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Inteligentny kod GS1 Data Matrix1
Miniaturyzacja kodów – stale
utrzymujàcy si´ trend
w identyfikacji produktów
Czy pami´tajà Paƒstwo jak wyglàda∏y
pierwsze telefony komórkowe? Ci´˝kie, du˝e aparaty, które z trudem da∏o
si´ unieÊç. Dzisiaj to ju˝ przesz∏oÊç. Od
wielu lat zadaniem osób zajmujàcych
si´ rozwojem produktów jest ich miniaturyzacja. Dost´pne obecnie na rynku
telefony komórkowe sà wielkoÊci karty
kredytowej. Jak ma∏e sà ich cz´Êci? Jak
przebiega proces ich produkcji? Jak wyglàda ich Êledzenie i monitorowanie?
Identyfikacja drobnych cz´Êci i komponentów odgrywa w procesach produkcyjnych wielu bran˝ du˝à rol´. Kod
kreskowy pomaga nie tylko w automatyzacji procesów, lecz jest identyfikatorem
w ∏aƒcuchu logistycznym a˝ do momentu przekazania produktu koƒcowemu
odbiorcy. Szczególne wymagania, jakie
stawia si´ kodom kreskowym w takich
bran˝ach, jak produkcja leków, urzàdzeƒ
medycznych, samochodów, telefonów
komórkowych, powodujà, ˝e zastosowanie kodów EAN/UPC i GS1-128 nie
spe∏ni∏oby swojej funkcji. Oznakowanie
komponentu tradycyjnym 16-cyfrowym
kodem na niewielkiej powierzchni jest
trudne do przeprowadzenia. Dodatkowo trudnoÊci sprawia umieszczenie kodu bezpoÊrednio na metalu, czy plastikowej powierzchni. Idealnym rozwiàzaniem jest tutaj z kilku istotnych powodów kod GS1 Data Matrix:
– GS1 Data Matrix posiada wyjàtkowo
ma∏e wymiary
– mo˝na w nim zakodowaç do 1,5 kilobajta danych, w przeciwieƒstwie do
kodu EAN-13, w którym zakodowane
dane nie mogà przekroczyç 128 bitów
– W kodzie GS1 Data Matrix mo˝na zakodowaç znaki alfanumeryczne, czego nie umo˝liwia kod EAN-13
– Szczególny sposób zapisu danych powoduje, ˝e nawet utrata 25% kodu zapewnia pe∏ny jego odczyt
– Kod GS1 Data Matrix umo˝liwia jednoznacznà identyfikacj´, niemo˝liwà
do podrobienia. Wprowadzenie zmian
w kodzie po jego naniesieniu na
obiekt jest niemo˝liwe. Kod jest odczytywany prawid∏owo lub nie jest od-
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czytywany. Ta w∏aÊciwoÊç kodu GS1
Data Matrix jest czynnikiem zapewniajàcym bezpieczeƒstwo produktu
i zabezpieczenie przed fa∏szowaniem.
Technologia kodu Data Matrix powsta∏a w po∏owie lat 90. W tym kodzie mo˝na przedstawiç do 3 116 numerycznych
i 2 335 alfanumerycznych znaków. Im
mniej informacji jest zakodowanych,
tym mniejszy jest kod GS1 Data Matrix.
W zale˝noÊci od liczby danych, techniki
druku i materia∏u, na który kod jest nanoszony, mo˝na uzyskaç powierzchni´
kodu mniejszà ni˝ 5 x 5 mm.
Odczyt kodu GS1 Data Matrix mo˝na
dokonaç za pomocà urzàdzeƒ optycznych. Najbardziej powszechne sà kamery
i skanery obrazu dwuwymiarowego. Aby
odczytaç kod GS1 Data Matrix konieczna
jest wbudowana w czytnik opcja odtwarzania obrazu dwuwymiarowego. Posiadajà jà inteligentne kamery i skanery, natomiast standardowe kamery wymagajà
pod∏àczenia do PC. Oprócz czytników
optycznych powstajà nowe rozwiàzania
do odczytu kodów, na przyk∏ad
LocusReader, który potrafi za pomocà
wiàzki ultradêwi´kowej czytaç kody niewidoczne, bez kontrastu, w tym kody
umieszczone na przyk∏ad pod lakierem.

