RFID 201: Základy
Úvodní informace k využívání technologie RFID ve vaší
knihovně

První a nejlepší otázka:
roč by mě to mělo zajímat?
Ve většině knihoven zaostává rozpočet na zaměstnance za
rostoucím počtem výpůjček. Knihovníci potřebují nové nástroje,
které jim umožní zvýšit produktivitu a zlepšit služby čtenářům, a
to tak, aby nebylo potřeba rozšiřovat počty zaměstnanců.
Mnoho těchto knihovníků se obrací na technologii RFID (Radio
Frequency Identification, Identifikace založená na radiové
frekvenci). Jedná se o dobře zavedenou technologii, která zvyšuje
rychlost a přesnost většiny činností spojených s výpůjčkami a se
zařazováním knih do regálů, takže zaměstnanci knihovny mají více
času poskytovat konkrétní služby čtenářům. Tento systém také
chrání vaši sbírku a zajišťuje veřejnosti maximální využití
knihovny. Instalace systému RFID představuje určitou investici, ta
je ovšem obvykle splacena během dvou let ... přičemž přínosy
nového systému se mohou projevovat desetiletí i déle.
Některé nové technologie mohou čtenáře zastrašit, to ovšem není
případem RFID. Mnoho z nás už tuto technologii využívá při
každodenní činnosti. Také ti, kteří ji neznají, brzy zjistí, že se jedná
o technologii vysoce intuitivní a užitečnou. RFID má pro
knihovníky vysokou hodnotu, ale zároveň se jedná o systém tak
snadný, že i malé děti mohou předvést – a často také předvádějí –
jeho využití svým rodičům.

Co je to RFID?
Jednoduše řečeno, systém RFID se skládá ze dvou částí: štítku a
čtečky. Informace je zakódována do štítku; čtečka dokáže tuto
informaci zjistit a předat ji dál osobě nebo systému, který ji
požaduje.
Štítek obsahuje mikročip (s informací) a anténu. Tyto součástky jsou
obvykle zakryty ochrannou vrstvou. (Životnost této vrstvy závisí na
způsobu použití. Pokud je štítek umístěn uvnitř knihy, bude papír
dostatečnou ochranou; pokud štítek připevníte na motor tryskového
letadla, budete potřebovat něco houževnatějšího.) Zadní strana
ochranné vrstvy funguje jako samolepící páska, takže součástky
můžete snadno umístit na potřebné místo. V knize není štítek nijak
nápadný, je velice tenký a obyčejně zabere několik centimetrů

Kolikrát jste během posledního
týdne použili technologii RFID?
Pokud jste si koupili novou košili nebo svetr, je možné že ve švu
byl zašitý RFID štítek. Pokud jste projížděli automatizovanou
branou pro placení mýtného nebo jste kupovali benzín, je možné,
že jste používali systém RFID (možná jste také jeli autem, které
využívá systému zapalování s RFID bez pomocí klíčů). Jestliže
jste běželi maraton, možná jste dostali štítek RFID, který se
připevňuje na botu a který v cíli zaregistruje váš čas. V některých
zemích používají také cestovní pasy se zabudovaným RFID
štítkem.
To byly pouze ty příklady využití technologie RFID, se kterými se
můžeme každý setkat.
Kromě toho se RFID štítky a čtečky
používají ke kontrole rozsáhlých inventářů a právníci s jejich
pomocí zjišťují, kde se nacházejí jejich dokumenty. V laboratořích
zajišťují RFID štítky správné označení vzorků a na letištích řádnou
údržbu tryskových motorů.
Elementární RFID zařízení byla poprvé využita ve 40. letech 20.
století. Po více než šesti desetiletích výzkumu a zdokonalování se
tato technologie nyní stává běžnou součástí našich životů. Během
několika příštích let by mělo využití technologie RFID rychle
narůst, neboť mnoho výrobců a poskytovatelů služeb využívá její
nákladové efektivnosti a vysoké spolehlivosti.

