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Съдържание

Резюме
Проучвателната

част

на

настоящата

дипломна

работа

разграничава

съществуващите системи за следене от системите за проследяване. Разглеждат се и
техните общи функции, както и обобщаването на двата вида в единна система за
проследимост.
Проучването обхваща и съвместното прилагане на изискванията на
техническото законодателство на ЕС и препоръките от стандартите на EAN/UCC за
оразмеряване елементите на логистични етикети. Показани са проблемите
възникващи при това едновременно прилагане свързани с липсата на достатъчно
място върху етикетите. Посочени са различни варианти за спестяването на етикетно
място, и предимствата и недостатъците на тези варианти. Показани са и примерни
етикети проектирани с тяхна помощ.
Разгледани

са

основните

компоненти

на

информационна

система

обезпечаваща нуждите на система за проследимост. Обърнато е специално внимание
на базата данни на системата. Самите данни свързани със следенето и
проследяването на единици се разделят на два вида, според това дали придружават
или не единицата, като са направени разсъждения относно функциите им.
След разглеждането на информационната система е направена схема за
протичането на процедура на проследяване, която обвързва информационните
системи на отделните участници във веригата за доставки. Чрез допълнителни блоксхеми са посочени точките на извличане на данни от материалния поток, които
данни се внасят в съответните информационни системи и представляват
съпътстващия информационен поток.

ii

Съдържание

Съдържание
Резюме ..................................................................................................................................ii
Съдържание.........................................................................................................................iii
Въведение ............................................................................................................................. 1
1. Проследимост .................................................................................................................. 2
1.1. Дефиниция на следене ............................................................................................. 5
1.2. Ползите от системи за следене................................................................................ 6
1.3. Основни функции на системите за следене ........................................................... 6
1.4. Следене в мултиорганизационни мрежи................................................................ 7
1.5. Ключови характеристики на системите за следене............................................... 8
1.6. Преглед на установените системи за следене...................................................... 11
1.7. От следене към проследяване................................................................................ 13
2. Проследяване ................................................................................................................. 15
2.1. Уводни факти .......................................................................................................... 15
2.1.1. Правни нормативни изисквания за проследимост ....................................... 16
2.1.2. Последствия ..................................................................................................... 18
2.1.3. ISO9001:2000.................................................................................................... 19
2.2. Дефиниция за проследимост. Терминология....................................................... 19
2.3. Основни функции на системата за проследяване................................................ 21
2.4. Реализиране на система за проследяване............................................................. 24
2.5. Процедура на изземване ........................................................................................ 30
2.6. Идентификация....................................................................................................... 33
2.7. Обобщение .............................................................................................................. 34
3. Техническо осигуряване. Технически изисквания..................................................... 36
3.1. Code 128................................................................................................................... 36
3.1.1. Изчисляване на баркод символ ...................................................................... 38
3.2. EAN-128 баркод...................................................................................................... 39
3.3. Етикетиране............................................................................................................. 40
3.3.1. Размери на етикета .......................................................................................... 41
3.3.2. Идентификация на товарната единица .......................................................... 41
3.3.3. Ограничения към съединяването ................................................................... 42
3.3.4. X-Модул (Фактор на уголемяване)................................................................ 42
3.3.5. Изисквания за височина на символа.............................................................. 42

iii

Съдържание
3.3.6. Празни зони...................................................................................................... 43
3.3.7. Ориентация и разположение .......................................................................... 43
3.3.8. Пояснителен надпис ........................................................................................ 45
3.3.9. Текст ................................................................................................................. 46
3.3.9.1. Допълнителни и пояснителни текстове.................................................. 46
3.3.9.2. Пояснителна текстова информация ........................................................ 46
3.3.9.3. Кратки описания ....................................................................................... 46
3.4. Радиочестотна и автоматична идентификация.................................................... 46
3.4.1. Стандарти ......................................................................................................... 47
3.4.1.1. Номерационна система на електронния продуктов код (EPC) ............ 48
3.4.1.2. EPC носители, четци и интерфейсни протоколи................................... 49
3.4.1.3. EPC Middleware ........................................................................................ 49
3.4.1.4. Object Name Service (ONS) ...................................................................... 50
3.4.1.5. Physical Markup Language (PML) ............................................................ 50
3.5. Текущи задачи ........................................................................................................ 50
4. Проектиране на EAN етикет......................................................................................... 52
4.1. Изисквания и ограничения към етикета............................................................... 52
4.2. Приложни идентификатори (ПИ) ......................................................................... 55
4.3. Планиране на етикет .............................................................................................. 68
4.3.1. С изпълнение на препоръките ........................................................................ 68
4.3.2. Нарушаване на препоръките .......................................................................... 72
4.3.2.1. Промяна на формáта................................................................................. 72
4.3.2.2. Редуциране височината на баркодовете................................................. 75
4.3.2.3. Използване на друг вид кодиране ........................................................... 77
4.4. Подбор и групиране на данни ............................................................................... 79
4.5. Проекти на етикети ................................................................................................ 80
5. Информационна система .............................................................................................. 85
5.1. Компоненти на информационната система ......................................................... 86
5.2. Дефиниране на статични и динамични данни за проследимост........................ 89
5.2.1. Информация носена от динамичните данни ................................................. 90
5.2.2. Информация носена от статичните данни..................................................... 91
5.3. База данни ............................................................................................................... 92
5.4. Логически модел на релационна база данни ....................................................... 93
5.5. Workflow за проследимост на доставки ............................................................... 99

iv

Съдържание
5.5.1. Събиране на данни .......................................................................................... 99
5.5.2. Процедура на проследяване ......................................................................... 101
5.6. Проследимостта едва прохожда.......................................................................... 105
6. Заключение................................................................................................................... 106
7. Превод на понятията ................................................................................................... 108
8. Терминологичен речник ............................................................................................. 110
9. Литература ................................................................................................................... 111
9.1. Използвана литература ........................................................................................ 111
9.2. Хипер-връзки ........................................................................................................ 113
9.3. Допълнителна литература.................................................................................... 113
10. Приложения ............................................................................................................... 114
10.1. Приложение 1...................................................................................................... 114
10.2. Приложение 2...................................................................................................... 116
10.3. Приложение 3...................................................................................................... 119
10.4. Приложение 4...................................................................................................... 124
Списък на фигурите ........................................................................................................ 126
Списък на таблиците ....................................................................................................... 128

v

Въведение

Въведение
Процесите на следене обхващат все по-голяма част от логистичната верига.
Стандартите се глобализират, въведените в употреба фирмени стандарти навлизат в
целия пазарен сегмент, или на тяхна база се изграждат световни такива.
В края на 90-те вече се говори за следене на материалните потоци в световен
мащаб, и проследяване пътя по който се е придвижил даден обект до неговия
първоизточник. В началото на XXI век Европейският съюз и САЩ въвеждат
разпоредби в някои отрасли налагащи проследимост (храни, лекарства, химическа
промишленост и др.), като се предвижда те да се допълват с времето.
Настоящата работа1 разглежда прилагането на новоналожените правни норми
върху следенето и проследяването, и съществуващите стандарти за тях наложили се
с времето и практиката. Както се оказва, съвместното им приложение обуславя нов
тип оперативни задачи. Задачи пряко свързани с пресечните точки на материалните
и информационните потоци, на теоретичните текстове и реалните физически обекти
и процеси. Задачи, които в частни случаи могат да доведат до неразбирателство
между дългогодишни партньори.
Тези оперативни задачи се решават в настоящия момент.
Февруари, 2005

