база на податоцикоја ќе се користи во
обработката на товарниот лист ( приказот е редуциран заради поголема јсаност
и едноставност).
3.4.3. DotNET Framework
DotNET (.NET) опкружување е релативно нова платформа за развој на
апликации која ја развил Microsoft, тоа е Mikrosoftov поглед на архитектура и
технологија на работење на информациони системи засновани на користење на
Web сервиси.
DotNet технологијата овозможува изедначување на различни Windows
платформи, различни пристапи на базите на податоци и различни програмски
јазици. Има подобра објективна орјентираност од предходните техники.
Основни компоненти од кои се состои NET Framework се: Common
Language Runtime (CLR) и библиотека класа NET Framework. CLR е задолжен за
управување со програмскиот код во вр еме на негово извр шување, меморија,
итн.
Библиотека класа NET Framework е голема и објектно орјентирана
колекција класа (со особености и методи) која се користи за развој на различни
видови на апликации (Windows програми, Web форми, XML сервиси).Сродните
класи се групирани во „ простори на имиња“ (Namespaces).
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Слика 3.25. Делови од CLR-a

DotNet Visual Studio е единствено програмско опкружување за сите
DotNet програмски јазици. Подржани се Visual Basic, C#, C++, Perl, Jscript итн.
На тој начин на пр огр амер о тму е доволно само еднаш да се прилагоди на
опкружувањето, а за понатамошното работење доволно е да владее со одредени
програмски јазици.механизмот во позадина секогаш ќе ја извршува работата на
ист начин.
Покрај тоа што во базата на Регистрите и понатаму се запишуваат
податоци за програмскиот пакет NET Framework, податоците за апликациите
кои се развиваат повеќе тука не се запишуваат во посебни датотеки кои се во
основниот фолдер на програми и тоа во XML формат, што е пофлексибилно
отколку во старите INI датотеки. Извршната верзија на програмите се состои од
една или повеќе групи на датотеки Assembly. Во секоја од нив обично се наоѓа
една извршна датотека, а покрај неа можат да бидат сочувании други датотеки
(дополнителна извршна датотека на слики итн.) Сите логично поврзани
датотеки од една група имаат иста ознака на верзија, па неможе да дојде до
забуна со верзиите.
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Слик 3.26. DotNET платформа

Датотеките од кои се состои одредена апликација можат да бидат
приватни или поделени. Приватните компоненти се наоѓаат во основниот
фолдер на програми или во неговите под – фолдери па заради тоа не се видливи
за други програми. Така се спречува препишување на некои од компонентите со
друга компонента од целосно различна програма при нејзината инсталација на
компјутерот.
3.4.4. Пристап до податоците
Модерните технологии на пристап до податоците овозможиле се подобри
и подобри перформанси на развиените апликации. Даден е краток хронолошки
преглед на овие технологии.
ODBC (Open Database Connectivity) подржува повеќе развојни јазици
така што денес постојат повеќе од 170 различни типови на ODBC управувачки
програми. ODBC низ користењето на драјверите ги преведува наредбите на
појдовната синтакса и и ги враќа резултатите кон апликацијата. Главен
недостаток на оваа технологија е тоа дека ODBC- овите API (Application
Programming Interface) е комплексен и неинтуитивен за работа, па со ODBC- ето
тешко се работи.
DAO ( Data Access Objects ) е оптимализиран за Microsoft Access – овите
бази на податоци( и MS Office производите) и тука постигнуваат многу добри
резултати. Меѓутоа, тоа му е главна мана, т.е.полошите перформанси за
останатите софтврски производи.
RDO ( Remote Data Objects ) може од далечина да му пристапи до
изворите на податоци како што се SQL server и Oracle. Користи јадро на
функционалност DAO, но е побрз и има помалку дополнително ангажирање од
DAO.
ODBCDirect e alternativen режим за ДАО кој го заобиколува Microsoftov
'engine'и директно комуницирасо ODBC,но нема пристап до ODBC извори на
податоци
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OLE DB ( Object Linking And Embedding for Database ) e Microsoft-ов API
за универзален пристап на податоци, било да се организирани низ релациони
или нерелациони бази .го корити Component Object Model ( COM )и ги има сите
карактеристики на ODBC-то. Главен недостаок е дека кодирањето е релативно
тешко и дека од почетокот му е достапен само на програмските јазици C++.
ADO ( ActiveX Data Objects ) го „завиткал “ OLE DB и така ја сокрил
неговата сложена синтакса. Има добри перформанси, и е со слични особини
како DAO и RDO. Овозможува дури и неконектирана инсталација (податокот се
чува во меморијата без активна конекција со базата). Ако е од почетокот
дизајниран за конектирани архитектури - што му е и главна мана.
RDS ( Remote Data Source ) е сличен на ADO, но е дизајниран така да
обезбеди OLE DB технологија за Web апликациите
ADO.NETе најнова MS ADO и RDS технологија. Изработен е во XML
стандардот па со него може да се управува било која апликација која го чита
овој стандард., без оглед на платформата ( Windows, Linux, Unix, ... ) iили
јазиците ( VB, C++, Delphi, ... ). ODBC, OLE DB, ADO и RDS се стопени во еден
пакет како MDAC – Microsoft Data Access Components. Типичните апликациони
архитектури кои денес се користат се клиен- сервер и повеќеслојни трослојни
Клент – сервер архитектура се состои од една или повеќе клиендски
апликации кои комуницираат со друга апликација или со серверот познат како
сервер Клиент и серверите можат да се најдуваат на ист компјутер или на
различен. Податоците се наоѓаат во компјутерот наменет само за нив, така што
повеќе клиенти можат да пристапат симултано до истиот извор. Ова бара
истовремено ажурирање со ризик за конфликт. Во поранешните системи,
поголемиот дел на кодови за пристап на податоци сеуште се наоѓале на
сметачот на клиентот. Ако само едниот од двајца клиенти ја користи
апликацијата (и нема изгледи дека во иднина ќе има повеќе) едностаната Клиент
сервер апликација може сеуште да биде најефикасен избор.
Трослојна архитектура овозможува померување на поголемиот дел на
сервиси со клиентите на серверите кои се наменети за тоа. Таа ги вклучува
сервисите кои стојат помеѓу клиентот и серверот на средниот слој – ниво.
Средниот слој мора да биде независен од клиентот и серверот ( иако може да
биде на иста машина како сервер).