čtverečních. RFID štítky umístěné v knihách jsou pasivní: to
znamená, že v nich nejsou žádné baterie ani jiný zdroj napájení.
Energii potřebnou k získání informace dodá čtečka.
Knihovna vybavená technologií RFID má obvykle umístěny čtečky
u výdejního pultu a u samoobslužného stanoviště. Další čtečka je
umístěna v bezpečnostní bráně – toto zařízení identifikuje knihy
nebo jiná média, která neprošla výpůjčním systémem. Mnoho
knihoven používá technologii RFID také pro automatizovaný
příjem a systém pro manipulaci. Produktivitu lze také zvýšit
pomocí příručních čteček používaných k manipulaci s knihami
čekajícími po vrácení na zařazení nebo ke kontrole regálů, zda byly
knihy zařazeny dobře.

Jak technologie RFID funguje?
RFID čtečky vysílají signál, který vyhledává štítky. Jakmile se
štítek dostane do příslušného dosahu, signál jej zachytí,
„probudí“ jej a dodá mu příslušnou elektrickou energii, aby
mohl štítek odpovědět a poskytnout požadovanou informaci.

• Jestliže si čtenář vypůjčuje několik knih, každý štítek okamžitě
odpoví svým jedinečným identifikačním číslem; toto číslo je
stejné, jako číslo čárového kódu využívaného mnoha
knihovnami. Systém RFID předá identifikační číslo řídícímu
systému knihovny, který podle něj vyhodnotí příslušný název,
provede výpůjčku a vytiskne stvrzenku.

• Jestliže čtenář knihu vrací, štítek opět odpoví svým
identifikačním číslem a systém zkontroluje čtenářův účet.
Jestliže knihovna současně využívá i automatizovaný systém
pro manipulaci, kniha se nasměruje do příslušné bedny pro
zařazení do regálu.

• Jestliže knihovník kontroluje v regálech inventář, příruční
čtečka pípne vždy, když objeví chybějící či špatně zařazenou
knihu nebo knihu chybně registrovanou jako vrácenou či
vhodnou pro vyřazení.

• Jestliže chce čtenář opustit knihovnu, čtečka vyšle signál ke
štítku s dotazem zda byla daná položka řádně vypůjčena.
Odpoví-li štítek negativně, vydá čtečka ve výstupní bráně
varovný signál a upozorní tak čtenáře, aby položku vrátil nebo
provedl řádnou výpůjčku.
Funkčnost systému RFID je možné upravit podle konkrétních
přání zákazníka. Ve velkých skladištích musí být systém
schopen přečíst štítky na paletách vzdálených až 5 metrů.
V knihovně stačí systém navrhnout tak, aby přečetl štítky, které
nejsou dál než několik desítek centimetrů.
RFID má několik výhod ve srovnání s jinými podobnými
technologiemi, jako jsou např. čárové kódy. Pokud má být např.
načtena položka s čárovým kódem, musí ji zákazník nebo obsluha
přiložit správným způsobem ke čtečce. To je v srovnání
s technologií RFID časově náročný proces. Ta umožňuje načtení
několika položek zároveň, které ani nemusí být ke čtečce
přikládány. Položky s čárovým kódem je potřeba někdy
naskenovat několikrát, než dojde k jejich správnému načtení. A
navíc – čárové kódy jsou vytištěny na papíru a musí být umístěny
na vnější části knihy nebo krabičky, takže je možné je běžným
použitím seškrábat či jinak znehodnotit.