1

По основната тема разглеждана в работата и въпроси свързани с нея са издадени множество

различни материали, по-голямата част от които на английски или немски език. За основните и често
срещаните понятия е приет български превод, посочен в.Превод на понятията.
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1. Проследимост
“Производителността на веригата за
доставки се състои в доставянето: на
точния продукт, на точното място, в
точното време, в точното състояние и
опаковка, в необходимото количество, и
с правилната документация, на точния
клиент.” [SSC03]
Определението за производителност на веригата за доставки много точно
представя основната задача на логистиката. Макар да има различни вариации в
различните източници, смисълът винаги остава един и същ – пратката да достигне
невредима и на време целта. Достатъчно ли е обаче това? В повечето частни случаи,
може би да. В случаите, когато целта е успешно изпълнена – със сигурност. Но
реалният свят не е съвършен.
Не е рядкост, багажът на някой пътник на международен полет да замине за
страна различна от тази за която е заминал собственикът му. Самолетните компании
са наясно с това, и имат готови процедури за поправяне на грешките.
Не е рядкост, дадена пратка да пристигне със закъснение до целта си, тъй
като се е “загубила” по пътя. Пощенските служби и самите клиенти са запознати с
този риск, и затова има маркери за “приоритетни пратки” на които се отделя
специално внимание, за да не бъдат забавени.
С тези нежелани реалности са може би най-добре запознати експресните
колетни служби, които ежедневно доставят хиляди пратки, и само процент
проблемни пратки означават стотици пакети, писма или колети. Друга страна, която
сериозно може да пострада от “сбъркали пътя” пратки са транспортните фирми,
особено за международни превози. В момента в света има около дванайсет милиона
контейнера. По-голямата част от тях се транспортират по море, много други се
намират в пристанищата и чакат да бъдат претоварени на сухопътен транспорт, а
други се транспортират по въздух, за да достигне всеки от тях целта си.
Изследванията посочват, че от тези 12 000 000 контейнери, има и такива които
изчезват безследно [Bala02]. Колкото и вероятността за това да е малка, един изгубен
няколко тонен 40-футов контейнер, бил той и празен, трудно може да се нарече
дребна грижа.
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За да се намалят или (в най-добрия случай) предотвратят тези проблеми,
фирмите сблъскващи се с тях от дълго време са разработват, внедряват, и
непрекъснато подобряват системи които да следят и отбелязват направленията по
които поемат пратките, и могат да дадат информация къде точно се намира в
момента определена пратка. Тези системи са познати в логистиката като системи за
следене (Tracking).
Има случаи обаче, в които е необходима тъкмо обратната информация –
откъде и по какъв път е дошла определена пратка. Би могло да се каже, че това са
именно случаите в които не е изпълнена основната задача в нейния пълен изказ –
пратка доставена на погрешно място, с липсваща документация, с неточен състав,
непълно комплектоване, или друга причина, която налага съдействие от изпращача
или изпълнителите на логистичните услуги свързани с доставянето й. В такава
ситуация се прилага процесът проследяване (Tracing), установяващ или доизясняващ
както самия проблем, така и неговия източник.
Следене

Пратка

Изпращач

Пратка

Пратка

Превозвач 2

Превозвач 1

?

?

Пратка

Получател

Превозвач 3

?

?

Проследяване
Фигура 1 Процеси на следене и проследяване

Двата процеса съпровождащи материалния поток са показани схематично на
Фигура 1. Очевидно е, че между тях има много общо. Но те не са характерни само за
колетните служби, извършващи услуги “доставяне на товар Х от точка А до точка
В”. Всъщност това може би е най-простият логистичен процес подлежащ на следене
и/или проследяване.
В следствие на няколко сериозни кризи от последното десетилетие на
миналия век2, през последните няколко години в европейския съюз и САЩ усилено

2

През 1990 година милиони литри минерална вода са изтеглени от търговската мрежа на САЩ;

няколко години над страните в ЕС тегне опасността от болестта “луда крава” засегнала много стада в
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се говори за проследимост във веригата за доставки на храни и напитки. Тази верига
за доставки обаче, не включва само разпространителската и търговската мрежи, а и
мрежата от производители на продукти и полуфабрикати. Производителите се явяват
звена във веригата, където материалният поток се събира, преобразува и разделя в
нова форма, за разлика от изоморфния поток обслужван от колетните служби, който
от начало до край остава постоянен.
Проследимостта обхваща както следенето (“Tracking”), така и проследяването
(“Tracing”) на единиците. Въвеждането на система за проследимост изисква
систематично обвързване на информационен поток с физическия материален поток.
Целта е, предварително внесената информация за дадена единица, била тя продукт,
партида или логистична единица, да може да бъде извикана. Т.е. да е възможно
историята и всички местоположения на тази единица да бъдат еднозначно
определяни, плюс текущото й местоположение.

Индустрия

Производител

Търговия на
едро

Дистрибуция

Търговия на дребно

Потребител

Следене на суровините
до готовия продукт
Следене
Краен продукт
Следене срещу потока

Следене по потока

Фигура 2 Стъпки на следене

В чисто логистичен смисъл, под “следене” се разбира отбелязването на пътя
на определена единица по веригата за доставяне. С помощта на идентификатори
процесът на доставяне става лесно наблюдаем. Следенето доставя данни за
следимост и контрол на стоки, за рационализиране на складовия запас, както и за
оптимизиране на логистичните материални потоци. На Фигура 2 са показани
стъпалата които включва процесът на следене във веригата за доставки на стоки.
“Проследяване” означава процесът на откриване източника на определена
единица. Процесът се осъществява на базата на данните отбелязвани в логистичната
верига стъпка по стъпка, до самия източник (Фигура 3). Необходимост от
Европа; през 1999 година диоксин попада в много хранителни продукти. Това са само част от найсериозните проблеми.
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проследяване във веригата за доставки се появява в случаите на изтегляне на стоки
или рекламация.