Prosty sposób Êledzenia cz´Êci
Aby pojedyncze cz´Êci mog∏y byç Êledzone oraz monitorowane w procesie
produkcyjnym i poza nim, ka˝da cz´Êç
montowana w podzespole produktu
musi byç identyfikowana kodem.
Wszystkie dane dotyczàce danego podzespo∏u, jak równie˝ procesów produkcyjnych, sà jemu przypisane i archiwizowane w bazie danych.
Mo˝na szybko znaleêç odpowiedê na
podstawowe pytanie, dotyczàce odpowiedzialnoÊci za produkt: „Z jakiej partii
produkcyjnej pochodzi cz´Êç X podzespo∏u Y?”. Mo˝liwoÊç gromadzenia
okreÊlonych danych i ich dokumentacja
zapewnia prawid∏owà jakoÊç i przebieg
produkcji.
Za zastosowaniem kodów GS1 Data
Matrix przemawia ich ma∏y rozmiar, wysoka pojemnoÊç, jak równie˝ mo˝liwoÊç
bezpoÊredniego naniesienia kodu na
cz´Êci. Znakowania mo˝na dokonaç
w ró˝norodny sposób. Mo˝e to byç zna-

kowanie laserowe, trawienie chemiczne, znakowanie mikropunktowe itd.
Znakowanie laserem – szczególnie
przydatne do wykonywania oznaczeƒ
na ma∏ych powierzchniach lub materia∏ach o du˝ej twardoÊci (powy˝ej 65
HRC), a tak˝e w przypadkach, gdy wymagana jest wysoka precyzja. Powierzchnia nie zostaje w tym procesie
uszkodzona, czy zniszczona. Kontrast
pomi´dzy jasnym i ciemnym t∏em, i tym
samym czytelnoÊç kodu, zale˝y od u˝ytego materia∏u i parametrów lasera.
Znakowanie mikropunktowe polega na
wygniataniu w materiale punktów za
pomocà ig∏y wykonanej z w´glika spiekanego, która jest wprawiana w ruch
przez spr´˝one powietrze lub elektromagnes. Zgrupowanie wielu punktów
stanowi form´ matrycy i tworzy kod.
Powierzchnia materia∏u zostaje zniszczona, co powoduje, ˝e kod nie mo˝e
byç usuni´ty w sposób nie wp∏ywajàcy
na jego powierzchni´.

Serializacja – rozwiàzanie starych
problemów nowoczesnà koncepcjà
Obecna logistyka koncentruje si´ na
monitorowaniu i Êledzeniu produktów
wzd∏u˝ ca∏ego ∏aƒcucha dostaw. Wiadomo, ˝e dotychczasowa identyfikacja produktów nie wystarcza i niezb´dna jest
jednoznaczna identyfikacja ka˝dego pojedynczego obiektu. Rozwiàzanie stanowi powiàzanie standaryzowanego numeru artyku∏u, na przyk∏ad numer GTIN
z numerem serii przyk∏adowo zapisanym w elektronicznym kodzie produktu
EPC. Co mo˝emy zrobiç, gdy zastosowanie radiowego taga jest niemo˝liwe lub
dalece utrudnione? Dla wszystkich produktów, które odczytywane sà w punktach kasowych w handlu detalicznym,
mo˝na w pierwszej kolejnoÊci (jak dotychczas) stosowaç kody EAN-13 oraz od
2010 roku kody GS1 Data Bar. Dla jednostek logistycznych zastosowanie ma
GS1-128. Dla innych zastosowaƒ,
w szczególnoÊci dla procesu przygotowania, produkcji, monta˝u, serwisowania itp., kod GS1 Data Matrix stanowi
w∏aÊciwe rozwiàzanie, gdy˝ ∏àczy
wszystkie zalety, które dla wspomnianych zastosowaƒ sà wa˝ne:
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– znakowanie bezpoÊrednio na komponencie jest trwa∏e i mo˝e byç odczytane w ciàgu ca∏ego procesu produkcji, jak równie˝ po nim
– podczas czynnoÊci serwisowania
identyfikacja pozostaje nadal czytelna w przeciwieƒstwie do symboli
drukowanych
– GS1 Data Matrix oparty na normowanej strukturze umo˝liwia zarówno
wewn´trzne jak i szersze zewn´trzne
zastosowanie.

Zastosowanie w ochronie zdrowia
Szczególnie w ochronie zdrowia kod
GS1 Data Matrix posiada du˝e znaczenie.
Szpitale coraz bardziej dostrzegajà koniecznoÊç posiadania szczegó∏owej informacji dotyczàcej tego, jakie leki sà przypisane pojedynczemu pacjentowi. W tym
celu muszà byç jednoznacznie zidentyfikowane pojedyncze, cz´sto bardzo ma∏e
iloÊci, takie jak na przyk∏ad blister. GS1
Data Matrix jest tutaj idealnym identyfikatorem do zakodowania numeru serii i daty wa˝noÊci na niewielkiej powierzchni.
1

Zastosowanie w logistyce
GS1-128 pozostaje podstawowym
identyfikatorem w zakresie logistyki. Od
poczàtku lat 90. szerokie zastosowanie
w identyfikacji jednostek logistycznych
znajduje numer SSCC. Szerokie spektrum zastosowania identyfikacji w logistyce otwiera drog´ dla wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ wsz´dzie tam, gdzie typowe rozwiàzania lub technologia RFID - EPC nie mo˝e by u˝yta na przyk∏ad dla
oznaczania listów, paczek, dokumentów
dostawców us∏ug pocztowych i kurierskich, czy baga˝y podró˝nych w transporcie lotniczym. Kody Data Matrix mo˝e stosowaç ka˝dy, jednak jednoznacznoÊç i globalnà unikalnoÊç daje tylko
wariant proponowany przez GS1.