Jak prospěje systém RFID našim čtenářům?
Půjčování a vracení knih bude rychlejší. RFID technologie
dokáže najednou načíst celý stoh knih, přičemž úkon může
provést knihovník i čtenář. Protože se jedná o tak snadnou
technologii, čtenáři spíše budou ochotni obsloužit se sami.
Vracení knih je s využitím systému RFID také mnohem rychlejší
a jednodušší. (Pokud se navíc systém RFID propojí s
automatizovaným systémem pro manipulaci, bude nárůst
produktivity opravdu dramatický: systém dokáže přijmou
vrácenou položku, zkontrolovat čtenářův účet a položku správně
vytřídit pro zařazení do regálu. Knihovník se mezitím může
věnovat jiným čtenářům.)
Zaměstnanci knihovny se budou více věnovat čtenářům. Po
zavedení technologie RFID stráví knihovníci méně času
manipulací s položkami – jejich otáčením, skenováním a
uspořádáváním do stohů – a budou se moci více věnovat
individuálním otázkám a požadavkům.
Návštěva knihovny je produktivnější. Pro knihovny je velice
náročné kontrolovat své zdroje. Ty představují tisíce – nebo i
miliony – jedinečných položek, z nichž každá je nesmírně
důležitá pro daného zákazníka, který ji potřebuje ke své práci
nebo proto, že se jedná o poslední knihu jeho oblíbeného autora.
Technologie RFID zajistí, aby byly tyto položky vždy na svém
místě, tam, kde je čtenáři i knihovníci rychle najdou. (Během
přechodu na systém RFID se obvykle dostaví okamžitý užitek,
kdy knihovny objeví založené knihy, které se považovaly za
ztracené a kterých mohou být stovky.)
Technologie RFID je užitečná i pro zaměstnance: Knihovníci
stráví více času se zákazníky a méně času přenášením knih, takže
jejich pracovní uspokojení roste a naopak klesá možnost poranění
způsobených jednotvárnou zátěží (repetitive stress injury).
Tradičním posláním knihovny je poskytovat rovný přístup
k vědomostem. Dnes se však také očekává, že těžiště činnosti
knihoven bude tvořit řada aktivit pro veřejnost, od vyučování a
školení, po výstavy a umělecké produkce. Technologie RFID
pomůže při zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců,
takže knihovna dokáže splnit svou tradiční roli i nové požadavky
čtenářů a veřejných představitelů.

Jaké jsou kritické pohledy na RFID?
Technologie, na které jsou systémy RFID založeny, je dnes již
obecně přijímána. Má dlouhou životnost, je spolehlivá a cenově
přístupná, což je důvod, proč se s ní stále častěji setkáváme
v běžném životě.
Obvykle zmiňovaným problémem je však obava o soukromí.
Pokud jsou knihy nebo CD vybaveny RFID štítkem, může si

někdo přečíst informace z tohoto štítku na dálku a zjistit, co
poslouchám nebo čtu?

terminál do něj automaticky vloží informaci, která byla právě
načtena z čárového kódu.

• Knihovník vrátí knihu do regálu a vezme další.
Soukromí je vážná záležitost a je třeba s ním takto zacházet.
Knihovny používají složité metody, které zabezpečují, že
zákazníci, kteří si prohlížejí různé materiály, si mohou být jisti,
že jejich činnost není sledována. Systémy RFID jsou zcela
v souladu s tímto úsilím.
Za prvé, informace uložená v RFID štítku je podobná jako
informace v čárovém kódu. Oba štítky lze přečíst mnohem
obtížněji než název knihy, který je velkými písmeny vytištěn na
přední straně a hřbetu.
Za druhé, krátký dosah knihovnických systémů RFID – jedná se
maximálně o několik desítek centimetrů – znamená, že je velice
nepravděpodobné, že by někdo byl schopen načíst informace ze
štítku na knize či jiném médiu poté, co si je čtenář vypůjčí a
odejde z knihovny. (Ve skutečnosti může být soukromí ještě
větší, pokud se systém RFID propojí s možností automatických
výpůjček. Všetečný zvědavec by se musel hodně snažit, aby
zjistil názvy všech knih, které jsou v jednom stohu umístěny na
RFID čtečku a okamžitě načteny.)
Upřímně řečeno, pokud by existoval účinný systém, jak přečíst
vysokofrekvenční RFID štítky (ty, které se používají
v knihovnách) ze 150 až 180 centimetrů, dodavatele technologií
RFID by to jedině potěšilo. Ve skutečnosti to však konstrukce
vysokofrekvenčních systémů RFID neumožňuje. (Abyste přečetli
vysokofrekvenční štítek ze 180 cm, potřebovali byste vysoce
výkonný vysílač velikosti nákladního automobilu.) A ještě
poslední poznámka: Naše společnost působí v oblasti vyspělých
technologií už dlouhou dobu, takže víme, že nemůžeme říct, že
nic takového není možné. Věříme však, že se nejedná o reálné
nebezpečí.