Производител

Търговия на
едро

Индустрия

Дистрибуция

Търговия на дребно

Потребител

Проследяване на суровините
от готовия продукт
Проследяване
Краен продукт
Следене срещу потока

Следене по потока

Фигура 3 Стъпки на проследяване

Най-добра представа за широко употребяваната технология следене и
навлизащата по необходимост технология проследяване може да се получи чрез поподробно запознаване с целите и задачите на едната и на другата, на общото и
различното между тях. Много добро представяне на технологията следене е
направено от Mikko Kärkkäinen, Timo Ala-Risku, и Kary Främling в техния труд
“Ефективно следене за краткосрочни мултиорганизационни мрежи” [Mikk04].

1.1. Дефиниция на следене
Според [Stef01] и [Dorp02] независимо от оперативното приложение и
важност, чиста дефиниция на следене не може да бъде намерено в логистичната
литература. В частност, следенето бива неразривно свързано с проследяването, като
по този начин формира общоприетата концепция за следене и проследяване, както се
посочва в [Hoek02] и [Huvi02]. Все пак авторите подчертават, че е по-удачно следене
и проследяване да се разглеждат като две отделни приложения. Разделянето се
разглежда също и в [Dorp02], където със следене се означава събирането и
управлението на информацията свързана с текущото местоположение на продуктите
или пратките, докато под проследяване се разбира съхранението и поддържането на
производствената история и историята на дистрибуция за продукти и компоненти.
Това разделяне се поддържа и от други автори.
Тъй като следенето е технология развивана вече години наред от различни
логистични компании, удачно е да се направи по-задълбочен преглед върху
съществуващите реализации и изводи дошли от практиката.

5

Проследимост

1.2. Ползите от системи за следене
Следенето

на

пратки

се

възприема

като

изключително

удачно

в

транспортната индустрия, и е логично, че се изисква от повечето клиенти. Също,
достъпът до информация за текущия статус на доставката, незабавни известия за
закъснения или други проблеми се разглеждат като основни информационни нужди
в логистичната верига. Има две основни причини за важността на следенето на
протки.
Първо, системите за следене са необходими, тъй като те са връзката между
информационните системи и физическата реалност (материалния поток) в мрежата
за доставки [Stef01]. Без системи за следене ефективната координация между двата
логистични потока – информационния и материалния, ще бъде трудно постижима.
Така много логистични услуги, като многовидовия транспорт или транзитно
сливащите се потоци биха били много трудни или невъзможни. Чрез свързването на
статута на пратките с друга информация в информационните системи, следенето
позволява откриването и реакцията на неочаквани събития, така че те могат да бъдат
разрешени преди да причинят значителни проблеми, или най-малкото вредите могат
да бъдат минимизирани. Поради това и следенето се разглежда като ключов
служебен компонент, за да може транспортната индустрия да посрещне
изискванията на производството, при възприемане на Just-In-Time операции.
Второ, системите за следене могат да се използват за административни цели
за да подпомогнат “нехартиените” и “по-малко хартиените” системи, които
подобряват информационната точност и спомагат за редуциране на загубите. Те
могат например, да служат като база за автоматизирано разплащане с превозвачите.
Още повече, събирането на данни може да намери важно приложение в
мениджърската информационна система, за да спомогне за откриване на точките с
по-големи загуби, и тези с по-големи печалби, както и за проверка на качеството на
услугите.

1.3. Основни функции на системите за следене
Най-основната задача на системите за следене е регистрацията на движението
на единиците по веригата. Когато следената единица (пратката) достигне
предварително зададена точка от дистрибуционната мрежа (т. нар. checkpoint –
чекпойнт, контролна точка), пристигането се регистрира и се изпраща съобщение за
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него до следящата база данни. Съобщението трябва да съдържа три основни
атрибута: идентификацията на пратката, местоположението или идентификацията на
контролната точка, и времето на пристигане [Stef01]. Възможно е, да е необходима и
друга специфична информация, например количество при транспортни фири или
качество при нетрайни продукти.
Най-общия метод за регистрация на преминаване през контролна точка е
използването на някаква технология за автоматична идентификация, но има и
системи базирани на складови транзакции или логистична документация свързани с
пратката, например митнически винетки, единен административен документ,
товарителница и пр. В някои редки случаи, единицата може да бъде непрекъснато
следена във веригата за доставки (например чрез GPS локация на контейнер). Все
пак, тъй като непрекъснато следената единица обикновено е транспортен
инструмент съдържащ няколко пратки, от гледна точка на следящата система, той
може да се разглежда като подвижна контролна точка [Boda02].
Основната цел, е последното местоположение (и време на преминаване) на
следената единица да може да бъде извлечена от базата данни.

1.4. Следене в мултиорганизационни мрежи
Функционалността и обхвата на системите за следене се нуждаят от нови
хоризонти, след като логистичният мениджмънт се преориентира от една
самостоятелна организация към вериги и мрежи за доставки. Поради пресичането на
множество компании в процесите на мрежите за доставки, различните страни
участващи в мрежата за доставки трябва да си сътрудничат за определяне на
изискванията към следящи системи [Dorp02].
За да бъде приложима една система за следене в интер-организационно
обкръжение, страните използващи системата трябва да съгласуват шест ключови
точки според [Stef01]:
•

Операционния обсег на системата

•

Технологията за идентифициране на единици

•

Кодирането на следените единици

•

Съдържанието на обмена на информация за следенето

•

Информационната архитектура използвана в следеното приложение

•

Методите за достъп до информацията
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1.5. Ключови характеристики на системите за следене
Най-важната черта на системите за следене в мултиорганизационните мрежи
е операционен обсег на системата

[Dorp02]. Операционния обсег засяга

продължителността и обхвата на събирането на информацията, и отговорността за
това т.е. дали събирането на информацията се извършва от една компания
(доставчикът на логистични услуги – ДЛУ), или няколко компании (едновременно
ДЛУ и клиенти) в същата мрежа за доставки могат да захранват информационната
система с данни. Основните практики в сегашните системи са:
•

Системата се обслужва от един ДЛУ

•

Системата се обслужва от един доставчик на услуга за следене, докато
стоките/пратките могат да се манипулират от различни ДЛУ

•

Системата се управлява и поддържа от няколко различни компании които
използват специфични работни станции или софтуерни продукти в
контролните точки.
Във всяка контролна точка на системата за следене е необходимо оборудване

за разчитане на идентификаторите. От тук следва, че технологиите за
идентифициране използвани в системата трябва да бъдат съгласувани [Stef01],
[Dorp02]. Възможно е да има споразумение за използване на няколко алтернативни
технологии в една и съща следяща система (ръчно разчитане на кодовете за следене,
баркодове и радиочестотна идентификация). Без значение избраната технология,
абсолютно задължително е следената единица да може да бъде идентифицирана във
всички контролни точки.
Информацията за следене на пратката се събира посредством специфична
идентичност на следените единици (кодовете за следене). Докладването на
информация за движението в системата обикновено се основава най-вече върху тези
кодове. Идентификаторите могат да бъдат специфични за отделните доставчици,
номера/кодове за доставка, номера на клиентска поръчка или други кодове посочени
от клиента.
Системите за следене могат също да се различават по информационното
съдържание на съобщенията за следене. Както по-горе беше посочено, системата
може