Слика 3.27. Трослојна архитектура
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На средниот слој се наоѓа кодот на деловна логика заради извршување
на тековните работи кои му се потребни на клиентот и серверот. Клиентот
повеќе не пристапува директно до базата на податоци, туку ги повикува
методите кои ги прикажуваат објектите во средниот слој.
3.4.5. ADO.NET
За пристапување до податоците во работното опкружување NET
Framework се користи со ADO.NET. Тој е организиран така да работи на сите
компоненти на сите платформи кои ги разбираат XML јазик. ADO.NET
овозможува висински неконектиран пристап до податоците. За разлика од него
апликациите клиен- сервер традиционално морале да одржуваат отворена
конекција со својата база на податоци значи кога и да е податоците
обработувале или да обезбедат сопствен метод на локално кеширање на
податоците, а тоа било непрактично и ги влошувало перформансите на
системот.
Во ADO.NET е замислено најнапред податокот еднаш да се прочита во
компонентата DataSet. Оваа компонента игра улога на привремен „ нотес“ за
податоци.Апликацијата може да манипулира со податоците додека врската е
прекината, да ги обработиува и по повторната конекција со базата на податоци,
да ги ажурира. Значи,конекцијата е отворена само кратко време.
Microsoft ADO.NET технологијата е, значи, објектен модел составен од
збир на класи кои овозможуваат пристап до податоците од различни извори на
податоци, манипулација со тие податоции ажурирање назад до изворот на
податоци. ADO.NET објектиниот модел има две клучни компоненти DataSet и
.NET data provider.
DataSet е компонента на која се темели дисконектет архитектурата
ADO.NET-што значи дека податоците се прифаќаат од изворот на податоци
заради, се обработуваат локално со помош на DataSet класата, а сите промени
над податоците покасно се отсликуваат на изворот на податоци. Ваквиот дизајн
во основа е наменет на Web – от затоа што не е потребно да се има постојана
врска со изворот, додека десктопот ADO.NET апликациите најчесто користат
најмалку една постојана врака со базите на податоци.

Слика 3.28. Движење на податоците во ADO.Net-от
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Во .NET се вклучени три провајдери за податоците: за SQL Серверот, за
OLE DB извори на податоци и за ODBC извори на податоци. Ској NET дата
провајдер се состои од четири главни компоненти ( класи) :
• Connection, кој служи за спојување на изворот на податоци,
• Command, кој служи за извршување на наредбите на изворот на податоци
• DataReader, кој служи за секвенционален пристап кон склопот на
податоци и читање од збирот на податоци и
• DataAdapter, кој го полни DataSet со податоци од изворот на податоци и
праќа промени во DataSet назад во изворот на податоци.
• DataSet е тесно поврзан со XML-от, шемата DataSeta и податоците е
можно со една наредба да се запише во XML датотеката без оглед на
изворот на податоци XML е исто така средство со кој се пренесуваат
шеми и податоци помеѓу различните слоеви на апликации како и помеѓу
повеќе апликации (XML Web сервиси).
3.4.6. Врски на клиентите со централниот сервер во Белград
Во железничката мрежа моментално има повеќе стотини станици и
нереално е да се претпостави дека сите одма ќе можат да се поврзат во
компјутерската интернет мрежа, па за почеток е предвидено, освен главниот
јазол во Белград, да бидат реализирани учет неколку јазли во зависност од
густината на стоквиот сообрачај во нивните делови од мрежата. Исто така е
предвидено клиентите да бидат поставени на сите гранични станици, што инаку
бара и транзитниот сообраќај. Останатите стокови благајни би биле постепено
опремени во зависност од бројот на пратките кои низ нив поминуваат како и од
техничките предуслови. Товарните листови од стоковите благајни каде денес не
постојат клинтски станициби биле проследени до најблискиот јазол каде би се
направил влез. Првите „сурови“ податоци би биле, практично одма достапниод
серверите на заинтересираните служби (одделенијата за контрола на приходите,
сметководството, комерцијалните служби, Дирекцијата за стоков сообаќај итн.)
кои би имале преглед било преку директното работење на SQL сервисот или
преку соодветните апликации.
Ажурирањето на програмата ( заради промена на тарифата, склопување
на нови комерцијални договории сл) исто така би било централизирано и за тоа
би се водело сметка кај администраторот во Белград. На овој начин би се
оствариле уште две битни функции.
● Податоците би се внесувале таму каде и настануваат – во растоварните
станици, а не како до сега во одделенијата за контрола на приходите во Белград
и Нови Сад.Со тоа би била и остварена главната функција на овие одделенија –
контролата, а не внесување на податоци.
● Податоците би биле практично достапни одма после внесувањето
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Слика 3.29. Компјутерска мрежа на претпријатието

Обработките кои се прават на крајот на пресметковниот период (еднаш
месечно) и понатаму би се правеле во одделенијата за контрола на приходите,
но со пристап кон интернет.Обединување на податоците би се вршело
практично одма, сукцесивно.

