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Nowa technologia identyfikacji, nazywana
niekiedy „radiowym kodem kreskowym”,
z jednej strony nakierowuje tok rozumowania na zmian´ medium z kodu kreskowego
na fale radiowe, z drugiej jednak strony,
mo˝na ∏atwo zauwa˝yç nowe, niespotykane
dotàd mo˝liwoÊci
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Identyfikowanie obiektów za pomocà fal radiowych o okreÊlonej cz´stotliwoÊci nie by∏oby godne
uwagi w zastosowaniach logistycznych na szerszà skal´,
gdyby nie by∏o zwiàzane z dzia∏aniami na rzecz globalnych zastosowaƒ. Wszelkie indywidualne próby wykorzystywania tej technologii w zastosowaniach wewn´trznych sà rzecz jasna warte odnotowania, poniewa˝ stanowià asumpt do jej upowszechniania na szerszà skal´. Nie
mniej jednak, dopiero wówczas, gdy w globalnej wymianie danych umieszczanych wprost na produktach, po-

wszechnym stanie si´ swoisty zunifikowany „j´zyk radiowy”, b´dziemy mogli mówiç o radiowym systemie identyfikacyjnym, dzia∏ajàcym w otwartych sieciach dostaw.

Podobna sytuacja wyst´puje w „j´zyku kodów kreskowych”. SpoÊród wieluset symbolik kodów kreskowych,
które dotychczas wygenerowano do ró˝nych zastosowaƒ, tylko pi´ç zosta∏o zarezerwowanych dla zastosowaƒ globalnych (system EAN.UCC).
Nowa technologia identyfikacji, nazywana niekiedy „radiowym kodem kreskowym”, z jednej strony nakierowuje tok rozumowania na zmian´ medium z kodu kreskowego na fale radiowe, z drugiej jednak strony, mo˝na ∏atwo zauwa˝yç nowe, niespotykane dotàd mo˝liwoÊci opisania produktu na etykiecie umieszczonej wprost
na ka˝dym opakowaniu. Tak naprawd´, to w nowej

technologii nie tyle radio jest
istotne, ile sposób zapisu danych
w pami´ci mikroprocesorowej, popularnie nazywanej chipem.

Fala radiowa o okreÊlonej cz´stotliwoÊci UHF wzbudza
anten´ chipowà, co implikuje radiowà transmisj´ danych
z pami´ci chipa do czytnika i dalej do komputera. Tak

wi´c termin RFID jest nieco mylàcy, gdy˝ to nie fala radiowa jest medium informacji - fala radiowa jest tylko
jej noÊnikiem, a medium informacyjnym jest pami´ç
sta∏a, umieszczona w niewielkim pod wzgl´dem nie tyle rozmiarów, ile pojemnoÊci informacyjnej chipie. Na
przyk∏ad chip o pojemnoÊci 0,5 kB to 512 bitów do dowolnego wykorzystania.
I tutaj dotykamy istoty sprawy. Dowolne

wykorzystanie potencja∏u bitowego
niewiele daje, jeÊli nie zostanie to
obj´te pewnymi standardami. Podobnie jak w technologii kodów kreskowych, spoÊród
wielu symbolik do zastosowaƒ globalnych wybrano ich
pi´ç, tak w przypadku potencja∏u bitowego wybrano
pewien jego obszar o okreÊlonym adresie poczàtkowym
i d∏ugoÊci 96 bitów do zastosowaƒ wspólnych dla
wszystkich tych, którzy chcà wspó∏dzia∏aç w globalnych
sieciach dostaw. W przypadku chipa o pojemnoÊci 0,5
kB, po odj´ciu 96 bitów zarezerwowanych do zastosowaƒ globalnych i odj´ciu, np. 2 bajtów (16 bitów) na
indywidualny numer chipa nadawany przez jego producenta, pozostaje jeszcze 400 bitów do swobodnego wykorzystywania indywidualnego. To jest znaczny potencja∏ informacyjny. Na szcz´Êcie równolegle z pracami
prowadzonymi nad aspektami fizycznymi nowej techniki identyfikowania, trwajà prace zwiàza-

ne z unifikacjà podzia∏u tego potencja∏u. Owe 96 bitów to jest w∏aÊnie EPC (Elec-