да

записва

единствено

идентификаторът

на

следената

единица,

местоположението на контролната точка, времето на пристигане на единицата или
да комбинира тези данни с допълнителни атрибути [Stef01]. Изпращането на
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допълнителна информация може да бъде сравнително просто и в същото време
много ценно, по отношение на обратна връзка от веригата за доставки. Например,
ако качеството на пратката е пострадало по време на транспортирането (очевидни
повреди или неподходящи температурни условия), могат да бъдат предприети
подходящи действия.
Информационната архитектура на системата за следене има голямо
влияние върху начините за достъп до информация, и поради това има особена
важност. Съществуват два основни варианта за информационна структура:
Следящата система изпраща данни до всяка страна от транспортната верига,
като получателят съхранява информацията в собствена информационна система.
Такива информационни системи могат да съдържат едновременно данни събрани от
собствените операции на компанията, и информация получена чрез следящата
система от друг участник в мрежата.
Информацията се събира в централна информационна система съдържаща
всички данни. Другите участници в мрежата могат да получат информация за
следенето от там чрез ръчни информационни заявки (по телефона или през wwwзаявка), или да получават данни в техните системи по смисъла на системна
интеграция или сигнализация система-система. Такава централизирана система
обикновено се управлява от доставчикът на услугата за следене, но може да се
управлява и от специфична трета страна – IT доставчик, или мощен участник в
мрежата за доставки.
Що се отнася до достъпността до информацията, обикновено най-удобният
начин за една фирма и да има информацията за следене на собствена база данни,
като тогава тя може да бъде сравнявана с друга информация (като планирани дати за
доставка, складови пространства и пр.). Друга удобна алтернатива е информацията
да бъде достъпна чрез автоматични заявки, които изискват конфигурирането на EDI
или XML интерфейси за съобщения с централната система. Ръчните информационни
заявки не позволяват автоматично продължение на доставките, скъпи са и
предразположени към грешки, но все пак могат да бъдат въведени без каквито и да е
първоначални инвестиции. Когато се използват методи за автоматичен трансфер на
данни, трябва да се подсигури, че системата-получател разбира най-малкото
основните късове информация – идентификаторът на единицата, местоположението
на контролната точка и времето на преминаване.
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На Фигура 4 е показано примерно уеб-базирано (или т. нар. “www”)
запитване към система за следене, даващо информация за текущо местоположение и
допълнителна информация за състояние. Решението е на фирма Карголог Вайс ООД,
и е достъпно на адрес http://www.weisslogistics.bg. При заявка за информация за
пратките, системата отваря прозорец (Фигура 4) със следното съдържание:
На централно място схематично са показани страните от централна и източна
Европа, които се обслужват от фирмата. Върху тази карта са отбелязани
местоположенията на камионите (транспортните единици) на фирмата.
В лявата част на прозореца може да се извика списък на единиците които в
момента се следят – камиони в движение или извършващи товаро-разтоварна
дейност. В момента на извличане на кадъра, в системата се следят 15 единици, като
за удобство са посочени и идентификационните номера на камионите.
При избиране на транспортна единица от списъка, или чрез избиране на
позиция от картата, в дясната част на прозореца се появява допълнителна
информация за единицата. На фигурата е избраната единица 14, с регистрационен
номер С2798ХВ. За нея се посочва, че това е единица с идентификатор 122-05-0043,
и е в процес на пътуване от Дуисбург (Германия) до София (България), като в
момента се намира в Унгария.
Под

основната

част

на

прозореца

е

направен

списък

обобщаващ

информацията за всички единици в текстов вид.

3

Идентификаторът еднозначно определя единицата в системата, като за всяка система

идентификаторите могат да се конструират от различни данни. В случая Карго Вайс ООД (по данни
от самата фирма) идентифицира пратките с три числа във формат ССС-ГГ-РРР, където ССС е номер
на страната изпращач, ГГ е година на изпращане, а РРР е пореден номер на рейса за годината от тази
страна.
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Фигура 4 Достъп до информация през уеб-страница

Както се вижда, това решение предлага бърз и елегантен достъп до
информацията от която има нужда клиентите на фирмата, очакващи своите пратки.
В същото време, не е изключено системата да бъде интегрирана с клиентска база
данни, за да има и автоматичен достъп до тези данни.

1.6. Преглед на установените системи за следене
По критериите разгледани до тук в Таблица 1 са подбрани и класифицирани
някои в момента използващи се системи за следене. Таблицата е взета от [Mikk04],
като данните са събрани от авторите на труда, от различни литературни и справочни
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източници (системи 1-6), както и чрез непосредствени интервюта на представители
на съответните компании (системи 7-9). С изключение на данните за система 5,
които датират от 1998, останалата информация е от периода 2000-2003.

Фирма

Операционен

Идентификаци

обсег на

онна

системата

технология

Кодиране на

Информационно

Информационна

Достъп до

единиците

съдържание

архитектура

информацията

Ръчно изработени
доклади от
следените
доставки

Интернационален пътен
превозвач (Scansped)

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Ръчно

Собствен номер за
следене

Ръчно манипулиране
на данни, гъвкаво
съдържание

Докладни листи за
специфичните
пратки които се
следят се изпращат
по факс до
централна
администрация

Интернационален
товарен агент (Wilson)

За следене се
използват
документите от
превозвача

Системата
реагира по
документи
създадени във
веригата за
доставка

Собствен номер за
следене

Основни атрибути

Централизиран при
доставчик на услуги

www-запитване
или EDI връзка

Експресна колетна
служба (DHL)

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Баркод

Собствен номер за
следене

Основни атрибути

Централизиран при
самия ДЛУ

Телефон, wwwзапитване, или
EDI връзка, или
системна
интеграция

Експресна колетна
служба (FedEx)

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Баркод

Собствен номер,
възможни са и
алтернативни указания

Основни атрибути,
възможна е и
допълнителна
информация

Централизиран при
самия ДЛУ

www-запитване,
или системна
интеграция

Доставчик на услуга за
следене
(TRANSPOTRACK)

Системата може да
се управлява от
различни компании,
ако те инсталират
подходящо
оборудване в
контролните точки

Баркод

Собствен номер за
следене

Основни атрибути,
възможна е и
допълнителна
информация

Централизиран при
доставчика на
услугата за следене

Системни работни
станции в
помещения на
клиента

Доставчик на услуга за
следене (Savi
Technologies)

Системата се
управлява от
доставчика на
услугата

Няколко различни
технологии (вкл.
Баркодове и
RFID)

Собствен придружаващ
номер за следене

Основни атрибути,
възможна е и
допълнителна
информация

Централизиран при
доставчика на
услугата за следене

www-запитване,
системни работни
станции, XML
съобщения, или
системна
интеграция

Интернационален пътен
превозвач (Schenker)