Слика 3.30. Форма за внесување на податоци од товарниот лист

При првото внесување на податоците предвидено е да се врши
програмирање на RFID таговите а доколку се работи за транзитен сообраќај или
увоз, се врши самочитање на податоците од порано програмираните тагови и се

43

споредуваат со податоците пристапни низ мрежата и преку хариените
документи.
4. ЗАШТИТА И ПРИВАТНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ
4.1. Заштита на податоците
Електромагнетните бранови кои се простираат низ околниот простор се
први, почетни носители на информацијата во RFID технологијата. Toа значи
дека не е неопходно да постои цврста, фиизичка врска за да се пристапи до
каналот за пренос на податоци, или просто кажано да се влезе во безжична
врска без сакање иили знаење на косникот.
Исто така, со приклучување на Интернет, односно на компјутерска
мрежа воопшто, постои реална опасност некој кој е исто така приклучен, без
знаење да пристапи до ресурсите, да прочита, измени или избрши податоци од
нив, или да пресретне порака која се разменува преку мрежа.
Заштитата на податоците може да биде исклучително едноставна, но и
исклучително сложена работа во зависност од тоа кои се функции и податоци се
доверени на системот за заштита.
4.1.1. Мерки за заштита
Заштитните активности мораат да бидат засновани на работните барања
и да бидат водени од страна на работното раководство, со видлива подршка на
„топ менаџментот“. Исто така, мора да постои добро разбирање на
безбедносниот ризик на потенцијална опасност и ранливост на системот.
Основните концепти на заштита мора да бидат изложени на сите менаџери и
вработени со што сите би биле запознаени со важечката заштита. Содржината
на упатствата за примена на заштитната политика и стандардите мора да бидат
дистрибуирани до сите вработени, како и до сите соработници кои не се
постојано вработени.
Сите главни информациски ентитети (информациски подсистеми, бази
на податоци, уреди, датотеки,....) мора да имаат сопственик. Сопственикот ги
класифицира информациите во една од четирите расположливи класи (јавни,
интерни, доверливи и тајни податоци). Исто така, сопственикот декларира кој
може да има пристап до податоците и тој е одговорен за податоците и за
нивната заштита.
Според доменот на заштита таа може да биде на ниво на апликации,
потоа, заштита на ниво на оперативен систем, на ниво на мрежна
инфраструктура и процедурална и операциона заштита.
Постојат три основни функции кои во поглед на безбедноста и заштитата
на податоци мора да бидат исполнети: автентификација, заштита на самите
податоци (во потесна смисла) и контрола на пристап.
Автентификација e процес кој дава одговор на прашањето дали
ентитетот кој е во одреден комуникациски систем, едноставно кажано, е оној за
кој се претставува дека е. Автентификацијата е клучен елемент во секаков
систем за заштита на податоците и основа на повеќето заштитни механизми.
Доверливо одредување на идентитетот (автентификација на ентитетот) и извор
на трансакција (автентификација на изворот) се врши со употреба на лозинка,
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сертификат, дигитален потпис, смарт картичка, техника на биометрија. RFID
технологијата максимално го исклучува учеството на човековиот фактор, оа во
следната генерација и автентификацијата ќе биде автоматска, преку RFID читач.
Заштита на податоците (во потесна смисла) подразбира дека
податоците не можат да бидат прочитани и изменети во текот на преносот. При
тоа воглавно се мисли на анктипција на почетокот и декрипција на крајот на
ланецот на пренос на податоците. Системите за енкрипција (шифрирање)
користат клуч за шифрирање и порака претставена во некој од стандардните
јазици јазици за комуницирање. Имаат задача изворните податоци да ги
преведат, на прв поглед во бесмислен збир на случајни податоци. Практично
никој не е во можност да ја реконструира оригиналната порака без познавање на
соодветниот механизам за дешифрирање. Постојат различни системи и
алгоритми за шифрирање кои се помалку или повеќе сложени и ефикасни.
Најпознат систем е DES (Data Encryption Standard), а додека најпознат
алгоритам за шифрирање е PGP ( Pretty good privacy ).
Kонтрола на пристап подразбира дозволување на пристап до одредени
податоци од страна на одреден ентитет и одреден начин на нивна употреба. Во
таа смисла потребно е најпрво авторизирање на сите корисници, потоа сите
корисници да бидат во можност да постават привилегии за објектите кои нив им
припаѓаат, потребно е да се спречи бришење на поделените ентитети (датотеки).
Дигитален сертификат е електронско уверение со кое се потврдува
врската помеѓу податоците за верификација и идентитетот на потписникот, кој е
издаден од страна на сертификационо тело и содржи податоци предвидени со
законски прописи и стандарди.
Нa сликата 4.1. e прикажана “end-to-end“ комуникација помеѓу
производителот и продавачот, од аспект на заштита на преносот на податоци.
Прикажани се некои точки во овој процес на пренос10.
1. Aдминистраторот на мрежата го автентификува уредот ( RFID таг и
читач ), корисникот и серверот на мрежата на компанијата и издава дигитален
сертификат;
2. RFID читачот го чита EPC тагот и ги складира податоците во
производниот EPC информативен систем;

