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Pawe∏ Kaêmierczak1
Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska

Jak eliminowaç z polskiego rynku niepoprawne
kody kreskowe
Instytut Logistyki i Magazynowania
(ILiM) – organizacja krajowa GS1 Polska, jest jedynà organizacjà lokalnà
w naszym kraju, uprawnionà do przyjmowania firm i instytucji z Polski do
systemu GS1 i do nadawania im numerów GS1, zakodowanych w kodach kreskowych GS1, mi´dzy innymi EAN-8,
EAN-13. Jednym z. kluczowych zadaƒ
organizacji krajowej GS1 Polska jest
nadzór nad przestrzeganiem mi´dzynarodowych specyfikacji GS1, dotyczàcych prawid∏owoÊci oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1. W zwiàzku z tym ILiM od wielu lat prowadzi
program poprawy jakoÊci kodów kreskowych i wspó∏pracuje w tym zakresie
z sieciami handlowymi. W ramach tego
programu przeprowadza si´ mi´dzy innymi badania jakoÊci i prawid∏owoÊci
kodów w sieciach handlowych, a tak˝e
badanie jakoÊci kodów przesy∏anych do
ILiM w celu weryfikacji jakoÊci. Zasadniczym celem tych badaƒ jest wyeliminowanie kodów niepoprawnych pod
wzgl´dem jakoÊci, a wi´c niezgodnych
z normà PN-ISO/IEC 15420: 2007.
Oprócz badania jakoÊci kodów kreskowych, w ramach tego programu pracownicy ILiM przez kilka lat badali równie˝ straty czasowe spowodowane koniecznoÊcià r´cznego wprowadzania
przez kasjerki numeru GTIN produktu,
którego kodu kreskowego nie móg∏ odczytaç czytnik. Stwierdzono, ˝e nie jest
odczytywanych oko∏o 2% kodów, a spowodowane tym straty czasowe wynoszà Êrednio 4,13%. Czyli, mówiàc obrazowo, 1 na 24 kasjerki jest zatrudniona
z powodu nieczytelnych kodów i koniecznoÊci r´cznego wprowadzania numerów w nich zakodowanych do systemu kasowego. A przecie˝ to nie wszystko: wiele kodów, pozornie bez wi´kszych problemów odczytywanych przez
czytniki kodów kreskowych, nie jest
zgodnych z wymaganiami norm i „Spe1