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Баркод

Собствен номер за
доставка

Основни атрибути,
възможна е и
допълнителна
информация

Централизиран при
самия ДЛУ

www-запитване

Национална колетна
служба (Finnish Postal
Service)

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Баркод

Собствен номер за
следене

Основни атрибути

Централизиран при
самия ДЛУ

www-запитване

Системата се
управлява от самия
ДЛУ

Контролът се
извършва ръчно
чрез бордови
компютри (големи
дистрибуционни
единици автомобили)

Производителят
определя сериен номер
на превозното срество,
възможни са и
алтернативни указания

Основни атрибути,
възможна
допълнителна
информация

Централизиран при
самия ДЛУ

www-запитване
или файлов
трансфер

Национален автотранспортен доставчик
(SE-Mäkinen)

Таблица 1 Обзор на системи за следене

Както се вижда от Таблица 1, прилаганите решения са разнообразни по
всичките шест ключови характеристики. Що се отнася до идентификацията,
технологията може да не бъде въобще баркодова, а идентификационните номера да
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не са задължително базирани на номер на пратка, което би ги обвързало еднозначно
със SSCC. От това многообразие на решения, следва че унифицирането на системите
за следене е една вероятна бъдеща задача за мрежите за доставка.
Поради силната взаимовръзка следене-проследяване (виж От следене към
проследяване), тази вероятна задача трябва да се има предвид и при проектирането
на системи за проследяване, които биват и ще бъдат внедрявани в индустрията. Това
важи в голяма сила за страните бъдещи членки на ЕС, между които е и България,
които тепърва ще се приспособяват към всички норми и изисквания на съюза.

1.7. От следене към проследяване
Важността на системите за проследимост вече е заложена в европейското и
американското законодателства, с цел всяка евентуална бъдеща криза

да бъде

овладяна с минимални усилия, за възможно най-кратко време. В предишните
няколко точки бяха разгледани подробно особеностите на системите за следене,
техните функции и основни характеристики.
Проследимост

Следене

Проследяване

Фигура 5 Елементи на проследимостта

Както беше казано по-горе, проследимостта има още един важен аспект –
проследяването (Фигура 5). Задачите на следенето са свързани най-вече със
събирането, класифицирането и съхранението на данните, като тяхното представяне
се извършва най-вече пряко, без допълнителни връзки към други данни, или данните
се предоставят в суров вид при поискване. За разлика от тях, задачите на
проследяването са ориентирани към извличане, обработка и свързване4 на вече
съществуващи данни, и представянето на информацията получена като краен
резултат.
В този смисъл, проследяването може да се разглежда и като една надстройка
от процеси, основаваща се на данните предоставени от следенето. Това обаче не е
4

Има се предвид процесът Look-up, виж Компоненти на информационната система.
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задължително вярно, тъй като една система за проследяване може да съществува и
самостоятелно, без съществуваща система за следене.
Както беше посочено в точка 1.3, основната задача на системите за следене е
регистриране движението на товаропотока. Тяхната цел (очаквана функционалност)
е даване на информация за текущото или последното известно местонахождение на
определена единица. След определено време, събраните данни са вече ненужни.
Функциите на системите за проследяване, накратко казано, са две – да дадат
информация за източника на определена единица, и да посочат всички участници
във веригата които са получили пратки които имат общо с материалния поток на
разглежданата единица. За реализирането на тези функции, в системите за
проследяване също се изпълнява регистриране движението на товаропотока, но има
допълнително условие тази информация да се съхранява в базата данни, тъй като тя
е все още неупотребена.
Събараните от двете системи данни също имат известни различия. Докато
данните за движението на товаропотока изчерпват необходимостта от информация
на системите за следене, то системите за проследяване се нуждаят от данни които
описват връзките между отделните физически единици и техните съдържания. В
същото време, данните за дата и час на преминаване през контролна точка не са от
съществена важност за проследяването.
От друга страна, проследимостта се схваща като комплексна технология, от
която се очаква да изпълнява в някаква степен целите и на следенето, и на
проследяването. Това позволява, да се изкаже следната формула:
Следене + Проследяване = Проследимост
Което обяснява и защо терминът traceability често се използва за синоним на
tracking and tracing.
Изпълнението в някаква степен, естествено довежда до желанието
изпълнение във висока степен. За да се постигне това, нормално е да се направи
оптимално обединение на следене и проследяване. Такова обединение налага
познаването отблизо на функциите и особеностите на системите за проследяване .
Именно те са обект на разглеждане в следващата глава.
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2. Проследяване
2.1. Уводни факти
През месец януари 1999 година, компания за унищожаване на стари
автомобили в Уолън, Белгия, предава масло от трансформатор на градска фабрика за
рециклиране на масла. Предаденото масло съдържа приблизително 1 грам от
канцерогенния химикал диоксин. Маслото достига до цистерна за растителни масла,
използвани като съставна част от храна за животни. Чрез храненето на животните,
заразният продукт влиза в хранителната верига. Проблемът не е могъл да бъде
въздържан, тъй като изземването на продуктите обратно е бил невъзможен. Имало е
само няколко надписа върху хранителните съставки, датата на производство и
идентификатор на партидата. Било е невъзможно да се установи кои други
доставчици са били замесени, кои ферми са купили заразния материал, кои
хранителни стоки са били заразени и до кои страни са били транспортирани те.
Следователно, не е било възможно да се направи надлежно изземване, благодарение
на липсата на съгласувана и адекватна информация. Като резултат, милиони евро са
изхарчени за изземване от търговската мрежа на продукти, иначе съвсем безопасни,
но преценени като с висока вероятност да са били заразени, и представляващи риск
за човешкото здраве. Оттогава, концепцията за осъществяване на проследимост в
снабдителната верига за храни получава голямо внимание. Предстои проследимостта
да получи и задължителен характер в ЕС.
В Съединените щати, желанието за защита на националните хранителни
доставки и страхът от подправяне на храни довежда до прокарване през 2002 г. на
“Акт за готовност и реагиране на биотерористични заплахи” (Bioterrorism
Preparedness and Response Act). Проектирано е предложение за съхранение на записи
за проследяване на храните, което да подпомогне Администрацията по храни и
лекарства (FDA) в САЩ в случаи на бъдещи опасности от зарази причинени от
тероризъм. Издадените законодателните документи по смисъл са подобни на тези в
Европа.
Опасността от злоупотреба с храни и напитки може да се появи не само от
терористични действия или попаднали опасни примеси, а и от по-обикновени
престъпления, като фалшифициране на търговска марка. Такъв случай беше
регистриран и у нас, в началото на месец ноември 2004 година: Опасни зеленчукови
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консерви, произведени в град Септември, са били открити в няколко градове в
открити в магазини в Пазарджик, София, Велико Търново, Габрово и Шумен.
(емисия новини на БТВ, 10 ноември 2004, [HYP_BTV]). Опасните консерви са с
етикети на фирмите "Биоплод"-Севлиево и ЕТ "Николай Неделчев"-Шумен, но
всъщност са произведени в гаражни условия от цигани в град Септември.
Продукцията е била придружена с наглед редовни документи, като на външен вид
никакви белези не ги отличават от истинските. Мащабна проверка на ХЕИ по-късно
изземва от търговската мрежа близо 400 стека [Стандарт1].
Случаят показва пример за подправяне на храни, в смисъл на поставяне
погрешен етикет с цел заблуда. В България няма закон който да разглежда
конкретно този вид действие, но според законите на САЩ, действието се
характеризира като престъпление от 1906 г. насам. Според горепосочения акт приет
през 2002 г., наказанието за подобен род престъпление включва парична глоба в
размер до $250 000 или $500 000 в зависимост от това, дали има пострадали от
фалшифицираните храни, до 20 години лишаване от свобода, плюс наказанията
произхождащи от други закони [Law04].