10

www.verisign.com
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3. Продавачот ја прима палетата со стока и испраќа прашање до мрежата
за да добие информација за производот;
4. Информациониот систем на продавачот користи мрежен ONS сервер
за да се поврзе со информациониот систем на производитело;
5. Производителот и продавачот остваруваат сигурна, криптирана врска
преку SSL-a;
6. Системот на производители врши валидација на идентитетот на
продавачот преку дигитален сертификат;
Основата за добра заштита на интранетот и екстранетот е воведување
безбедни сервери (secure server), заштитни сервери (firewall), лозинки за
пристап, користење виртуелни приватни мрежи (VPN) кои тунелираат низ
јавните мрежи, но, понекогаш, и физичко обезбедување на серверските машини.
Унапредена заштита значи постоење на работна политика за постојан надзор на
интранетот, откривање небезбедни хиперлинкови и локација, влез во системот
(backdoors), проверка на валидноста на употребата на лозинки и други
безбедносни механизми на интранет инсталацијата.
4.1.2. Заштита на приватни податоци
Додека корпорациските гиганти ги рекламираат предностите на RFID
технологијата, заговорниците за човекови права истакнуваат дека следењето на
луѓе, производи, возила, па дури и пари создало орвеловски свет каде би било со
закон дозволено, трговците, на пример, да ја читаат потрошувачката кошничка
(можеби без знаење на купувачите) со просто инсталирање на RFID читач во
близина. Таквиот страв не е без основа. Моментално, RFID читачите имаат
можност истовремено да читаат податоци од RFID тагови кои се од различен
тип. Тоа значи дека ако лицето влезе во продавницата носејќи неколку RFID
тагови – на пример, во облека или картчки во паричникот - еден RFID читач ќе
ги прочита податоците собрани од сите тагови, и тоа не само оние кои се
поврзани со производите во продавницата. Takа на трговците би им било
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овозможенo со помош на RFID читач да состават целосен профил за купувачот.
Организацијата на EPIC ( Electronic Privacy Information Center ) се
ангажира во заштита на правата на граѓаните при нарушување на приватноста.
Иако е RFID индустријата свесна за заканите во однос на приватноста, се
продолжува со поставување на RFID тагови на предметите за секојдневна
употреба.
Критичарите на RFID технологијата предупредуваат дека информациите
кои се собираат преку RFID читачите можат да бидат проследени до разни
институции, па дури и да бидат злоупотребени од страна на хакери и
криминалци.
При обидите за ублажување на грижите на потрошувачите, фирмите
убедуваат дека повеќето елементи со кои се означени RFID таговите не можат
да прочитани на оддалеченост поголема од неколку метри. Меѓутоа, иако би
можеле да бидат во право денес, стручните лица оланираат многу поосетливи
RFID читачи во иднина.
Има уште неколку методи кои можат позитивно да влијаат на заштита на
приватноста на корисниците.
Kill Codes – Moжеби најдиректен и најагресивен пристап за заштита на
приватноста е потрошувачите да не носат „живи“ тагови со себе. За таа цел, ЕРС
стандардите овозможуваат неутрализирање на кодот во RFID таговите. Целта е
преку контакт ( "pin protected" ) да биде можно тагот после употребата трајно да
се направи нечитлив. Развојот на оваа технологија е на самиот крај и реално е да
се очекува дека оваа метода ќе биде функционална.
RSA® Blocker Tag – Kill Codes методата има недостаток дека тагот може
да биде неупотреблив ако сепак тоа биде потребно, т.е процесот не е
реверсибилен. RSA® Blocker Tag методата е заснована на нешто што би можело
да се опише како испраќање „спам пораки“ во случај читачот да не е
авторизиран. Тагот тогаш испраќа цела низа бесмислени кодови, па обидот на
читачот останува неуспешен. Кога RSA® Blocker Tag се отстрани, тагот ќе биде
нормално употреблив.
Благодарејќи на нивната селективна природа, блокерите не делуваат на
нормалното функционирање на RFID системот на своето окружување.
Блокерите, го спречуваат несаканото скенирање на одредени објекти ,но не
влијат на скенирањето на целото окружување. Така,RSA Bloker Tag-oвите не
можат да бидат користени за спречување на безбедносните напади на мрежата.
Тие можат само да бидат користени за да ја штитат приватноста на податоците.
Мерење на оддалеченоста: Во почените експерименти, Интеловите
истражувачи забележале дека од односот на сигналите и шумовите на RFID
таговите би можело да се установи на кое растојание се наоѓа читачот. Бидејќи
оддалеченоста имплицира доверба во многу прилики, ова би можело да се
искористи како мерка за приватност во RFID методите.
На сликата 4.2.прикажано е упатство за заштита од несакано читање на
податоците од RFID тагот во пасошот11. Пасошот треба да се заштити така што
ќе се обложи со фолија која ја намалува и отстранува можноста радио брановите
да стигнат до пасошот, односно RFID тагот кој е вграден во него.