cyfikacji ogólnych GS1”. W przypadku
takich kodów czytniki cz´sto muszà
dokonaç wielu prób ich odczytu, a to
wyd∏u˝a czas skanowania kodu, a wi´c
i czas sprzeda˝y produktu. Mamy zatem kolejne straty czasowe.
Sieci handlowe w Polsce coraz wi´kszà uwag´ skupiajà na powy˝szych
problemach, wià˝àcych si´ przecie˝
z konkretnymi stratami finansowymi.
Nie bez znaczenia jest równie˝ brak
ràk do pracy w handlu. Eliminowanie
b∏´dów z kodów kreskowych, wydruk
kodów zgodnych z wymaganiami norm
i „Specyfikacji ogólnych GS1”, staje si´
celem wielu sieci handlowych. Osiàgajà one to mi´dzy innymi poprzez
wspó∏prac´ z ILiM, kontrol´ czytelnoÊci kodów na produktach przyjmowanych do swoich centrów dystrybucyjnych, badanie czasu odczytu kodów
przez skanery w punktach sprzeda˝y
detalicznej (POS).
Wspó∏praca sieci handlowej z ILiM
mo˝e przyjmowaç ró˝ne formy. Na
przyk∏ad sprawdzanie przez pracowników ILiM w wyznaczonym przez sieç
handlowà hipermarkecie jakoÊci kodów, których nie odczytujà czytniki
przy kasach, przesy∏anie do ILiM wykazów nie odczytywanych kodów kreskowych. Instytut wysy∏a do ka˝dego dostawcy produktu z niepoprawnym kodem pismo interwencyjne z ˝àdaniem
poprawy jakoÊci kodów – ca∏y proces
poprawiania kodu jest nadzorowany,
a jego finalnym efektem jest kod kreskowy poprawnej jakoÊci.
Wiele sieci weryfikuje kody kreskowe
na przyk∏ad na wejÊciu do swoich centrów dystrybucyjnych. W przypadku
uzyskania przez kod negatywnej oceny
jakoÊci, sieci ˝àdajà od dostawcy produktu poprawienia tego kodu. Informacje z tym zwiàzane przesy∏ajà do Instytutu sieci wspó∏pracujàce z ILiM w zakresie programu poprawy jakoÊci ko-
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dów. W tym przypadku skutecznoÊç poprawy jakoÊci kodów jest wi´ksza, gdy˝
dostawca jest „naciskany” na popraw´
jakoÊci swoich kodów z dwóch stron: ze
strony odbiorcy swoich produktów czyli sieci handlowej oraz ze strony instytucji, która sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad znakowania towarów kodami GS1 – czyli ILiM. W przypadku braku reakcji ze strony dostawcy,
a wi´c niepoprawienia b∏´dów w kodach, mo˝e groziç mu utrata wielu odbiorców swoich produktów. Sieci handlowe ∏atwo znajdà nowych dostawców,
którzy produkujà podobny towar z poprawnymi kodami kreskowymi.
Niektóre sieci handlowe idà dalej
w zakresie nadzoru nad poprawnoÊcià
kodów kreskowych: nie tylko interweniujà w przypadku kodów nieczytelnych, ale badajà równie˝ czasy odczytu
kodów przez czytniki. W przypadku,
gdy czas odczytu danego kodu kreskowego jest znaczàco d∏u˝szy od przeci´tnego czasu odczytu kodów, ˝àdajà od
dostawcy poprawienia kodów kreskowych, a przede wszystkim wykonania
ich zgodnie z wymaganiami norm
i „Specyfikacji ogólnych GS1”. Podstawowà przyczynà wyd∏u˝enia czasu odczytu, czyli w zasadzie wielu prób odczytu kodu przez czytniki kodów kreskowych, jest wykonanie kodów niezgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 15420: 2007 (w przypadku kodów EAN-8 i EAN-13) i wymaganiami
„Specyfikacji ogólnych GS1”. Zwiàzane
to jest z trendem do maksymalnego pomniejszenia miejsca zajmowanego
przez kod kreskowy, który przez wielu
grafików projektujàcych opakowania
uwa˝any jest za element psujàcy estetyk´ opakowania. Osoby umieszczajàce
kod na opakowaniu bardzo cz´sto nie
znajà budowy kodu EAN-8 czy EAN-13 i
wymagaƒ zwiàzanych z jego wydrukiem. A przecie˝ informacje na ten te-
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a) 0,80

b) poni˝ej
0,80

Rys. 1. Kod kreskowy o wspó∏czynniku powi´kszenia 0,80 i poni˝ej 0,80.

skowe. Terminologia”, sta∏ym mno˝nikiem (dla kodów EAN/UPC zawiera si´
ona w zakresie od 0,80 do 2,00), stosowanym do nominalnych wymiarów
symbolu kodu kreskowego, w celu
otrzymania rzeczywistych wymiarów
kodu, w których ma on byç drukowany. Je˝eli na przyk∏ad nominalna szerokoÊç modu∏u X (modu∏ to szerokoÊç
najw´˝szej kreski lub spacji w kodzie
modu∏owym) wynosi X = 0,33 mm (dla
kodu o wspó∏czynniku powi´kszenia
1,00), to dla kodu o wspó∏czynniku powi´kszenia 0,80 szerokoÊç modu∏u
wyniesie odpowiednio X = 0,80 x 0,33
mm = 0,264 mm. Generalnie optyka
czytników kodów kreskowych jest dostosowana do odczytu kodów kreskowych o wspó∏czynniku powi´kszenia
od 0,80 do 2,00. Zastosowanie kodów
o mniejszym wspó∏czynniku powi´kszenia utrudnia ich dekodowanie,
a wi´c wyd∏u˝a czas odczytu. Mniejszy
kod wymaga te˝ znacznie wi´kszej
precyzji druku, a wi´c ∏atwo w nim
Wspó∏czynnik powi´kszenia jest, o b∏àd uniemo˝liwiajàcy jego odczyt
wed∏ug normy PN-EN 1556 „Kody kre- (rysunek 1 b).
mat sà ogólnodost´pne; wystarczy zapoznaç si´ rozdzia∏em 5 „Specyfikacji
ogólnych GS1” znajdujàcych si´ na stronie internetowej www.gs1pl.org w dziale PUBLIKACJE, aby poznaç szczegó∏owo budow´ i wymagania odnoÊnie kodów kreskowych GS1, do których nale˝à mi´dzy innymi kody EAN-8, EAN-13,
UPC-A, ITF-14, GS1-128.
Kod kreskowy na opakowaniu musi
byç odczytany przez czytnik kodów
kreskowych za pierwszym razem, bez
opóênieƒ czasowych spowodowanych
pewnymi, zdawa∏oby si´, minimalnymi
niezgodnoÊciami z wymaganiami standardów. Do takich najcz´Êciej wyst´pujàcych utrudnieƒ odczytu, zwiàzanych
przede wszystkim z redukcjà miejsca
zajmowanego przez kod na opakowaniu, nale˝à:
 za ma∏y wspó∏czynnik powi´kszenia
(wymiar X) kodu
 za ma∏a wysokoÊç kresek kodu
 za ma∏e ciche strefy kodu.

