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Апстракт—Кроз пројекат ће бити приказан систем за дозволу приступа, путем NFC технологије или дигиталне нумеричке 
тастатуре, сервису који нам извршава одређену потребну операцију, трансакцију. Пројекат се састоји од Arduino платформе, 
NFC читача, LED дисплеја и Keypad тастатурe. Овим системом је приказана симулација рада система који су увелико 
доступни у нашем окружењу. Једноставним наслањањем телефона на NFC модул, систем идентификације кориснику може 
да дозволи или не дозволи права приступа. Arduino има довољан капацитет EEPROM меморије да може да садржи довољан 
број индентификационих кодова са дозвољеним приступом. Са сигнализацијом и релејом овај систем даје комплетнију 
слику система и приближава обичном кориснику како систем функционише. 

Кључне речи – Arduino; NFC; Mobilni telefon; таг;  

1 УВОД  
Мобилни телефон је постао више од простог уређаја за обављање разговора и размену кратких и 

мултимедијалних порука. Нови тренд у телекомуникационој индустрији, NFC концепт је дизајниран тако да 
здружује више различитих технологија, као што су мобилни телефони, паметне картице, читачи картица, 
системи трансакције и плаћања. Ова технологија омогућава размену података, самим додиром са другим NFC 
уређајем истог или различитог произвођача.[6] 

Циљ рада је да уз помоћ микроконтролерске платформе Arduino, NFC читача и телефона израдимо систем за 
идентификацију и ауторизацију корисника, односно одређивање права приступа заштићеној области или 
банкарској трансакцији. Сам принцип система је такав да се уз помоћ NFC читача и мобилног уређаја (или тага), 
врши идентификација корисника. Након ауторизације идентификованe мобилног телефона, кориснику се 
одређује право приступа заштићеном објекту или трансакцији. Микроконтролер Arduino, врши главну улогу у 
овом систему. Након што се мобилни телефон или таг налази у пољу деловања читача, и читач очита ID картице, 
Arduino има улогу да изврши њену идентификацију односно да препозна корисника коме је та картица додељена. 
Након тога, Arduino има улогу да изврши ауторизацију идентификоване картице, то јест да провери да ли 
поменути корисник има права приступа трансакцији. У овом систему је остављен и приступ преко лозинке, као 
резервни вид приступа заштићеном објекту. 

2 ARDUINO И NFC 
У овом раду биће приказана примена Arduino платформе, NFC модула и Keypad тастатуре као систем 

индетификације приступа. 

2.1 Arduino 
Arduino је микроконтролерска платформа развијена у Италији 2005. године на Институту за интерактивни 

дизајн у Ивреји. Технички, Arduino је програмибилни логички контролер, а службено је open-source платформа 
која се темељи на једноставном кориштењу хардвера и софтвера, те је намењен за израду разних интерактивних 
пројеката. Међутим, оно што га је учинло светски познатим су тзв. Arduino плоче које имају способност да 
региструју било какав улаз и претворити га у излаз, на пример, активирање мотора притиском тастера, 
укључивање ЛЕД диода итд. Све то чини скуп инструкција које се програмирају кроз  IDE (Arduino софтвер). 
Његова популарност је све већа и већа и све више људи препознаје запањујући потенцијал овог невероватног 
пројекта отвореног кода као и његову способност да се брзо и лако креирају специјализовани пројекти са 
релативно скромним познавањем програмирања. Највећа предност Arduino микроконтролерске развојне 
платформе је у једноставности коришћења, где чак и људи без програмерског искуства могу да савладају основе 
и стварају сопствене пројекте у релативно кратком временском периоду. 

Направљен је од open-source хардверских компоненти које су спојене на 8-битни Atmel AVR микроконтролер 
или 32-битни АРМ процесор. Тренутно постоји више од петнаест различитих модела, а сви се могу проширивати 
са тзв. модулима (shield-овима), који имају различите функције. Један од модела је приказан на Слици 1. Arduino 
долази у различитим величинама. Тренутно актуелне верзије ове популарне плоче су Arduino Uno R3, Arduino 
Due, Arduino Leonardo, Arduino MEGA 2560 R3, Arduino Nano, Pro Mini… 



