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EPC – radiowy kod kreskowy
Elektroniczny Kod Produktu (EPC)
okreÊlany cz´sto jako „radiowy kod kreskowy” czy „kod kreskowym nast´pnej
generacji” stanowi obecnie jedno z najwi´kszych wyzwaƒ dla firm z bran˝y
FMCG. Wykorzystuje on technologi´
RFID, w której numer identyfikacyjny
jest zapisywany w specjalnym znaczniku
tzw. tagu umieszczonym na produkcie,
a do jego odczytu wykorzystuje si´ fale
elektromagnetyczne o wysokiej cz´stotliwoÊci. Wydaje si´, ˝e dzi´ki swoim
mo˝liwoÊciom technologia RFID b´dzie
mog∏a w niedalekiej przysz∏oÊci spe∏niç
wreszcie marzenia o indywidualnej
identyfikacji produktu, o szybkiej i prostej identyfikacji zawartoÊci opakowaƒ
transportowych oraz mo˝liwoÊci on-line
Êledzenia przep∏ywu towarów. Technologia RFID, wykorzystujàca cz´stotliwoÊci radiowe do identyfikacji obiektów,
nie jest technologia nowà. Jednak˝e dopiero w ciàgu ostatnich kilku lat zaczà∏
byç dostrzegany ogromny potencja∏
tkwiàcy w niej, szczególnie w powiàzaniu z Internetem co doprowadzi∏o do
opracowania zupe∏nie nowego rozwiàzania – koncepcji Elektronicznego Kodu
Produktu (EPC – Electronic Product Code).

Historia wykorzystania
technologii RFID
Technologia RFID po raz pierwszy zosta∏a zastosowana w latach 40. w czasie
II wojny Êwiatowej, celem odró˝nienia
samolotów aliantów od samolotów
wroga. Du˝ej mocy transpondery RFID
by∏y umieszczane na pok∏adach samolotów wojsk sprzymierzonych. Wzbudzane przez sygna∏ radarowy, wysy∏a∏y
odpowiedê umo˝liwiajàca identyfikacj´
samolotu jako „przyjacielskiego”. System ten o nazwie IFF (Friend or Foe) by∏
pierwszym oczywistym zastosowaniem
technologii RFID a obecne systemy
kontroli powietrznej ciàgle bazujà na
koncepcji IFF. W latach 70. badania nad
zastosowaniem systemów RFID finansowane by∏y w zasadzie wy∏àcznie ze
Êrodków paƒstwowych. Ich zakres kon-
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centrowa∏ si´ na zagadnieniach zapewnienia bezpieczeƒstwa w szeregu rzàdowych programach, w szczególnoÊci
tych obejmujàcych materia∏y nuklearne.
Wynalazek mikrochipu i zwiàzany
z nim post´p technologiczny doprowadzi∏y do zaprojektowania i zastosowania tzw. pasywnych tagów RFID, tj.
znaczników które mogà byç czytane
bez koniecznoÊci zasilania ich z zewn´trznych êróde∏, np. z baterii. Brak
zasilaczy zredukowa∏ z jednej strony
koszt takich znaczników, gdy˝ korzysta∏y one z energii fali radiowej wysy∏anej
przez czytnik, ale z drugiej ograniczy∏
zakres odleg∏oÊci odczytu.
Pod koniec lat 70., technologià zainteresowa∏y si´ naukowa laboratoria
Los Alamos w USA, które pracowa∏y
tak˝e dla sektora prywatnego. Pierwszym komercyjnym zastosowaniem tej
technologii by∏a identyfikacja ˝ywego
inwentarza. Obecnie pasywne tagi sà
u˝ywane w ró˝norodnych aplikacjach:
od kontroli dost´pu, przez identyfikacj´ zwierzàt do aplikacji logistycznych.
Ciàg∏e usprawnienia technologii i nowe wynalazki doprowadzi∏y do redukcji kosztu takiego taga, przy jednoczesnym zwi´kszeniu jego mo˝liwoÊci
w zakresie gromadzenia i transmitowania danych.