Obecnie za ma∏a wysokoÊç kresek
kodu, obok b∏´dów w gruboÊci kresek
kodu, jest najcz´Êciej wyst´pujàcym
b∏´dem w kodach kreskowych na opakowaniach produktów detalicznych.
O ile jednak b∏´dy w gruboÊci kresek
kodu sà najcz´Êciej spowodowane b∏´dami w wykonaniu wzorca kodu, matrycy drukowej kodu lub b∏´dami drukarskimi, o tyle niezgodnoÊç polegajàca na zmniejszeniu wysokoÊci kresek
kodu jest ∏atwa do unikni´cia ju˝ na
etapie projektowania grafiki opakowania. Minimalna, nominalna wysokoÊç
kresek kodu EAN-13 wynosi 22,85 mm
(dla kodu o wspó∏czynniku powi´kszenia 100%). Kreski kodu mogà byç wy˝sze ni˝ minimalna wymagana wysokoÊç, ale nie powinny byç ni˝sze. Obni˝anie wysokoÊci kresek kodu w stosunku do wymagaƒ normy PN-ISO/IEC
15420: 2007 powoduje utrat´ przez
kod mo˝liwoÊci jego wielokierunkowego odczytu (rysunek 2 b). Wskutek tego
osoba obs∏ugujàca kas´ musi tak d∏ugo
obracaç kodem na czytnikiem wielokierunkowym (sà to powszechnie stoso-

Rys. 2. WysokoÊç kresek kodu (poprawna i zbyt ma∏a).
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Rys. 3. Za ma∏a cicha strefa z lewej i prawej strony kodu.

wane w sieciach handlowych czytniki,
montowane w ladzie zaraz za przenoÊnikiem taÊmowym stanowiska kasowego), a˝ któraÊ z linii skanujàcych przetnie szerokoÊç ca∏ego kodu. OczywiÊcie, te dodatkowe manipulacje wyd∏u˝ajà czas odczytu kodu, co przy du˝ej
cz´stoÊci wyst´powania zjawiska obni˝ania wysokoÊci kresek mo˝e powodowaç znaczàce starty czasowe w sieci
handlowej. Cierpià te˝ na tym klienci,
gdy˝ wp∏ywa to na wyd∏u˝enie kolejek
przy kasach. Obecnie niektóre sieci
handlowe wprowadzajà czytniki rejestrujàce czas odczytu kodów kreskowych i wszystkie znaczàce niezgodnoÊci kodu z wymaganiami normy mogà
byç w ten sposób wychwycone. Dlatego
stanowczo odradza si´ producentom –
uczestnikom systemu GS1 obni˝ania
wysokoÊci kresek kodu, które mo˝e byç
tylko zastosowane w razie absolutnej
koniecznoÊci. WczeÊniej jednak nale˝y
spróbowaç innych metod unikni´cia
obni˝ania wysokoÊci kresek kodu, jak
na przyk∏ad zastàpienie kodu EAN-13
kodem EAN-8, który ma mniejszà wysokoÊç kresek.
Cicha strefa jest to pozbawiona jakichkolwiek znaków powierzchnia, która powinna otaczaç symbol kodu kreskowego, a zw∏aszcza poprzedzaç znak
„start” i nast´powaç po znaku „stop”
kodu. Nazywana jest ona równie˝ jasnym marginesem. Wymagana minimalna wielkoÊç lewej i prawej cichej
strefy kodów EAN/UPC jest przedstawiona w rozdziale 4.5.3 normy PN-ISO/IEC 15420: 2007, a tak˝e w rozdziale 5 „Specyfikacji ogólnych GS1”.
Na przyk∏ad dla kodu EAN-13 lewa cicha strefa powinna mieç szerokoÊç co
najmniej 11 modu∏ów (czyli 11X), a prawa 7 modu∏ów (czyli 7X). Zbyt ma∏e ci-
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che strefy kodu (rysunek 3) sà cz´sto
przyczynà trudnoÊci w odczycie lub
braku odczytu kodu przez czytniki kodów kreskowych. Lewy margines jest
„obcinany” rzadko, gdy˝ na przyk∏ad na
marginesie tym na polskich produktach
musi znajdowaç si´ cyfra ‘5‘, b´dàca
pierwszà cyfrà prefiksu Polski, czyli
590. Znacznie cz´Êciej jest „obcinany”
prawy margines, ale opcjonalnie mo˝na
na nim umieÊciç znak ’>’, który b´dzie
wskazywa∏ wielkoÊç prawej, cichej strefy. Obcinanie wynika najcz´Êciej z b∏´dnego „wpasowania” przez grafika kodu
kreskowego w pole zadruku, przewidziane dla kodu kreskowego. A przecie˝ w zasadzie wystarczy zwróciç uwag´ na to, aby nie zosta∏a obci´ta znajdujàca si´ z lewej strony kodu cyfra ‘5‘
i znak’>’ z prawej strony kodu.
Producent – uczestnik systemu GS1
jest odpowiedzialny za jakoÊç kodów
kreskowych, które znajdujà si´ na jego
produktach. Dlatego powinien dokonywaç sprawdzenia wielkoÊci kodu, wysokoÊci kresek i szerokoÊci cichych stref
kodu jeszcze w fazie wykonywania projektu opakowania. Powinien równie˝
zwróciç uwag´ na dobór w∏aÊciwych
kolorów dla kresek i t∏a kodu: kreski
powinny byç ciemne, na przyk∏ad czarne, ciemnobràzowe, ciemnoniebieskie,
ciemnozielone, a t∏o powinno byç jasne, na przyk∏ad bia∏e, ˝ó∏te, pomaraƒczowe, czerwone.
OkreÊlenie wspó∏czynnika powi´kszenia kodu jest proste: wystarczy
zmierzyç na projekcie kodu kreskowego jego szerokoÊç od lewej skrajnej
kreski do prawej skrajnej kreski i uzyskanà w milimetrach odleg∏oÊç podzieliç, w przypadku kodu EAN-13, przez 95
(95 jest szerokoÊcià kodu EAN-13 podanà w modu∏ach, bez cichych stref). Uzyskany wynik b´dzie szerokoÊcià modu-