 
Слика 1 – Изглед Arduino платформе 

Arduino се програмира путем Arduino софтвера, бесплатним IDE -ом у којем се пише C/C++ програмски код 
и пребацује на контролер. Овај софтвер ради на Windows платформи, -у и Linux-у, а појавиле су се апликације и 
за Андроид. Уз IDE се добија и велики број примера који чине одличну основу за даљи рад. На улазе овог 
контролера могуће је довести тастере, прекидаче, готове тастатуре, различите сензоре (температуре, притиска, 
протока, IC сензоре…), док излазе можете повезати на широк спектар извршних уређаја – ЛЕД диода, сијалица, 
зујалица, мотора, екрана за приказ података… 

Цена оригиналног Ардуина је тренутно око 30€, а број произведених плоча из године у годину рапидно расте. 
Поред оригиналних верзија, на тржишту се могу пронаћи кинеске копије по знатно повољнијим ценама  уз исту 
функционалност и не много слабији квалитет. 

2.2 NFC 
NFC (Near Field Communication) или комуникација блиског поља је нова бежична технологија кратког домета 

која се развила из већ постојећих бежичних технологија, тачније као њихова комбинација, која омогућава 
интеракцију два уређаја на безбедан начин. Она знатно поједностављује међусобну интеракцију уређаја 
приближавањем или додиром и омогућава пренос података између њих. У раду је приказан начин 
функционисања NFC технологије, затим су дате њене карактеристике, као и стање на тржишту NFC телефона. 
Анализиране су могућности примене ове технологије, њене предности, као и практични примери употребе.[7] 

Постоје две врсте NFC система: пасивни и активни. Пасивни NFC тагови садрже интегрисано коло које има 
основни радио примопредајник и малу количину трајне меморије. Они се напајају струјом коју сигнал читања 
тага индукује у антени. Примљени енергија је довољна за напајање тага како би послао податке једном, а сигнал 
је релативно слаб. 

Непостајање унутрашњег извора напајања омогућује израду пасивних транспондера врло малих димензија, 
прикладним за уградњу у налепнице. Могуће су и врло јефтине израде што пасивне транспондере чини 
најпопуларнијима код масовних примена у трговачким ланцима. Зависно од величине и дизајна антене о 
одабраној фреквенцији, домет сигнала је од око 10 центиметара па до неколико метара. 

 

 

 
Слика 2 – NFC/RFID тагови 



3 ХАРДВЕР ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 
Хардверски део овог пројекта  је електронско коло које у себи садржи Arduino Уно плочу, NFC PN532 

Reader/Writer, 5x4 Matrix Keypad тастатуре и LCD дисплеја. Блок шемa пројектног задатка је приказан на Слици 
3. 

 
Слика 3- Блок шема пројектног задатка 

Подаци са мобилног телефона или NFC тага се упоређују са кодовима који су уписани директно у EEPROM 
меморијy Arduina, и након компарације у самом коду који се извршава Arduinо и прослеђујемо податке на екран 
у одређеном формату, као и на релеј. Па је због тога и Arduino управо најзначајнији део овог уређаја, јер 
остварује везу и управља са свим осталим деловима уређајима. За потребе овог мастер рада коришћен је Arduino 
Уно који је базиран на ATmega328 микроконтролеру. 

NFC PN532 Reader/Writer се у овом случају користи за очитавање телефона и NFC тагова. Он спада у групу 
јефтиних модула који се користе у ову сврху. Микроконтролер и читач тагова користи SPI за комуникацију (чип 
подржава I2C и UART протоколе али нису имплементирани у библиотекама). Читачи комуницирају користећи 
електромагнетно поље 13.56MHz. 

5x4 Matrix Array Keypad тастатурa kористи 9 пинова од чега је 7 дигиталних и 2 аналогна улаза. Тастатура и 
RFID Reader/Writer су приказани на Слици 4 . 

 
Слика 4 – NFC PN538 Reader/Writer и 5x4 Matrix Array Keypad 

Ради увида у то шта се дешава између Ардуина и NFC читача, користи се LCD дисплеј. Он се базира на 
Hitachi HD44780 микроконтролеру. Коришћени дисплеј има бело позадинско осветљење, а текст се исписује у 4 
реда по 20 карактера, где је резолуција једног карактера 5x8 пиксела. На овом дисплеју могуће је поред 
стандардних карактера исписати и неки специфичне карактере које корисник сам креира. Да би се смањио број 
линија потребних за повезивање Ардуина и LCD дисплеја користи се модул за базирани на интегрисаном колу 
PCF8475T. Овај модул садржи и потенциометар који служи за подешавање контраста дисплеја који се налази са 
задње стране. 