2.1.1. Правни нормативни изисквания за проследимост
От 01.01.2005 системите за проследимост са задължителни за всички
браншове във веригата за доставка на храни в ЕС. Това произлиза от точки втора и
трета на влязлата от тази дата в сила директива 178/2002, които гласят5:
2. Операторите на храни и храни за животни трябва да са в
състояние да идентифицират всяко лице, от което са им били
доставени храни, храни за животни, животни отглеждани за храни
и всякакви съставки ползвани в храни или с цел бъдещето им
включването в храни или ползвани за хранене. За целта тези
оператори трябва да разполагат със системи и процедури
позволяващи информацията да бъде достъпна за компетентните
органи при необходимост.

5

За пълния текст на директивата виж Приложение 1
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3. Операторите на храни и храни за животни трябва да разполагат
със системи и процедури които да идентифицират всички други
фирми до които са доставени техни продукти. Тази информация да
бъде достъпна за компетентните органи при необходимост.
Това означава, че всеки от участниците във веригата за производство и
доставки на храни, хранителни продукти и храни за животни трябва да е в състояние
да идентифицира всички свои доставчици, и всички на които той от своя страна е
бил доставчик. Информацията трябва да се съхранява систематично, с цел да бъде
достъпна за всички оторизирани инспекции при поискване.
В САЩ подобно изискване установява създаване и поддръжка на записи
които идентифицират непосредствените източници и непосредствените следващи
приемници

на

храни,

включително

техните

опаковки,

е

предложена

в

биотерористичния акт (секция 306) и ще влезе в сила на три етапа. Американската
индустрия трябва да изпълнява изискванията са съхраняване на данни от Юни 2004,
Декември 2004, или от Юни 2005, в зависимост от големината на компанията, т.е.,
колкото е по-голяма, толкова по-рано. В САЩ безопасността на храните се
разглежда като част от хранителна сигурност.
В ЕС, проследимостта е свързана с етикетиране (обозначаване) само в
определени случаи. За някои сектори в Европа, изискването за проследимост
изпреварва по-общото изискване, за етикетиране на говеждо месо и някои говежди
продукти, и за етикетиране на (не) ГМО. Изискването за система за проследимост в
своята същност е съвсем просто, но реализирането на ефективна система която е
също полезна и за бизнеса, може да се окаже трудно постижима за някои фирми в
по-голяма или по-малка степен. Няма законови ангажименти за вътрешно фирмената
проследимост (от врата до врата) на продукцията, нито има задължения да се дава
каква да е информация на потребителя. Изборът как да се реализира вътрешно
фирмена проследителна система остава индивидуален за всяка компания. За някои,
проследимост звучи като магическа дума, последното решение за всички проблеми
касаещи безопасността на храните и създаваща доверие на клиента към
производителя. В действителност, това е важен инструмент, които подпомага
мениджмънта на безопасност и сигурност на храните. Също има и много други
причини, поради които участниците във веригата за доставки трябва да реализират
системи за проследимост.
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2.1.2. Последствия
Системите за проследимост покриват всички видове храни и свързаните с тях
продукти в цялата верига за доставки на храни и има ефект върху всички
производители и преработватели от доставчиците на фермите, до търговците на
дребно. Включват се съставките в храните за животни, всички останали доставки
необходими за производство на храна, също и материалите имащи контакт с храната
като опаковки, прибори за хранене и др.
В резултат, много хранителни производители ще се сблъскат, или вече са се
сблъскали, с необходимостта

от създаване

на системи за проследимост.

Разработването и внедряването на една ефективна система изисква ресурси не само
като финансово изражение, но и като време. Песимистичната прогноза е, фирмите да
се забавят със стартирането на проектите по внедряване, и когато в по-късен етап
установят, че не разполагат с достатъчно време за добро проектиране, да се
задоволят с оперативни решения “докато се приложат по-добри” такива. В следствие
на това или последователно ще се внедряват две системи, или ще остане да работи
набързо внедрената системи, която в най-честия случай е неизгодна. Това се отнася
най-силно за страните – бъдещи членки на ЕС, които тепърва се приспособяват към
нормите и изискванията на съюза.
Чисто формално, производител който няма такава система, няма право да
продава в ЕС, включително и в своята страна след присъединяването й. Те ще могат
да произвеждат, но да продават само на страни извън ЕС. От стопанска гледна точка,
присъединяването на нова страна увеличава пазара, респ. търсенето, а запрещението
на производителите й няма да увеличи в същата степен предлагането. Настъпилото
неравновесие ще бъде в полза на производителите изпълняващи изискванията на ЕС,
както посочват основните закони на икономиката.
В частност, ако българските производители не бъдат предварително
подготвени да задоволят европейските изисквания, те ще трябва за известно време
да се оттеглят от пазара, докато ги изпълнят. Този времеви интервал ще позволи на
всички европейски производители да настъпят, и дори да се утвърдят на местния
пазар. По този начин свободният европейски пазар ще сработи за Европа, за сметка
на България. Това важи и за всички други страни – бъдещи членки. Или с други
думи, колкото и грубо да звучи, ЕС няма икономически интерес да пришпорва
производителите от бъдещите членки да внедряват системи за проследимост.
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2.1.3. ISO9001:2000
В добавка към законодателните изисквания разгледани по-горе, съществуват
и други изисквания, най-вече в стандартите свързани с повишаване на качеството
и/или сигурността на храните. Използването на такива стандарти може да спомогне
за редуциране опасността от кризисни ситуации и свързаното с тях изтегляне на
продукти от пазара. Въпреки и най-усилените превантивни мерки, все пак винаги ще
има някаква степен на риск от зараза или подправяне на продукта във всяка една
точка от веригата за доставки.
Проследимостта се дискутира в стандарта ISO 9001:2000 като един от
аспектите който трябва да бъде взет предвид в една система по качество. В тази
връзка, много фирми са заинтересовани от поддръжката на система за проследяване,
независимо дали има законово изискване за това, или не.