Co to jest EPC
Elektroniczny Kod Produktu (EPC) to
rozwiàzanie, które obejmuje znacznie
wi´cej ni˝ tylko sam kod, gdy˝ stanowi
po∏àczenie technologii RFID z mo˝liwoÊciami jakie daje Internet. Cz´sto okreÊla si´ je mianem „Internetem produktów”. Ca∏a koncepcja oparta jest na nast´pujàcych za∏o˝eniach :
– w tagu zapisany jest tylko numer
identyfikacyjny
– wykorzystuje si´ specjalne oprogramowanie – tzw. middleware (lub savant), stanowiàce interfejs mi´dzy
czytnikiem a aplikacjà u˝ytkowà i Internetem, s∏u˝y do zarzàdzania przep∏ywem informacji w ca∏ej sieci EPC

– informacja dotyczàca ka˝dego obiektu
jest przechowywana w publicznej sieci. Dost´p do niej odbywa si´ poprzez
us∏ug´ ONS (Object Naming Service), podobnej do DNS dla stron www
– tagi i czytniki sà niedrogie oraz dostosowane do standardów
– tagi i czytniki sà kompatybilne z otwartym globalnym standardem, gwarantujàc, ˝e b´dà wspó∏pracowaç ze sobà
bez wzgl´du na kraj pochodzenia towaru.
W ramach opracowanego schematu
kodowania EPC mo˝na identyfikowaç
w sposób unikalny indywidualne obiekty, zarówno towary konsumenckie, palety, jednostki logistyczne zasoby czy cokolwiek innego. Zastàpienie etykiety
z kodem kreskowym, elektronicznym tagiem, daje mo˝liwoÊç lokalizacji i Êledzenia produktów w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw gdy˝ numery mogà byç odczytywane b∏yskawicznie i bez koniecznoÊci posiadania obiektu na linii wzroku. Schemat kodowania EPC dla 96 bitowego tagu ilustruje rys. nr 1.
Prace nad systemem EPC prowadzi Auto-ID Centrum, laboratorium naukowe
przy MIT w USA. Powsta∏o ono w 1999
roku w celu zaprojektowania nast´pnej
generacji kodu kreskowego. Za∏o˝yciele,
do których nale˝à Gillette, Procter &
Gamble oraz UCC Inc. zdo∏ali pozyskaç
wsparcie od kilkudziesi´ciu mi´dzynarodowych korporacji i organizacji, ∏àcznie
z EAN International. Centrum wspó∏pracuje w ramach tego projektu równie˝
z innymi laboratoriami na ca∏ym Êwiecie:
laboratorium Uniwersytetu Cambridge
w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem Adelaide w Australii, Uniwersytetem Keiko
w Japonii, Uniwersytetem Fudan w Chinach oraz USG/ETH w Szwajcarii. Do ko016.37000.123456.100000000
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mercjalizacji wyników badaƒ za∏o˝ono
odr´bnà organizacj´ o nazwie ePC global. Jej siedziba mieÊci si´ w USA. Obecnie ponad 100 wielkich firm komercyjnych finansuje zarówno badania nad ePC
jak i funkcjonowanie firmy ePCglobal.

Jak b´dzie dzia∏aç sieç EPC ?

lub z wysy∏a zapytanie do Internetu, do
bazy danych ONS, która na ich podstawie generuje adresy internetowe. ONS
wskazuje systemowi inny serwer
(EPCIS), który zawiera plik z pe∏nà informacj´ o produkcie. Plik mo˝e byç pobrany przez system middleware,s a informacja o produkcie przekazana do systemu ERP przedsi´biorstwa. Us∏uga ONS
b´dzie w przysz∏oÊci musia∏a obs∏u˝yç
znacznie wi´cej zapytaƒ ni˝ aktualnie
DNS dla stron www. Z tego wzgl´du firmy b´dà utrzymywa∏y lokalne serwery
ONS dla przechowywania danych celem
szybszego dost´pu do nich.
èród∏owà, pierwotnà wersj´ systemu
middleware stworzy∏ Auto-ID Center
i jest ona obecnie modyfikowana przez