11

www.epic.org
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Слика 4.2. Заштита на приватноста на податоците во пасошот

Во секој случај, не треба да се дозволи можноста за злоуботреба на RFID
технологијата да ја ограничи нејзината употреба, која е секако повеќеструко
корисна.
5. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ОД ВОВЕДУВАЊЕТО
НА RFID ТЕХНОЛОГИЈАТА
5.1. Логистика и ланци на снабдување. Воведување нова технологија
Логистиката - следење на тековите на стоката, управување со ланците на
снабдување бараат непрекинати информации за објектите кои се следат. Според
еволуцијата на сваќањето на суштината на процесот на производството се
одвивале во следните чекори:
- „ Произведи па продавај“, потоа
- „ Произведи го она што ќе можеш да го продадеш“ и на крај
- „Произведувај го она што веќе си го продал“
Според истиот современ концепт треба во најголема можна мера да се
елиминираат операциите кои не создаваат дополнителна вредност и да се
набљудува животниот циклус на производот - од сировини до краен потрошувач
( и расходовањето). Синџирот на снабдување (Sapply Chain) претставува збир на
деловни процеси кои ги поврзуваат добавувачите, производителите,
продавачите на големо, продавачите на мало и сите оние кои се вклучени во
процесот на создавање, продажба и испорака на производите до крајните
корисници. На тој начин, синџирот на снабдување опфаќа тек на производот,
информации и финансиски стредства помеѓу деловните партнери, односно
помеѓу претпријатијата учесници во синџирот на снабдување.
Кога некоја фирма ќе се одлучи дали ќе воведе нова технологија во
следењето на тековите на стоката, треба најпрво да тргне од усвојувањето на
политика на предпресметување на трошоците и добивките остварени со новата
технологија. За воведување на RFID технологија фирмата RedPrairie ја дала
следната почетна груба анализа:
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Слика 5.1. Однос на вложувањето и добиените вредности

Инвестициски трошоци:
- читачи (фиксни и преносни)
- антени
- мрежа со интерфејс
- софтвер за поврзување и апликативен софтвер
- интеграција, инсталација и обука
Стални трошоци:
- тагови (за еднократна и повеќекратна употреба)
- трошоци за работа на апликацијата
- трошоци на работата за читање
- одржување
- обука
Вредности:
- зголемена точност
- подобра видливост и следење
- зголемена сигурност
- поголема брзина и прооднос
- намалување на потребното инвестирање
- намалување на застареноста
- подобрен кориснички сервис
- намалување на оштетувањата
- подобрена искористеноста на просторот
- намалување на грешките при извршувањето
- Намалување на трошоците од работна сила
- Подобрен обрт на залихите
Во зависност од тоа каква е природата на самата стока, кој вид на
транспорт е во прашање, кои се релациите на кои синџирот на снабдување се
затвора, ќе бидат прифатени и одредени технолошко – технички решенија
(видот на самите тагови и читачи, медиум за пренос на информациите,
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сложеност на софтверот кои ќе влезат во трошоци секако со својата цена),
додека некои трошоци ќе бидат исти без разлика на технолошките решенија.
На сликата 5.2. е прикажано технолошко решение на следење на стоката
при товарање во магацинот. При тоа се употребуваат фиксни и преносни
читачи за собирање на податоци. Податоците се проследуваат со софтверски
систем за следење и понатаму во „надворешниот свет“ каде се достапни преку
деловните сервиси и Интернетот на заинтересираните и авторизирани
корисници.
Едно решение на следење на стоката на поглобално и географски многу
широко ниво (RTSL - Real Time Location System прикажано е на сликата 5.3.
Фирмата SkyBitz под слоганот „Пратете ги вашите објекти побрзо – поефтино и
полесно“ го претставува својот интегриран систем кој се состои од мобилен
терминал- интерфејс според таговите и други сензори , сателитски врски
докомуникациските сателити и од сателитот до земните станици ( Gateway ).
Земјените станици се поврзани со центарот за обработка на податоци кои има
излез на Интернет преку кој податоците се доставуваат до авторизираните
корисници по пат на web, email, или на друг начин.

Слика 5.2.Приказ на техничко решение на фирмата RedPrairie за следење на стоките
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Слика 5.3. Комплетна GLS ( Global Locating System ) имплементација

Слика 5.4. Интеграција на повеќе RTLS системи
На сликата 5.4. е прикажана интеграција на повеќе „локални“ RTLS
системи во следењето на патот на преку океанските бродови со помош на
повеќе сателити. Точките за следење се најдуваат, во овој случај во SAD,
Австралија и Јапонија. На сајтот на фирмата SkyBitz дури се наоѓа и ROI (Return
Of Investment) калкулатор кој пресметува ROI од внесени податоци и со
гаранции на поволен ROI фактор ако корисникот се одлучи за нивното
решение 12.

12

www.skybitz.com
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Слика 5.5. Return Of Investment калкулатор

5.2. Оптимализација на трошоците
Веќе спомената фирма RedPrairie нуду услуги во оптимализација и ги
намалува трошоците на својата технологија DLx® Transportation system of
RedPrairie 13.

Слика 5.6. Анализа на дневните трошоци на испорака и заштеда

13

www.redprairie.com
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Слика 5.7. Годишна заштеда на транспортот

Фирмата RJI 14 на својот сајт прикажала Case Study во кој со примена на
RTLS системи ги оптимализир ала и ги намалила тро шоците во едно
складиште на замрзната храна.