tronic Product Code), którego komercjalizacjà zajmuje si´
specjalnie powo∏ana do tego celu organizacja non profit EPCGlobal Inc. Prace zwiàzane z popularyzacjà zastosowaƒ EPC znajdujà swoje odzwierciedlenie w trwajàcych obecnie projektach pilota˝owych, realizowanych
m.in. przez takie firmy, jak: Wal-Mart, Max&Spencer,
Tesco, Metro. W kolejnych numerach „e-Faktów” b´dziemy zamieszczaç bie˝àce wydarzenia zwiàzane z pracami nad technologià RFID i jej szczególnym zastosowaniem: EPC . W skrótowej formie opisywane b´dà zamierzenia, realizacje i wnioski wynikajàce z pilota˝owych zastosowaƒ RFID w Êwiecie. Informacje te
stanowià kompendium stanu wdra˝ania technologii
RFID, udost´pniane przez EPCGlobal Inc.
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Globalizacja RFID. Krytycy technologii RFID g∏oszà, ˝e ∏aƒcuch dostaw nie b´dzie pracowa∏ efektywnie bez dzielenia
si´ informacjà. Niezb´dne wzajemne zaufanie uczestników ∏aƒcuchów
dostaw nie wyst´puje jednak jeszcze w dostatecznej iloÊci w biznesie.

Wdra˝anie technologii RFID na
lotniskach. Próby zastosowania tagów RFID na lotniskach wykaza∏y, ˝e mo˝liwe jest zmniejszenie o po∏ow´ liczby pomy∏ek w obs∏udze baga˝u. Jest to tym bardziej znaczàce, ˝e British Airways gubià lub uszkadzajà rocznie 2 proc. z 50 mln sztuk baga˝y.
International Air Transport Association (IATA), które reprezentuje 270 linii lotniczych, ma nadziej´ do koƒca 2005 roku wprowadziç RFID na 10. wa˝nych lotniskach. Program ten jednak si´ opóênia ze wzgl´du na odmienne podejÊcie linii lotniczych w USA.
Linie lotnicze w USA m.in. Delta i United, chcà wprowadziç najtaƒszà wersj´ tagów RFID, czyli read-only. Natomiast IATA pragnie
zastosowaç bardziej zaawansowany system, pozwalajàcy nie tylko
odczytywaç i ale i zapisywaç tagi RFID (read-write).

Wydatki na technologi´ RFID.
W ubieg∏ym roku analitycy przewidywali, ˝e g∏ówni dostawcy sieci
Wal-Mart wydadzà pomi´dzy 1 mln $ a 500 mln $ na ich pierwsze
pilotowe wdro˝enia w 2004 r. Okaza∏o si´, ˝e firmy wyda∏y Êrednio
oko∏o 500 000 $. W tym roku spodziewany jest znaczàcy wzrost wydatków na RFID – wiele firm zwi´ksza 3 do 5 razy bud˝ety na RFID.
Wydatki na RFID w 2004 r. by∏y powstrzymywane m.in. z ograniczeƒ w dost´pnoÊci wyposa˝enia i us∏ug.

sklepach i 35 centrach dystrybucyjnych. Tesco z∏o˝y∏o zamówienie na 4000 czytników RFID i 16 000 anten w firmie ADT, po
zakoƒczonym sukcesem projekcie pilotowym. Sieç rozpocz´∏a stosowanie tagów RFID na palety transportowe, zawierajàce p∏yty
DVD oraz produkty dostarczane do TESCO w kontenerach
zwrotnych. „Radiowy kod kreskowy” i projekty zabezpieczenia
∏aƒcucha dostaw majà daç Tesco lepszà „widzialnoÊç” produktu
na drodze od producenta do sklepu, zwi´kszyç wydajnoÊç ∏aƒcucha dostaw i zmniejszyç ceny, co ogólnie wp∏ynie na polepszenie obs∏ugi klienta.