2.2. Дефиниция за проследимост. Терминология.
Има много дефиниции и различни термини за проследимост. В Codex
Alimentarius се използва терминът Проследимост/Проследяване на продукти
(Traceability/Product

Tracing),

много

други

използват

термина

Следене

и

проследяване (Tracking and Tracing), а в САЩ се нарича просто съхраняване на
записи (record-keeping).
Използването на различни понятия носещи един и същи смисъл, понякога
може да доведе до объркване, особено при чуждо езикови преводи. Затова освен
самата дефиниция за проследимост, в тази точка накратко е дадена и
терминологията

използвана

в

настоящия

материал,

пряко

свързана

с

проследимостта. В допълнение, за всяко понятие в скоби е поставен английския
термин за него. (За други термини използвани в настоящия материал, и техните
английски понятия виж терминологичния речник.)
Проследимост (Traceability) е възможността да се проследи историята,
прилагането, или местоположението на обект посредством записани идентификации.
Дефиницията e от EN ISO 8402, ISO 9001:2000.
Верижна проследимост (Chain Traceability) е възможността да се проследи
историята, приложението или местоположението на обект посредством записани
идентификации през цялата верига за доставки на храни.
За да се подпомогне това, практическото изискване за проследимост е да се
съхраняват записи за доставчиците и клиентите, понякога наричано “една стъпка
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нагоре, една стъпка надолу”. Ако всички фирми съхраняват такива записи и
информацията от тях може да се предава и разменя, верижната проследимост е
постигната.
Обратно следене или Проследяване (Tracеback or Tracing) е възможността
да се идентифицира произхода на индивидуална единица и/или партида от продукт
намиращ се във веригата за доставки чрез справка по записите оставени за него в
посока срещу потока.
Следене напред или Следене (Traceforward or Tracking) е възможността да
се следи пътя на дадена единица и/или партида от продукт през веригата за доставки,
докато той се придвижва между организациите до достигане на крайната точка на
продажба, или точка на обслужване.
Вътрешна проследимост (Internal traceability) е възможността да се следи
пътя на единица и/или партида от продукт в рамките на една фирма или фирмена
единица.
Друго объркване в терминологията е свързано с дефиницията на група (Lot) и
партида (Batch). Объркването настъпва при съвместното разглеждане на EAN.UCC
спецификацията, и техническото законодателство на ЕС.
Според по-ранни версии на спецификацията на EAN [Allg03] това са два
различни номера, за които са предвидени два различни приложни идентификатора за
записването им в логистични етикети – ПИ (10) за партида (Batch) и ПИ (23) за група
(Lot). В същото време, двете думи носят почти еднакъв смисъл, и в техническото
законодателство на ЕС относно обозначаване и идентификация на храни, има
следната циклична дефиниция за група:
Група (Lot) означава партида (Batch) от продажбени единици хранителни
стоки които са произведени, обработени, или пакетирани при практически еднакви
условия (Член 1, точка втора, директива на консулството 89/396/EEC от 14.06.1989)6.
Положението се усложнява още повече от това, че в англоезичната
литература се среща понятието Charge, носещо смисъл на производствена партида,
което би могло да се разглежда и като Lot и като Batch.

6

Оригинал (Council Directive 89/396/EEC, Article 1, Point 2): For the purposes of this Directive, 'lot'

means a batch of sales units of a foodstuff produced, manufactured or packaged under practically the same
conditions.
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За щастие, считано от 1-ви януари 2005, тази смесица от понятия вече не води
до объркващи данни в логистичните етикети. От посочената дата и за трите номера
се предвижда само един приложен идентификатор – ПИ (10), а ПИ (23) е вече
невалиден. Без значение кое от понятията използват фирмите, данните се записват
еднотипно.
Други понятия свързани с проследимостта, са изземването и изтеглянето на
стоки от пазара. Въпреки че се различават съвсем малко по между си, това
обикновено не води до смущения в комуникацията.
Изземване (Withdrawal) е изземването на храна от пазара, където стоките са
напуснали непосредствения фирмен контрол.
Изтегляне (Recall) е изземването на храна от пазара, където стоките са
напуснали непосредствения фирмен контрол и може да са достигнали до крайния
потребител.
В заключение, към тази терминология може да се допълни дефиницията за
проследимост според българското законодателство. Тя е направена в §1, точка 31 на
“Закон за храните”, обнародван в бр. 102, 2003 г. на Държавен вестник:
"Проследимост" е възможността за проследяване на храната във всички
етапи на производство и търговия.
Доколкото акцентът в този труд е поставен именно върху проследимост във
веригата за доставки на храни, въпреки че основните литературни и документални
източници са взети от ЕС или САЩ, на базата на тази дефиниция направените в него
разсъждения и изводи се отнасят непосредствено и за нашата страна.

2.3. Основни функции на системата за проследяване
Проследяването е мултидисциплинарно, и много отдели от една фирма са
включени в неговото разработване и реализация. Освен отдел по качество (или
сигурност), най-малкото трябва да се включат още отдела по логистика и IT отдел.
Отделите по маркетинг и одит също могат да се възползват от системата за
проследяване. Фундаментално решение което трябва да се вземе още в самото
начало на процеса е да се определи кой носи вътрешната отговорност.
Една система за проследяване може да служи за много задачи. Основно, тя
функционира като средство за комуникация, осигурявайки веригата за доставки с
информация. Тази информация може да се използва за голям брой цели. В областта
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на безопасни храни, информацията може да се използва за обратно проследяване за
да се открие какъв е източника и причината за някакъв проблем, за да се отстрани
проблема или да се предотврати повторното му появяване. Системата може също да
се използва за да се открият вече предадени напред по веригата продукти, в случай
на необходимо изземване или изтегляне.
На Фигура 6 на отделни нива са изобразени процесите свързани със система
за проследяване във верига за доставки, и нейните функции.
POS