Jak se do štítku ukládá informace?
Uložit informaci do RFID štítku je obvykle jednoduché a velice
rychlé. Každý výrobce má svůj systém. Jestliže uzavřete
smlouvu s Knihovními systémy 3M, bude převod z čárových
kódů na RFID probíhat následovně:

• Veškeré potřebné vybavení je zabudováno do snadno
ovladatelného terminálu, se kterým budete projíždět mezi
regály (takže nemusíte odnášet stohy knih z regálů a pak je
tam zase vracet). Tyto terminály se za účelem provedení
základního převodu obvykle pronajímají, pokud pak získáte
do sbírky další knihy, můžete je snadno opatřit RFID štítky
pomocí pracovní stanice u výpůjčního pultu.

• Knihovník přiloží čárový kód ke skeneru, který zachytí
informaci.

• Terminál vygeneruje prázdný RFID štítek.
• Jakmile knihovník přilepí tento štítek na danou položku,

Systém 3M zajišťuje vysokou automatizaci celého procesu. Není
potřeba nic složitě nastavovat ani komplikovaně ručně vkládat
přístupové kódy či jiné informace. Po zapnutí terminálu už
nemusí zaměstnanec stisknout žádné další tlačítko. Pomocí
jediného terminálu může zaměstnanec převést až 500 položek
za hodinu. Pomocí několika terminálů dokázala jedna knihovna
převést sbírku se 160 000 položek během 10 dnů.

Jaká jsou rizika?
Při přemýšlení o významné investici musí vedení knihovny a její
zaměstnanci zvážit i potenciální nástrahy. Obvykle začnou tím, že
zjistí, jaké mají se systémem RFID zkušenosti ostatní knihovny.
Jakmile tak učiní, zjistí, že katastrofické případy jsou prakticky
neznámé.
Výzkum také ukazuje, že některé knihovny zvládly
implementaci lépe než ostatní a že některé jsou s funkčností a
technickou podporou spokojenější. Ve většině případů se lze
vyhnout možným problémům, pokud dodržíte několik
jednoduchých opatření.

1. Uvažujte pouze o dobře zavedených dodavatelích: váš nový
systém může dobře fungovat deset let i více, takže
potřebujete dodavatele, který má také takto dlouhé
zkušenosti. Zeptejte se na reference.

2. Jakmile se rozhodnete pro nejvhodnějšího dodavatele,
nebojte se určitých závazků. Nejúspěšnější zavedení systému
RFID je výsledkem úzké spolupráce mezi knihovnou a
jediným dodavatelem, který je „vlastníkem“ systému. Trvejte
na tom, aby dodavatel nesl odpovědnost za hardware,
software, propojení s ILS (integrovaný knihovnický systém),
zaškolení a služby technické podpory. Jestliže není dodavatel
ochoten tuto roli nést, uvažujte o jiném. (To samozřejmě
znamená, že dodavatel má místní nebo regionální zastoupení.
Pokud se váš poskytovatel technické podpory nachází na
druhém konci kontinentu – nebo na úplně jiném kontinentu –
mohou být časové prostoje nepřijatelné.)

3. Vší mejte si všech detailů konstrukce systému.
Systémy RFID přináší okamžité a obrovské zvýšení
produktivity, z toho důvodu však zaměstnanci často opomíjí
jejich drobné nedostatky. Chtějí využívat přínosů systému co
nejdříve, takže jsou ochotni přijmout vady, které se mohou
jevit jako nevýznamné. To je pochopitelné ale neuvážené.
Drobné vady se v krátké době mohou změnit na velké.
Například: některé RFID systémy nemají vhodné rozhraní pro
komunikaci s ILS. Výsledkem je příliš složitý systém
výpůjček a snížená funkčnost ILS. Zaměstnanci i čtenáři
budou rychle brát přínosy systému RFID jako samozřejmost a
zaměří se na tyto drobné nedostatky. Proto se pořádně

rozhlédněte – existují cenově dostupné systémy, které nenutí ke
kompromisům.

4. Opatřete si systém s mobilním terminálem pro převod na
technologii RFID. Někteří knihovníci vzpomínají na přechod
na RFID jako na dlouhodobý úkol, pro jiné to byl úkol jen
jeden z mnoha. Knihovny, které využily mobilního terminálu,
obvykle patří do druhé skupiny. Mobilní terminály umožňují
zaměstnancům pracovat mezi regály a převádět knihu po
knize. Tím je celý proces rychlejší a pro zaměstnance
jednodušší (nemusejí vláčet vozíky plné knih na speciální
místo a potom je vláčet zase zpátky), zároveň představuje i
menší narušení pro čtenáře. (Terminál nemusíte kupovat;
obvykle je možné si jej pronajmout.)