∏u X kodu. Je˝eli uzyskanà szerokoÊç
modu∏u X podzieli si´ przez 0,33 mm
(0,33 mm jest szerokoÊcià modu∏u kodu
o wspó∏czynniku powi´kszenia 1,00) to
uzyska si´ wspó∏czynnik powi´kszenia
kodu. Po obliczeniu szerokoÊci modu∏u
X mo˝na ∏atwo okreÊliç minimalnà wymaganà szerokoÊç lewej i prawej cichej
strefy danego kodu (odpowiednio
11X i 7X dla kodu EAN-13), a na podstawie wspó∏czynnika powi´kszenia obliczyç minimalnà wymaganà wysokoÊç
kresek (dla kodu EAN-13 nale˝y 22,85
mm pomno˝yç przez uzyskany z obliczeƒ wspó∏czynnik powi´kszenia). Je˝eli na przyk∏ad szerokoÊç kodu od lewej do prawej skrajnej kreski wynosi
28 mm, to dzielàc t´ wartoÊç przez 95
uzyskuje si´ w przybli˝eniu X = 0,295
mm. Dzielàc szerokoÊç modu∏u X =
0,295 mm przez szerokoÊç modu∏u nominalnego X = 0,33 mm otrzymuje si´
w rezultacie wspó∏czynnik powi´kszenia 0,89. Minimalna wysokoÊç kresek
kodu powinna wi´c wynosiç 0,89
x 22,85 mm = 20,34 mm. Tak wi´c, bez
specjalnego wyposa˝enia, za pomocà
suwmiarki, a nawet linijki, mo˝na ∏atwo
okreÊliç poprawnoÊç podstawowych
wymiarów kodu.
Dzia∏ania podejmowane przez sieci
handlowe i ILiM przyczyniajà si´ do poprawy jakoÊci kodów na polskich produktach. Równie wa˝na jest wiedza
w zakresie budowy i jakoÊci kodów kreskowych, jakà powinni posiadaç producenci – uczestnicy systemu GS1, graficy
projektujàcy opakowania z kodami kreskowymi i drukarze. Równie˝ sami producenci wyrobów, na których znajdujà
si´ kody kreskowe, powinni sprawowaç
czynny nadzór zarówno nad jakoÊcià
swoich kodów kreskowych, jak i nad
zgodnoÊcià ich wymiarów z wymaganiami standardów.