Struktur´ sieci EPC ilustruje rys. 2.
W jej sk∏ad wchodzà nast´pujàce elementy:
– EPC tag – sk∏adajàcy si´ z mikrochipu
z do∏àczonà antenà i umieszczony na
opakowaniu
– czytnik EPC – urzàdzenie sta∏e lub
przenoÊne, które odczytuje tagi EPC,
gdy znajda si´ w polu jego odczytu;
pod∏àczony jest do oprogramowania middleware
– oprogramowanie MIDDLEWARE
(lub savant) – aplikacja obs∏ugujàca wymian´ danych mi´dzy
czytnikiem lub siecià czytników
oraz egzystujàcymi systemami
informatycznymi. Stanowi interfejs do wewn´trznych systemów
oraz sieci EPCglobal
– Serwer EPCIS – umo˝liwiajàcy
u˝ytkownikom wymian´ danych
mi´dzy partnerami handlowymi
Rys. 2. – Struktura sieci EPC
w oparciu o kody EPC. Ten serwer u˝ywa j´zyka PML (Physical Mar- integratorów systemów w pilotowych
kup Language), podobnego do HTML aplikacjach. G∏ówny Server ONS jest
czy XML do przechowywania i przeka- obecnie przygotowywany przez firm´
zywania danych o towarach produ- VeriSign.
centa.
– ONS (Object Naming Sernice) – êród∏owy Kiedy pierwsze wdro˝enia?
katalog typu DNS kierujàcy u˝ytkowników do informacji o produkcie z daSzereg wydarzeƒ z ostatnich dwóch
nym EPC. Realizuje funkcje podobne lat wskazuje, ˝e nowa technologia jest
do funkcji DNS dla Internetu. ONS ju˝ gotowa do szerokiego wdra˝ania,
wskazuje adres serwera gdzie zgroma- np:
dzone sà informacje o produkcie.
– uzgodniono standard numerowania
obiektów uwzgl´dniajàcy m.in. numeW momencie wysy∏ki palety z produkry identyfikacyjne EAN.UCC
tami czytnik umieszczony na bramie – kilkadziesiàt firm zakupi∏o ju˝ licencje
magazynu wzbudzi tagi za pomocà
i jest subskrybentami organizacji ePCprzesy∏anych fal radiowych. Tagi na toglobal której celem jest komercjalizawarach zacznà emitowaç swoje indywicja wyników badaƒ Auto-ID Center
dualne numery EPC. Czytnik po kolei
oraz administrowanie siecià numerów
odczyta wszystkie tagi. Czytnik pod∏à- – zwi´ksza si´ liczba pilotowych wdroczony jest do komputera, na którym
˝eƒ, a gwa∏towny wzrost oczekiwany
dzia∏a odr´bny system, obs∏ugujàcy EPC
jest w ciàgu najbli˝szych dwóch lat
tzw. middleware. System wspó∏pracuje – wyniki testów pilotowych wskazujà na
zarówno z wewn´trznà aplikacjà zarzàmo˝liwoÊç osiàgni´cia ogromnych kodzajàcà przedsi´biorstwem (ERP) jak
rzyÊci
i z serwerem EPICS. Po odebraniu prze- – technologia (Tagi, czytniki i pierwsze
kazanych numerów EPC, system komuwersje aplikacji integrujàcych) powinnikuje si´ z ONS na lokalnym poziomie
ny byç nied∏ugo dost´pne do szero-

kiego wdra˝ania i po akceptowalnych
przez rynek cenach
– spodziewane jest szybkie uzgodnienie
jednego wspólnego zakresu cz´stotliwoÊci.
Obecnie technologia EPC jest w fazie
testów pilotowych w przedsi´biorstwach, które najbardziej zainteresowane sà wdro˝eniem. Z badaƒ przeprowadzonych w ubieg∏ym roku przez A.T. Kearney i Kurt Salmon Associates wÊród kadry zarzàdzajàcej ponad 80 amerykaƒskich firm wynika, ˝e nale˝y spodziewaç
si´ szerokiego wdro˝enia na poziomie
palet i du˝ych opakowaƒ zbiorczych
w ciàgu najbli˝szych 3 lat. Firmy takie jak
Wal-Mart, Metro i Tesco deklarujà, ˝e ju˝
w ciàgu najbli˝szego roku zacznà uruchamiaç wdro˝enia pilotowe
z pierwszymi dostawcami, a w roku
2006 ca∏kowicie przejdà na nowà
technologie przy rejestracji dostaw.
Pierwsze wdro˝enia b´dà g∏ównie
aplikacjami wewn´trznymi, s∏u˝àcymi do Êledzenia palet i innych opakowaƒ transportowych w centrach
dystrybucji. Transmisja danych
o dostarczanych produktach b´dzie
realizowana przy pomocy dotychczasowych rozwiàzaƒ EDI. Spodziewane korzyÊci z tego rozwiàzania sà
tak ogromne, ˝e przewiduje si´ masowe upowszechnienie takiego oznaczania opakowaƒ transportowych w ciàgu najbli˝szych 2-3 lat. Co do indywidualnych produktów to o szybkoÊci zastosowania identyfikacji EPC zadecydujà
najprawdopodobniej nast´pujà cechy:
wysoki koszt jednostkowy, cz´ste wyst´powania braków w zapasach czy wzgl´dy bezpieczeƒstwa. Warunkiem tego zastosowania jest oczywiÊcie uruchomienie us∏ugi ONS i powstanie baz danych
zawierajàcych opisy produktów w j´zyku
PML. Kody EPC upowszechnià si´ najprawdopodobniej tylko na towarach
konsumenckich wybranych kategorii i
raczej nie nastàpi to nie wczeÊniej ni˝ za
oko∏o 5- 8 lat.
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