5. Vyhněte se speciálním štítkům některých dodavatelů. V době,
kdy se technologie RFID teprve vyvíjela – dříve než byly
zavedeny průmyslové standardy –, se každá společnost
snažila přijít se svou vlastní vizí systému, který by byl pro
uživatele nejvhodnější. Dnes používá většina štítků
průmyslové standardy, které se budou užívat, i když se
technologie bude dál vyvíjet. Přesto však stále existují
některé speciální štítky určitých firem. Jejich použití by
však mohlo omezit váš další rozvoj.

Proč si vybrat systém 3M?
Vedení knihovny a její zaměstnanci nesou zodpovědnost za
výběr a srovnání mnoha dodavatelů RFID. Nakonec se obvykle
rozhodnou pro 3M. Proč?
Vynikající technologie. Aby se investice vyplatila, musí systém
RFID přinést větší spokojenost zákazníků a produktivitu
zaměstnanců. To znamená, že se musí jednat o systém spolehlivý,
přesný a s dlouhou životností. Systémy 3M tyto požadavky
splňují, protože jsou založeny na dlouhodobém výzkumu
technologií, od zpracování signálu a použití správné samolepící
hmoty, po systémový software a dokonalé zpracování. Naše
produkty rovněž podrobujeme testům urychleného stárnutí a
dalším.

Vynikající design. Systém RFID 3MTM je intuitivní, jednoduše
použitelný a atraktivní – díky desítkám let zkušeností
s navrhováním a vytvářením podobných komplexních, vysoce
integrovaných systémů v různých oborech. (Jedná se např. o
systémy pro manipulaci s lékařskými informacemi, pro zpracování
přesných součástí elektronických zařízení, pro automatizované
testy biologických materiálů, pro vysokorychlostní balící systémy
atd.) Máme za sebou několik desetiletí zkušeností se softwarem,
elektronikou a strojírenstvím a během té doby jsme se naučili
propojit naše odborné zkušenosti s lidským faktorem a
průmyslovým designem. Výsledkem je funkčnost spojená
s elegancí, která zákazníky pobízí systém si vyzkoušet a která jim
také přinese užitek, pokud tak učiní: více
než 90 % uživatelů bylo při prvním použití samoobslužného
systému 3M SelfCheck úspěšných.
Zkušenost s knihovnami. Společnost 3M spolupracuje
s knihovnami již více než 35 let. Byli jsme u toho, když knihovny
přecházely z lístkových katalogů na integrované databáze.
Pomáhali jsme při rozšiřování knihovních sbírek z klasických
novel na DVD. Známe požadavky našich zákazníků, ten nesmírně
náročný úkol, který je spojen se správou půl milionu nebo ještě
více položek, známe i odhodlání knihovníků. Rozumíme i vašim
čtenářům a jejich požadavkům na práci se softwarem a
hardwarem.
Jedinečné služby. Knihovníci ví, jak získávat informace. Když hledají
správného dodavatele, obvykle zjišťují že služby společnosti 3M
jsou nepřekonatelné. Tím si také udržujeme svou pozici v
knihovnictví už více než tři desetiletí a z toho důvodu se k nám
zákazníci stále vrací. (Ale nemusíte nám věřit, zeptejte se
ostatních.)
Zůstaneme tady. Společnost 3M se stará o své zákazníky už více
než jedno století. Každý den využívá mnoho knihoven některé
naše produkty. Pro některé jsou to třeba jenom jednoduché
poznámkové bločky Post-it® Note nebo lepicí pásky. Pro jiné jsou
to oddělující zástěny pro počítače nebo prakticky bezchybné
bezpečnostní systémy. Všichni zjišťují, že společnost 3M
poskytuje nejen špičkovou úroveň kvality a služeb, ale dokonce
se ještě zlepšujeme.
3M, SelfCheck a Post-it jsou obchodní známky společnosti 3M.
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