Слика 5.8. Почетната страна на сајтот на фирмата RJI

Целта била: да се има на располагање информации за точната локација
на палетите во огромното складиште на замрзната храна и да се намали
годишна загуба од 13,7 милиони долари.
Влезни податоци:
- $ 910 милиони годишен обрт
- просечна вредност на палетата е $ 3500,
14

http://rji.cc
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- секоја недела во просек се примаат и отпраќаат 5000 палети
- годишната загуба е 1,5% или $ 260 000 неделно
- секоја палета содржи артикли од еден вид ( ги има 17)
- бар кодовите небиле од корист во замрзнатата пластична амбалажа
- многу од запослените биле вклучени во мануелно барање на палетите
Во складиштето со замрзната храна, дневно се примаат и испорачуваат
околу 1000 палети во просек. Палетите се наоѓаат на длабки полици по пет во
низа. Температурата во складиштето е под нула. Премногу е ладно за да се
остане во складиштето подолго од 15 мин. Свежата храна пристигнува во
складиштето со иста брзина со која се испорачува понатаму.
Задачата била – прецизно да се одреди локацијата на точно одредената
палета.
Годишната загуба од 1,5,% ($ 13,7 милиони ) се појавува доколку дојди
до испорака на погрешни палети,или ако прехранбените производи останат
замрзнати во складиштето подолго отколку што е дозволено. Тоа значи дека
неделната продажба од $ 17,5 милиони вклучува $ 260 000 загуба или 75
изгубени палети неделно.
После неколку пропаднати обиди за следење и идентификација од
страна на компанијата - сопственикот на складиштето ( со поставување на
слика на палетата , па користење на бар код),задачата и припаднала на фирмата
“RJI Incorporated”. Брзо е одредено што успешното решение мора да содржи:
- константни информации за точната локација на секоја палета во
складиштето
- „ мануелна“ идентификација на секоја палета
- Потврда за утоварот на палетата на секој камион
- Имплементација на системот за следење,која би била неприметна за
запослените во складиштето – без тренинг и обука
Решението е пронајдено во вид на RTLS системот во комбинација со
ефтини RFID тагови, читачи со краток домет на читање и одреден софтвер за
следење на локацијата. Кога палетата дојде во приемната зона, на неа се
закачува RFID таг од $ 3.00. Со употреба на рачен читач, на тагот му се
доделува број кој означува специфичен вид на производ. Овој податок безжично
се пренесува до централната база на податоци. Таговите на полиците ги
пренесуваат до компјутерот информациите за локацијата на предната страна на
полицата. Софтверот за комплетно следење е Intelligent tracker (IT) од фирмата
“RJI Incorporated”.
Неделниот трошок од $ 260 000 е заменет со трошоци на точна испорака
и зачувување на инвентарот, кои изнесуваат околу $ 35 000. Годишната загуба
од $ 13,7 милиони е заменета со трошоци за следење која изнесува $ 1,8 милион.
Следува уште еден пример за корист од RFID технологијата според 15:

15

http://supplychain.mit.edu

54

Сликата 5.9. Предност на RFID технологијата во однос на бар – кодот

5.3. Предвидување
Според 16 и 17 мислењата за понатамошниот развој за воведувањето на
RFID/EPC технологијата на синџирите на снабдување би можело да има ваков
тек:

Слика 5.10. Kearney – предвидувања

16
17

www.atkearney.com
www.sap.com
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Слика 5.11. SAP - предвидување

Според дијаграмот на сликата 5.10, каде што е прикажан хипотетички
развој до 2010 год. се гледа дека клучните моменти се врзани за имплементација
кај големите работни системи (Wal-Mart, Tesco). Wal-Mart, еден од најголемите
снабдувачки синџири во осумдесеттите години на минатиот век ја наметнал
употребата на бар – кодот. На сличен начин, но многу побрзо Wal-Mart тргнал
и со имплементација на RDID технологија.
На сликата 5.11. е прикажано предвидувањето на фимата SAP за
следниот петгодишен период во однос на апликациите за менаџмент на
синџирот за снабдување ( зголемување 40% ) и зголемување на приходите од
54%.

Слика 5.12. Marketstrat – предвидување
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На сликата 5.12. е прикажан предвидувачкиот тренд на RFID сервисот за
европскиот пазар до 2013 год. Според истиот извор целокупниот светски пазар
во 2004 година изнесувало околу $1.49 милијарди. Тука се вклучени RFID
читачите (20%) интегрирани кола (10%), софтвер (9%) и RFID сервисите (19%)
. Се предвидува раст на целокупните сериси од 350 милиони долари во 2005
година на $850 милиони во 2010 година. Очекуваниот приход од RFID
апликациите за контрола на пристапот во Северна Америка во 2005 година ќе
биде 191 милион долари.
Азиско – пацифичкиот пазар за RFID софтвер од $12.9 милиони долари
во 2003 година ќе порасне на $339 милиони на крајот на 2012 год.
Што се однесува до самите апликации, најголем дел припаѓа на
апликациите за управување со синџирите за снабдување (29%), потоа на
контрола на пристапот, следењето на објектите, следење на животни. Тука уште
е и следењето на возила, следење на гумите на возилата, контрола на багажот,
следење на местата на наплата. Распределбата е прикажана на сликата 5.13.