Projekt Bayer HealthCare (Niemcy)
Firma Bayer HealthCare zainicjowa∏a
kampani´ pt.: „Zdrowe zwierz´ta – zdrowa ˝ywnoÊç” w duchu zaleceƒ bran˝owych zrzeszenia IFAH (International Federation Animal Heath). IFAH, producenci le-

ków i ich stowarzyszenia okr´gowe porozumia∏y si´ w roku 2004 co do zastosowania GS1 Data Matrix na opakowaniach leków w celu u∏atwienia Êledzenia i monitorowania oraz dokumentowania Êrodków
stosowanych u zwierzàt. Pierwszym etapem by∏o wprowadzenie w Europie do
koƒca 2007 roku kodów GS1 Data Matrix
na wszystkich opakowaniach Êrodków
leczniczych dla zwierzàt. Zgodnie z okreÊlonym zadaniem, Bayer HealthCare rozpoczà∏ w marcu 2006 roku wdra˝anie kodów, a kilka miesi´cy póêniej na rynku pojawi∏y si´ pierwsze opakowania leków
z nowymi kodami. Dotychczas do identyfikacji produktów stosowano kody EAN-13 i odpowiedni numer, tak zwany Pharmazentralnummer (PZN). Numery te sà
drukowane na opakowaniu, jednak nie zawierajà one specyficznych danych o produkcie (daty wa˝noÊci czy numeru partii).
Aby mo˝na by∏o zakodowaç dane, które
powstajà podczas procesu produkcji,
w sposób mo˝liwy do odczytania przez
czytniki kodów kreskowych na opakowaniach umieszcza si´ kod GS1 Data Matrix
jako noÊnik tych informacji.

Opracowa∏ zespó∏ w sk∏adzie: Jaros∏awa Ejsymont, Anna Gawroƒska, Pawe∏ Kaêmierczak, na podstawie materia∏ów GS1 Germany.

Zapasy
i magazynowanie,
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Magazynowanie
Aleksander Niemczyk
Wydawca: Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznaƒ 2007
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN 978-83-87344-13-9
Obj´toÊç: 155 stron
TreÊç podr´cznika zosta∏a podzielona
na szeÊç rozdzia∏ów. W pierwszym
opisane sà: funkcje, rodzaje i zadania
magazynów, rodzaje zapasów i warunki ich przechowywania, jednostki
∏adunkowe i sposoby ich formowania,
program magazynowania, odpowiedzialnoÊç w magazynie i nadzorowanie jego pracy. Rozdzia∏ drugi jest poÊwi´cony zagospodarowaniu prze-

strzeni magazynu. W trzecim omó- i mo˝liwoÊci wspomagania procesów
wiono m.in. procesy magazynowe: magazynowania, wykorzystanie autoprzyjmowanie, sk∏adowanie, komple- matycznej identyfikacji z wykorzystaniem kodów kreskowych zgodnych
z Systemem GS1. Przepisy bhp, ppo˝.
i ochrony Êrodowiska oraz normy
w magazynowaniu przybli˝ono w rozdziale piàtym. W ostatnim opisano
wydajnoÊç i koszty magazynowania.
Trudniejsze zagadnienia sà wyjaÊniane w postaci przyk∏adów. TreÊç zilustrowano zdj´ciami i rysunkami. Ka˝dy podrozdzia∏ koƒczy si´ pytaniami
kontrolnymi. Ca∏oÊç uzupe∏niajà zadania do samodzielnego rozwiàzania.
Podr´cznik jest adresowany
przede wszystkim do uczniów szkó∏
kszta∏càcych w zawodzie technik logistyk. Dzi´ki praktycznemu podejÊciu autora do omawianych tematów
ksià˝ka mo˝e byç tak˝e przydatna
dla uczestników kursów logistycznych, którzy chcà pozyskaç wiedz´
towanie i wydawanie. Czwarty roz- z zakresu zagospodarowania przedzia∏ dotyczy magazynowych syste- strzeni magazynów i usprawnienia
mów informatycznych. Opisano realizowanych w nich procesów.
w nim: funkcjonalnoÊç systemów www.bibliotekalogistyka.pl
Tomasz Janiak
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