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Standardy danych w tagu EPC (cz. 1)
Informacje na temat technologii EPC
zosta∏y przedstawione ju˝ wczeÊniej
w „Logistyce”, m.in. w nr 1/2004
i 4/2004. Niniejszy artyku∏ otwiera cykl
artyku∏ów, dotyczàcych standardów danych zapisywanych w tagu EPC.
W elektronicznym noÊniku danych,
jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), b´dzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. B´dzie to jeden z poni˝szych standardów danych:
- SGTIN
- SSCC
- SGLN
- GRAI
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fikacji lub schematów identyfikacji.
W tym artykule zostanie szerzej
przedstawiony pierwszy z tych standardów, czyli SGTIN.
W tagach EPC b´dzie zapisywany, bazujàcy na GTIN numer identyfikacyjny
nazywany w skrócie SGTIN (Serialized
Global Trade Identification Number). Poniewa˝ GTIN identyfikuje tylko rodzaj
produktu, a nie identyfikuje indywidualnie ka˝dego produktu, dlatego w celu
uzyskania tej mo˝liwoÊci w tagu EPC do
GTIN dodano numer indywidualny.
W ten sposób mo˝liwa jest identyfikacja, np. ka˝dej puszki Coca Coli, ka˝dej
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SGTIN polach b´dà umo˝liwia∏y wykorzystanie SGTIN w sieci EPC.
Poni˝ej zosta∏o przedstawione zastosowanie poszczególnych pól zapisywanych w tagu EPC:
• Nag∏ówek okreÊla d∏ugoÊç ca∏ego numeru identyfikacyjnego EPC, identyfikuje jego typ i struktur´
• WartoÊç filtru jest stosowana do
szybkiego filtrowania i selekcji podstawowych poziomów pakowania, takich jak opakowanie produktu jednostkowego, opakowanie zbiorcze,
jednostka logistyczna, opakowania
wewn´trzne, palety itp. WartoÊç fil-
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Rys. 1. Dane zakodowane w SGTIN

- GIAI
- GID.
Z powy˝szego zestawienia wynika,
˝e numer identyfikacyjny EPC zawiera
istniejàce, kluczowe numery EAN.UCC
z wyjàtkiem ostatniego – GID (General
Identifier), który jest niezale˝ny od
wszystkich znanych, istniejàcych specy-

pary spodni itp. Struktura danych zakotru nie zosta∏a jeszcze poddana standowanych w SGTN zosta∏a przedstadaryzacji.
wiona na rys. 1.
• Podzia∏ wskazuje d∏ugoÊç prefiksu
W tagu EPC przed SGTIN wyst´pujà
firmy i oznaczenia jednostki. Jest to
jeszcze trzy dodatkowe pola: Nag∏óbardzo istotne np. w Polsce, gdzie
wek, WartoÊç filtru i Podzia∏, jak pokad∏ugoÊç prefiksu firmy mo˝e wynosiç
zano w tab. 1. informacje zawarte
od 4 do 7 cyfr. WartoÊci podzia∏u pow tych dodatkowych do w∏aÊciwego
kazano w tab. 2.

Tab. 1. ZawartoÊç tagu EPC o pojemnoÊci 96 bitów kodujàcego SGTIN

96-bit
SGTIN
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Nag∏ówek
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Podzia∏
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Numer
indywidualny

8 bits

3 bity

3 bity

20-40 bitów

24-4 bity

38 bitów

0011 0000
(wartoÊç
rzeczywista)

8
(pojemnoÊç
dziesi´tna)

8
(pojemnoÊç
dziesi´tna)

999,999 999,999,999,999
(pojemnoÊç
dziesi´tna)

9,999,999- 9
(pojemnoÊç
dziesi´tna)

274,877,906,943
(pojemnoÊç
dziesi´tna)
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• Prefiks firmy identyfikuje producenta
produktu, do którego przy∏àczony
jest tag EPC, np. „Firma Coca – Cola”
• Cyfra wskaênika znajdujàcego si´
w GTIN zostaje w SGTIN przeniesiona
przed oznaczenie jednostki. To przeniesienie umo˝liwia wyszukiwanie
w Internecie producenta danego produktu, a przez to dotarcie do interesujàcej nas informacji. Oznaczenie
jednostki odnosi si´ dok∏adnie do typu produktu, najcz´Êciej „Stock Keeping Unit”, np. ‘Cola dietetyczna
puszka 330ml, wersja US’.
• Numer indywidualny jest numerem
niepowtarzalnym dla ka˝dej pozycji –
mówi nam dok∏adnie, do której, np.
puszki 330ml Coli dietetycznej si´

Tab. 2. WartoÊç Podzia∏u. Literatura: EPC™ Tag Data Standards Version 1.1 Rev.1.24. Standard
Specification 1 April 2004. EPCglobal
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0
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4

1
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11

7

2

2

34

10

10

3

3

30

9

14

4

4

27

8

17

5

5

24

7
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6

6

20

6
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odnosi. Umo˝liwia to m.in. szybkie
Cyfra kontrolna znajdujàca si´
wyszukanie produktów, które mogà w GTIN nie jest umieszczona w SGTIN.
byç blisko terminu wa˝noÊci.

ZAPRASZAMY NA EPC ROADSHOW –
SEMINARIUM POÂWI¢CONE
ELEKTRONICZNEMU KODOWI PRODUKTU
Elektroniczny Kod Produktu – nowa
technologia, budzàca ju˝ dziÊ ogromne
zainteresowanie potencjalnych u˝ytkowników, niesie za sobà nieogranicznonà
liczb´ korzyÊci w procesie zarzàdzania
∏aƒcuchem dostaw.

tychczasowymi wdro˝eniami oraz amerykaƒskimi doÊwiadczeniami sieci Wal-Mart.
Seminarium zostanie tak˝e wzbogacone
o wystàpienie przedstawiciela CCG z Niemiec, który podzieli si´ z uczestnikami doÊwiadczeniami z wdro˝eƒ
w sieci METRO. SeminaW dniach 25-26 listopada
rium b´dzie zatem jedynà
2004 r. w konferencji ECR
i niepowtarzalnà okazjà do
Polska odb´dzie si´ seminarium EPC Road- zapoznania si´ z aspektami technicznymi
show, poÊwi´cone Elektronicznemu Kodo- w zakresie nowej technologii oraz do anawi Produktu. Seminarium to b´dzie mia∏o lizy projektu (business case study).
charakter mi´dzynarodowy, a udzia∏ w nim
wezmà przedstawiciele krajów Europy Program EPC Roadshow jest bardzo boWschodniej i Centralnej. Seminarium po- gaty i zró˝nicowany: zapraszamy zatem do
prowadzi Henri Barthel, Dyrektor Zarzà- wzi´cia udzia∏u w seminarium.
dzajàcy EPC w EAN International, który
przedstawi tajniki Elektronicznego Kodu
Produktu (EPC). Uczestnicy seminarium b´Wi´cej informacji:
dà mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z dohttp://www.ecr.pl/ecr2004/epc.php
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