Слика 5.13. Распределба според апликациите

Наведениот извештај има околу 800 страници и во него се опфатени 526
компании од целиот свет, а цената му е $1,495.00. Инаку, на интернет пазарот
цената на слични RFID публикации ( како на пример case study на одредени
фирми) се движи од неколку иљади па се до десетина иљади долари, што
доволно зборува за нивната актуелност.
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6. ПРЕДЛОГ - БИЗНИС ПЛАН ЗА ВОВЕДУВАЊЕНА RFID
ТЕХНОЛОГИЈА ВО СЛЕДЕЊЕ НА ВАГОНИТЕ И
СТОКАТА ОД СТРАНА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
6.1. Резиме
Бизнис планот е наменет за воведување на нови технологии во
работењето на Македонски железници при што традиционалниот (пред се
„неелектронски“ и „неинформатички“) работи да се дополнат или целосно
заменат со содветно целосно автоматизиран или полуавтоматизиран процес во
една од главните дејности на Претпријатието МЖ – превоз на стоката. Работите
кои до сега се унапредени со воведување нови, пред се информатички
технологии исто така ќе бидат унапредени и подобрени.
6.2. Опис на технологијата
Главен елемент RFID ( Radio Frequency Identification ) технологии е RFID
микрочипот (таг транспондер) поврзан со сплесната антена, која заедно со чипот
прави осцилаторно коло, а тоа реагира на точно одредена фреквенцијана на која
е подесен RFID читачот. Микр очипо т и читачот се толку танки така што да
можат како налепница да се залепат на објектот кој треба да се регистрира. Овој
склоп често се нарекува RFID таг. Тагот преку радио сигнали емитува
информациикои се собираат и понатаму со помош на сметач се обработуваат.
Улогата на човекот – оператер во овој процес е минимална, а често и никаква т.е
се се одвива целосно автоматски. Уште денес примената на оваа технологија
значително расти во разни области на животот и работата. Може да се смета
дека RFID значајно го унапредува бар – кодот за идентификација но со
значително поголеми можности.
• Не е потрена видливост, односно празен простор помеѓу читачот и
транспондерот;
• Читањето и пишувањето на податоците се прави без никаков контакт
со објектот;
• Можноста за следење на производот според тип,модел и „шаржа“;
• Следење на процесот на производството низ времето;
• Следење на информациите во процесот на контрола;
• Немање на негативни последици на влијание на околината ( влага,
прашина) благодарение на комуникацијата преку радио бранови;
вода,средства за чистење, боја алкохол, разладни средства итн, не го
оштетуваат RFID транспондерот, а честички и неметални препреки не
им попречуваат при работата;
• Обликот на транспондерот може да биде разнолик, прилагоден кон
апликацијата;
• Транспондерот може да биде многу мал;
• Транспондерот е отпорен на рефлексија на светло, и не го попречува
ниту целосен мрак;
• Транспондерот има долг животен век, повторно користење на истиот
транспондер (тип за повеќестрико користење), ги намалува
трошоците, и не бара никакво одржување;
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Од транспондерот може да се чита и / или на него да се запишуваат
информации;
• Материјалите кои не се од метал, како хартија, дрво, пластика и сл.не
ја попречуваат комуникацијата помеѓу антените и транспондерот ,
иако не се транспарентни;
• Транспондерот може да има голем капацитет на меморија за чување
на податоци;
• Апликациите каде е потребна сигурна и единствена идентификација и
долготрајност и исклучителна отпорност на идентификаторот на ниво
на специфично влијание на околината, а не е потребна директна
видливост, се идеални за примена на RFID технологиите. Во
повеќето опкружувања, RFID постигнува 99,5% до 100% читање во
првото скенирање. Без подвижни делови или оптички компоненти,
одржувањето е многу едностано.
Воведувањето на RFID технологијата во следење на железничките коли
(товарни вагони) и стоки кои се превезуваат е можно затоа што веќе постои и
значителна мерка на инфраструктура од „внесување на податоци“ т.е.до извесна
мера развиен информациски систем. Потребно е само внесувањето на
податоците преку тастатура во терминалите да се дополни со конверзија и
читање на податоци во RFID таг, што за новиот податок ќе се направи само
еднаш. Со автоматското читање на податоците од RFID тагот и проследување на
тие податоци на понатамошна обработка, заобиколена е низа на мануелни
работи. Со тоа се намалува бројот на извршителите на работите, дури и
потребата за работни места, што ги намалува трошоците; се зголемува бројот на
локации на кои е можно следењето на стоките и вагоните (треба да се постават
само примо-предаватели и електронска инфраструктура). Новата организација
овозможува поголем капацитет на извршена работа, побрза манипулација и
поголем обрт на основните средства, намалување на трошоците на превозот и со
самото тоа создава поголема конкуренција на пазарот.
•

