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Dlaczego kod GS1 DataBar mo˝e byç o po∏ow´ ni˝szy
od kodu EAN-13
Kody GS1 DataBar (wczeÊniej nazywane kodami RSS – ang. Reduced Space
Symbology) sà kodami liniowymi, podobnie jak kody EAN-13. Dlatego mo˝na je odczytywaç za pomocà takich samych czytników, pod warunkiem, ˝e
czytniki te posiadajà opcj´ odczytu
symboliki kodów GS1 DataBar.
W rodzinie symbolik GS1 DataBar istnieje siedem symbolik, spoÊród których
cztery organizacja GS1 przyj´∏a do stosowania w punktach sprzeda˝y deta-

licznej ze wzgl´du na mo˝liwoÊç ich
wielokierunkowego odczytu (tabela 1).
Dzi´ki specyficznej budowie, kody
GS1 DataBar mogà mieç wysokoÊç
o ponad po∏ow´ mniejszà, ni˝ kody
EAN-13, a i tak mogà byç odczytywane
bez problemu przez czytniki wielokierunkowe. Jest to szczególnie istotne
w przypadku ma∏ych opakowaƒ, gdzie
umieszczenie pe∏nowymiarowego,
umo˝liwiajàcego wielokierunkowy odczyt kodu EAN-13, nie jest mo˝liwe.

W tym przypadku producenci stosujà
obecnie obni˝anie wysokoÊci kresek
tego kodu. Taki obni˝ony kod traci
cz´sto mo˝liwoÊç jego odczytu za
pierwszym przy∏o˝eniem do czytnika
kodów kreskowych, co wià˝e si´ z koniecznoÊcià manipulacji opakowaniem
w celu odczytania kodu. Powoduje to
okreÊlone straty czasowe sieci handlowych. Aby uniknàç obni˝ania kodu wystarczy w miejsce kodu EAN-13 zastosowaç kod GS1 DataBar-14 – je˝eli

Tab. 1. Symboliki przyj´te przez GS1 do stosowania w punktach sprzeda˝y detalicznej ze wzgl´du na mo˝liwoÊç ich wielokierunkowego odczytu.

1) GS1 DataBar-14

2) GS1 DataBar-14 Spi´trzony Wielokierunkowy

3) GS1 DataBar Rozszerzony

4) GS1 DataBar Rozszerzony Spi´trzony
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przestrzeƒ przeznaczona dla nadruku
kodu EAN-13 jest za niska lub kod GS1
DataBar-14 Spi´trzony – je˝eli przestrzeƒ przeznaczona dla nadruku kodu
EAN-13 jest za wàska.
Kod EAN-13 koduje numer GTIN-13,
natomiast kod GS1 DataBar-14 koduje
GTIN-14, który w porównaniu do
GTIN-13 zawiera jeszcze cyfr´ wskaênika. Oba kody zawierajà wi´c podobnà liczb´ danych i dlatego porównanie
wielkoÊci tych kodów najlepiej odzwierciedla ró˝nic´ w wielkoÊci pomi´dzy kodem EAN-13 i GS1 DataBar.
Tablica 2 prezentuje przyk∏ad szerokoÊci i wysokoÊci tych kodów dla wymiaru X1 = 0,25mm.

kombinacji zbiorów numerów A i B dla
6 znaków z lewej po∏owy kodu) i prawej, kodujàcej równie˝ 6 cyfr. Czytnik
kodów kreskowych mo˝e skanowaç
i dekodowaç oddzielnie te dwie po∏owy
kodu, po czym ∏àczyç je ze sobà i w ten
sposób rekonstruowaç ca∏à zawartoÊç
kodu. Tak wi´c, na przyk∏ad, w czasie
przesuwania produktu w kierunku od
lewej strony kodu do prawej, czytnik
kodów kreskowych najpierw odczytuje
lewà po∏ow´ kodu (rysunek 1.a), a nast´pnie prawà (rysunek 1.b).
Kod GS1 DataBar-14 sk∏ada si´
z czterech segmentów. Na ka˝dy segment sk∏ada si´ znak danych i znak wyszukiwania (rysunek 2). Kod ten mo˝e

mieszczanych na ∏amach „Logistyki”),
od 1 stycznia 2010 roku wielokierunkowe odmiany symboliki GS1 DataBar powinny ju˝ byç w pe∏ni akceptowane
w punktach sprzeda˝y detalicznej.
A wi´c, poczàwszy od tej daty wsz´dzie
tam, gdzie na opakowaniu nie b´dzie
móg∏ zmieÊciç si´ kod EAN-13 o wysokoÊci zapewniajàcej jego wielokierunkowy odczyt, powinna znaleêç si´ jedna z wielokierunkowych odmian symboliki GS1 DataBar.

Tab. 2 – Porównanie wymiarów kodu GS1 DataBar-14 i EAN-13 dla wymiaru X=0,25 mm.

Rodzaj symboliki kodu

GS1 DataBar-14

EAN-13

szerokoÊç kodu

24,00 mm

28,25 mm

wysokoÊç kodu

08,25 mm

18,28 mm

Rysunek 1 przedstawia przyk∏ad odczytu kodu EAN-13. Kod ten sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: lewej, kodujàcej 6 cyfr
(cyfra „5” znajdujàca si´ z lewej strony
kodu nie jest bezpoÊrednio zakodowana w kreskach kodu, lecz jest kodowana za pomocà zmiennej parzystoÊci

byç skanowany i dekodowany w czterech segmentach, a nast´pnie odtworzony w ca∏oÊci. To u∏atwia skanowanie
wielokierunkowe. Na rysunku 3 przedstawiono kolejnoÊç skanowania ka˝dego z czterech segmentów kodu GS1
DataBar-14.
Dzi´ki temu, ˝e ka˝dy z czterech segmentów kodu GS1 DataBar-14 mo˝e
byç dekodowany oddzielnie (w przypadku kodu EAN-13 mogà byç dekodowane oddzielnie tylko dwie po∏ówki –
lewa i prawa – symbolu), kod ten mo˝e
byç dwa razy ni˝szy od kodu EAN-13,
zachowujàc przy tym mo˝liwoÊç wielokierunkowego odczytu. Jak ju˝ wspominano we wczeÊniejszych artyku∏ach
na temat symboliki GS1 DataBar (za-

a) Odczyt lewej po∏owy kodu

b) Odczyt prawej po∏owy kodu
Rys. 1. Odczyt kodu EAN-13.

1

Rys. 2. Budowa kodu GS1 DataBar-14.

Wymiar X jest to okreÊlona szerokoÊç najw´˝szego elementu w symbolu kodu kreskowego.
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a) Odczyt 1 segmentu

b) Odczyt 2 segmentu

c) Odczyt 3 segmentu

d) Odczyt 4 segmentu

Rys. 3. Odczyt kodu GS1 DataBar-14.