За комуникацију Ардуина са периферним уређајима коришћена су два комуникациона протокола. Преко I2C 
протокола Arduino комуницира са LCD дисплеја, а са NFC читачем комуницира преко SPI протокола.  



4 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 
 

Практични рад је једноставна демонстрација како се NFC користи у свакодневној примени, на принципу 
електронског кола са NFC модулом које ће активирати релеј или сигнализацију. Активација је понашање које је 
очекујемо у случају да је пролаз или трансакција дозвољена након индентификације картицом, телефоном или 
тагом. Са Arduino-oм као мозгом целе операције и његовим IDE-ом ми ћемо урадити подешавање самих кодова 
унутар самог програмског кода овог система, и тиме избегавамо коришћење спољне меморије. EEPROM  
меморија овог Arduino-а је величине 1024 бајта што је сасвим довољно за потребе ове симулације. Индентичне 
кодове које оставимо у меморији у Arduino-у, доделићемо и телефону помоћу бесплатне апликације које смо 
описали изнад. Мобилни телефон ће у овом случају да симулира и замени картицу, што је све чешћа појава у 
нашем окружењу. На банкоматима има опција да се у замени за картицу користи телефон, али је потребан 
софтвер који издаје банка у чијем је тај банкомат власништву. Код који генерише NFC таг је криптован и 
заштићен и скоро га је немогуће злоупотребити. 

 

 

Слика 5 – Изглед пројектног задатка 
 

Na LCD дисплеју и на конзоли Arduino IDE-а можемо пратити поруке које се исписују док на NFC 
наслањамо тагове или мобилни уређај. За тагове који постоје у меморији Arduino-a, исписаће се позитивни 
резултати на екрану, док ће релеј отворити контакт и зелена LED диода ће засијати. Ако наслонимо таг или 
телефон са погрешним кодом, на LCD дисплај ће исписати негативну поруку и црвена диода ће засијати. 

 

 
 

Слика 7 – Одбијен приступ, одговарајући код није  у систему 
 



Поред телефона, корисници имају могућност ауторизације преко лозинке. У случају да корисник остане без 
могућности да успостави контакт NFC кодом, он ће моћи наставити свој  администратор му може дозволити 
приступ овим видом ауторизације. Ово је остављено као вид резервног решења, ако корисник изгуби картицу да 
може имати привремен приступ. Или, администратор на овај начин може дозволити одређеним корисницима 
тренутан приступ, ако не постоји потреба да корисници добију идентификациону картицу и потребу за 
дуготрајнијим правом приступа.  

5 ЗАКЉУЧАК 
Са настанком и развојем NFC технологије и њеном интеграцијом у мобилне уређаје, отворила се перспектива 

за развој нових апликација које могу да унапреде свакодневни живот. Као и све нове технологије и NFC је до 
сада имала успорен развој и имплементација нових серVisa је ишла споро. Основни недостатак у протеклом 
периоду били су NFC уређаји (телефони) али када су на сцену ступили велики пословни системи као што су 
VISA, MasterCard, Google и други може се са сигурношћу претпоставити да ће развој бити убрзан. Ако се овоме 
дода да су велики системи уложили преко 100 милиона долара у развој NFC плаћања, не треба сумњати у 
будућност ове технологије. 

Паметни телефони, који је у последњих неколико година све више, ускоро ће бити стандардно 
опремљени NFC технологијом. Поред телефона NFC технологија ће бити уграђена и на многа друга места 
попут аутомобила, канцеларија, продавница, што ће у омогућити да сваки просечан грађанин свакодневно 
употребљава ову технологију. Када се уз све то напомене да је NFC технологија заснована на међународним 
стандардима, односно да није везана за локално тржиште већ је глобално прихваћена долази се до закључка да 
је она дефинитивно технологија будућности на коју ће се савремени човек лако и брзо навићи. 

Бесконтактно плаћање постало је нужно у срединама у којима је уведено, а прилагођавање потребама 
корисника основни водич, који данас може доносити конкурентне предности. Корисника који обављају 
бесконтактна плаћања је из дана у дан више, а потреба за модерним комуницирањем све већа. У корист овој 
технологији пре свега иде то што је коришћење веома једноставно и крајњи корисник не мора учинити велике 
напоре да би користио уређаје који су му намењени. Све се своди на једноставност и мултифункционалност у 
коришћењу. 
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