6.3. Носители на активностите, управување и организација
Главни носители на воведување на RFID технологијата би биле луѓето
кои веќе работат во претпријатието Македонски железници, пред се во Секторот
за информатика, а и од другите сектори (Сектор за сообраќајни дејности). Од
нив би бил формиран тим, без вработување на луѓе надвор од Претпријатието.
За консултански цели би биле контактирани домашни и странски фирми. Инаку,
домашни фирми кои се занимаваат со оваа технологија сеуште нема.
6.4. Потенцијален пазар
Пазарот кој инаку „припаѓа“ на претпријатието значително би се
проширил, пред се заради подобрувањето на условите и квалитетот на превозот
и ги намалува неговите цени. Што е исто така важно, со освојување на оваа
технологија претпријатието, како право во регионот би ја подобрило својата
работна позиција и би можело да стане „ почетна точка“ и референца за други
фирми кои би ги воведувале овие или слични технологии. Моментално, во
нашето опкружување нема фирма која на овој начин ја имплементирала RFID
технологијата.
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Значи постоечките коминтенти би биле пренасочени на новата
технологија, со ширење и додавање на нови.
6.5. Предност и конкурентски фирми на пазарот
Сродни фирми кои овие технологии ги вовеле на нашиот пазар
практично не постојат. Предностите над другите фирми кои се занимаваат со
превоз на стоки ( земајќи ја во предвид новата RFID технологија) се очигледни:
• Масовност во превозот
• Висок степен на безбедност
• Релативно поволна цена на превозот
• Енергетска ефикасност
• Мала зависност на превозот од временските прилики
• Ниски екстерни трошоци заради заштита на работната и животната
средина,
• Започнати реформи во железницата
• Вработените во железницата со своето искуство и знаење
6.6. Стратегија на маркетингот
Во маркетингот исто така од традиционалната корист и технолошки
најсовремените методи со агресивен медиски настап, со постојано нагласување
дека се работи за целосно нова технологија. Ќе се користат:
• Промоции
• Претсатавување на саеми
• Економска пропаганда – огласувањево средини на јавното
информирање
• Анализа и секојдневно ажурирање на сајтот на претпријатието,
• Дефинирање на пазарот и целните групи на корисници на железнички
услуги
6.7. План за работа
•
•
•
•
•

Изработката на пилот проект за следење на стоката во магацинот со
севкупна анализа на најновата технолошка состојба на светскиот
пазар
Набавка на развојниот систем (комплет RFID тагови, антена и
примопредајник, како и соодветни мрежи) и инсталирање во еден
стоков магацин
Паралелна изработка на софтверот (со унапредување на постоечкиот)
во Секторот за информатика
Имплементација и тестирање на пробна серија на стока, како и
паралелно тестирање заедно со досегашната технологија
Верификација и пуштање во експлоатација

6.8. Финансии
Во реализацијата на воведување на RFID технологијата пред се се смета
на средствата од претпријатието како и на средства од странски инвеститори
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кои се заинтересирани за превос со нашата железница.Се смета и со средствата
од донаторски извори, пред се и заради тоа што и во интерес на земјите од
регионот, а и пошироко да се обезбеди квалитетен железнички превоз низ овој
регион.
RFID технологијата во светот е во голем замав и природно е да се
очекува дека инвестицијата ќе се исплати. Модернизацијата е услов за подобрен
квалитет на превоз и намалување на неговата цена.
6.9. Заклучок
Со воведувањето на RFID технологијата во следењето на колите
(товарните вагони) и стоки, претпријатието ќе стане лидер во технолошко ниво
на логистика на транспортот на стоки на овие простори. Целиот процес небара
вработување на нови луѓе, помошта од странство е доволна на консултанско
ниво, а користа е повеќеструка, пред се во модернизацијата, подобрување на
квалитетот и намалување на цените на услугите.
ЗАКЛУЧОК
Со брзиот развој на технологијата, со појавата на Интернет, неговиот
развој и интензивното навелгување во сите текови од современиот живот, а со
самото тоа и работењето, се создала исклучително погодна инфрастуктура за
целосно нов пристап кон традиционалните начини на работење
Засилената конфигурација, финансиската нестабилности несигурност на
пазарот се наметнуваат како императив за постојано намалување на трошоците
на работење.односно зголемување на продуктивноста и ефикасноста. Излес се
бара во различни иновативни соджини и соодветни технолошки решенија.
Многу дејности и деловни активности потребно е да се градат од почетокот на
друга основа, па е очигледен ефектот на позитивна повратна спрега помеѓу
технологијата и економијата.
Уште од настанување на сметачот се тежело да се направат такви
системи кои имаат некои од способностите на интилигентно мислење или
интилигентно однесување кое се сретнува кај луѓето. Развојот на ваквите
системии апликации е тесно врзан за моменталниот степен на развој на
сметачката технологија и технологијата воопшто. Поголема пристапност кон
овие апликации условило постојано подобрување на перформансите на
сметачките ресурси како и развој на други современи технологии и висока
интеграција на електронските системи.
Во работењето е даден приказ на RFID технологии, област која во
последните месеци е во голем замав. Прикажани се најнапред техничко –
технолошките основи на оваа технологија, со детален опис на типичните
компоненти на системот кои се применливи во конкретна употреба – са следење
на стоките и вагоните во железницата и предложени се, моментално
технолошки изводливи решенија. Потоа е даден краток опис на сметачката
инфраструктура(хардвеска и софтверска) која ја подржува оваа нова
технологија, па приказ од аспект на заштита на податоци и приватност, како и
нејзини конкретни економски ефекти.
Со оглед на погодностите кои RFID технологијата ги нуди, реално е да се
очекува дека во наредниот период нејзината присутност во современото
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работење и живеењето воопшто ќе биде се поголема, и ќе се вгр ади во
современото општество исто како бар – кодот а веројатно и повеќе. Со тоа е се
речено
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