Co si´ robi przed wdro˝eniem technologii RFID w firmie (wg Marc Dautlich, Silikon.com). Projekt wdro˝enia RFID jest podobny do ka˝dego innego projektu IT, porównywalnego pod wzgl´dem zakresu i rozmiaru. Przed wdro˝eniem takiego projektu nale˝y wziàç pod uwag´ dwa kluczowe problemy biznesowe.
Pierwszym problemem jest zidentyfikowanie kluczowych korzyÊci biznesowych, planowanych do uzyskania z zastosowania technologii
RFID. Jest to bardzo istotne, poniewa˝ pozwala na tworzenie efektywnych narz´dzi dla zmierzenia efektywnoÊci dostawcy us∏ugi, a tak˝e
stwarza mo˝liwoÊç zawarcia w kontrakcie odpowiednich zach´t dla
dostawcy us∏ugi na dostarczenie wymaganego poziomu efektywnoÊci.
Drugim kluczowym problemem dla organizacji chcàcej zastosowaç
RFID jest zidentyfikowanie i zlokalizowanie prawdopodobnych
zmian w jego istniejàcych procesach i systemach. Mo˝e to dotyczyç
przewidywania i unikania problemów ∏àczenia nowych baz danych
ze starymi lub przydzielenia znaczàcych zasobów na wydzielenie
sensownych informacji z wielkiego zakresu danych typowo generowanych przez technologi´ RFID.

Standaryzacja numerowania. 18.01.2005 r. Ma∏e firmy IT wdra˝ajàce techEPCglobal Inc. og∏osi∏a, ˝e Komitet AFI (Application Family Identi- nologi´ RFID (wg Gene J. Kofier), za∏o˝ony przez Rad´ EPCglobal, opracowa∏ rekomendacj´ na za- prowski, United Press Internatiorzàdzanie numerowaniem tagu dla ostatnio ratyfikowanego standar- nal). Wi´kszoÊç firm IT nie ma doÊwiadczenia w pracy z fidu interfejsu komunikacyjnego UHF 2 generacji. Rekomendacja ta
wzywa do przystosowania zarówno nag∏ówka EPC, jak i AFI ISO do
Identyfikatora Systemu Numerowania NSI (Numbering System Identifier) na ka˝dym tagu EPC. U˝ycie tego identyfikatora b´dzie dzia∏a∏o jak wskaênik dla czytników RFID i pozwoli na ∏atwe odró˝nienie
tagów stosujàcych schemat numerowania zgodny z rekomendacjami
EPCglobal od tagów stosujàcych inne schematy numerowania. Pozwoli to na znacznie wydajniejsze i dok∏adniejsze wykorzystywanie
tagów EPC w globalnym, wielotagowym Êrodowisku sieci dostaw.

TESCO wkracza na wielkà skal´
w technologi´ RFID (wg Miya
Knights, Vnunet.com, Computing). Tesco wdra˝a „radiowy kod kreskowy” jako cz´Êç
projektu aktualizacji i bezpieczeƒstwa systemów ∏aƒcucha dostaw.
Tesco chce zakoƒczyç pierwszà faz´ tego projektu do koƒca 2005
roku. Projekt ten obejmuje sprz´t mocowany na rampach roz∏adunku i za∏adunku i w punktach przyj´cia towarów w jego 1300

zycznym aspektem RFID. Wiele firm zamierzajàcych stosowaç
RFID spowolni∏o swoje wysi∏ki we wdra˝aniu z powodu niedoboru wykwalifikowanych integratorów systemów RFID. Ten deficyt
otworzy∏ drzwi dla mniejszych firm, które odnalaz∏y nowà nisz´ dla
swojej dzia∏alnoÊci. Dobrym tego przyk∏adem jest firma ODIN
Technologies z Reston (USA), która specjalizuje si´ w fizyce zastosowaƒ RFID oraz w testowaniu tagów. Inna firma - InSync Software z Melbourne (Australia), stosuje treningowy model pokazujàcy,
jak mo˝e dzia∏aç technologia RFID w handlu. Wielkie firmy wdra˝ajàce IT skupiajà si´ na udoskonalaniu swojej technologii. Nie posiadajàc odpowiedniej wiedzy z zakresu RFID, cz´sto nabywajà
w tym celu mniejsze firmy. Przyk∏adem tego mo˝e byç nabycie jednego z czo∏owych producentów tagów – firm´ Matrics Inc., przez
firm´ Symbol Technologies.

Na podstawie EPCglobal News Sumary, styczeƒ 2005
opracowali – Jerzy Majewski, Pawe∏ Kaêmierczak