1
2
3

Данни за
проследяване

Данни за
проследяване

Данни за
проследяване

GTIN 40 12345 00025 2
Партиден номер Н14303

4
Фигура 6 Нива на потоците в проследяването

На ниво 1 са представени участниците в потока. Това са производители,
превозвачи/дистрибутори, търговци и крайни клиенти. На ниво 2 е изобразен самият
материален поток, който “тече” по веригата. Най-характерното за този поток е, че
товарните единици обикновено се променят (окрупняват или разединяват)
независимо дали самият продукт търпи преработка. Следващите две нива
представляват основните функции на система за проследяване.
Ниво 3, най-общо представлява информационния поток който съпровожда
материалния по време на неговото движение. Специфичното за него обаче е, че той
не престава да съществува след като материалния поток е достигнал целта си, а
данните от него биват съхранени на всяка стъпка от веригата. Всеки от участниците
трябва да е в състояние да предостави информация за (най-общо) материалния поток
който е протекъл през него. Това включва:
1) От кои доставчици е получил кои свои пратки или материали,
2) Кои партиди материали е включил в кои свои продукти (за производители),
3) Кои единици е обединил в кои нови единици (за превозвачи/дистрибутори),
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4) На кои свои клиенти е доставил кои свои пратки или продукти.
Крайният потребител също разполага с данни за материалния поток който е
достигнал за него – това са GTIN номера на закупената от него стока, и партидния
номер или датата на производство / годност, отбелязани на опаковката.
Наличието на тези данни, обуславя процеса показан на ниво 4 – проследяване
движението на материалния поток стъпка по стъпка, през всички участници в
процеса, до достигане на първоначалния източник. Буквално това означава, че от
кутията с бисквити която купуваме в магазина, през дистрибутора, вносителя или
производителя, неговия доставчик и т.н. обратно по веригата може да се достигне до
пшениченото поле, кокосовата палма, и фермата за какао от която са били взети
суровините за бисквитите в теоретичната кутия. В този случаи разбира се, веригата
показана на ниво 1 ще бъде по-сложна, по-скоро подобна на веригата показана на
Фигура 7.

Производител 2
Дистрибутор
Производител 1

Производител 4

Превозвач

Дистрибутор

POS

Потребител
(Краен клиент)

Производител 3
Дистрибутор

Фигура 7 Примерна верига (много участници)

Трябва да се отбележи, че макар за примери да се посочват процеси и
доставки от производствените вериги (и най-вече от хранително-вкусовата
промишленост), не бива да се смята, че системите за проследяване намират
приложение само за тях. Примерите са така подбрани, тъй като към момента на
разработване на този труд (януари 2005 г.) проследимостта във веригите за доставки
на храни е актуална тема, засягаща широк кръг интереси. Функциите на системите за
проследяване са същите, и имат същото значение дори за най-простите логистични
вериги от тип доставчик-клиент (Фигура 8).

Доставчик

Клиент

Фигура 8 Примерна верига (малко участници)

В обобщение, за да функционира правилно една система за проследимост,
всеки участник в логистичната верига трябва да съхранява и предоставя при
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необходимост информация за материалния и информационния потоци преминали
през него, от “една стъпка назад” до “една стъпка напред” по веригата.

2.4. Реализиране на система за проследяване
При реализацията на система за проследяване, трябва да се вземат предвид
положителните ефекти от нея, тъй като тя може да служи за много цели. Тук са
посочени няколко примера за предимствата на такава система:
•

Осигуряване на бързо изземване или изтегляне на продукти, и по този
начин защитавайки потребителя.

•

Минимизиране на влиянието на такова изтегляне на продукт, чрез
ограничаване обсега на въпросните продукти и осигуряващи инструменти
за проследяване. Финансовият ефект от изтеглянето на цял артикул или
марка срещу този при изтеглянето на специфична група от продукта
(например партида) може да бъде чудовищен.

•

Позволява на фирмите да демонстрират, че техния продукт не се отнася
към дадено продуктово изтегляне, чрез осигуряване на характерно
отличаване и ясна идентификация на продукта.

•

Пряко засяга проблеми от естество хранителен-тероризъм или подправяне
във веригата за доставки.

•

Повишава доверието на клиентите, чрез възможността на компанията
незабавно да идентифицира и изтегли потенциално опасния продукт.

•

Осигурява

вътрешно

логистична

и

отнасяща

се

до

качеството

информация, повишавайки ефикасността.
•

Създава обратна връзка за повишаване на качеството на продуктите,
условията и доставките.

•

Осигурява прозрачност в дистрибуционните маршрути и повишава
ефективността на веригата за доставки и отношенията между търговските
партньори.

•

Осигурява благонадеждна информация от фирмата:

•

Към фирмите

•

Към клиентите

•

Към държавните инспектори

•

Към финансовите и технически одитори
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•

Установява отговорностите и задълженията за определен проблем

•

Съдейства да защита имиджа на фирмата и/или търговската марка

Тъй като реализацията на система за проследяване изисква не малки
първоначални инвестиции, фирмите биват съветвани да преценят всички ползи от
нея когато пристъпят към реализацията й. Тези ползи трябва да се преценят, заедно с
рисковете които покрива системата. Това разбира се включва и анализ от вида
цена/полза. В зависимост от степента на реализация и инфраструктурата избрана от
една компания, процесите за следене на продукти може да изискват значителни
инвестиции. Ползите и спестяванията не са непременно очевидни. Въвлечените
разходи следва да се разглеждат като дългосрочна стратегическа инвестиция, тъй
като те са свързани с клиентските разбирания, имиджа на фирмата и доверието което
клиентите оказват когато купуват един продукт.
От голяма важност е да се решат:
1. Точната продуктова спецификация
2. Големината на партидите
Големините на партидите могат да се базират на време за продукция или
спедиция, на обеми, или на срок на годност.
Най-общо, възможността да се следи в детайли (продукт или малка партида)
ще увеличи разходите в системата за проследяване. Спирането на големи партиди
може би ще намали стойността на системата, но ще увеличи рисковете при
възникване на проблем, тъй като повече продукти отколкото трябва ще бъдат
търсени по веригата. Опирайки се на анализа цена/полза идеалният баланс следва да
бъде намерен между настоящите и бъдещи разходи. Този анализ трябва да се вземе
предвид при проектиране на системата. Трудно е да се препоръча стабилен модел за
проследимост за разпространители и производители. Ситуацията е различна за всеки
отделен случай. В случай на изтегляне, не е задължително продавачът да снеме наймалката възможна партида от стелажите. По-често, продавачите ще изземат и всички
подобни продукти, все едно дали принадлежат към засегнатата група или не. Това е
по-ефективно за продавача, тъй като се избягват грешки в магазина и на клиентите
се дава презастраховка, че всичко е под контрол.
Много фирми вече имат ефективна система за вътрешно проследяване.
Следващата стъпка и да се постигне верижно проследяване. Главните изисквания за
справяне с изтегляния и изземвания по протежение на веригата за доставки са
наличието на надеждни данни, възможността за обмен на данните и правилно
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организирани бизнес процеси. Добрата система за вътрешно проследяване е
предпоставка за система за верижно проследяване. Инвестициите за система за
вътрешно проследяване не са изразходвани напразно, при преминаване към верижна
проследимост. Всеки добър софтуер за верижно проследяване трябва да има
възможност да се интегрира с всяка вътрешна система.
Като най-добра практика за инвестиции може да се посочи следния пример:
Някои застрахователни компании предлагат застраховка срещу изтегляне и
безплатен софтуер за проследяване, на същата цена както самата застраховка.
Приложението на EAN*UCC стандартите е предпоставка за съгласуваност на
системите за проследимост. Компаниите реализиращи добри търговски контакти и
използващи EAN*UCC стандартите би трябвало да насърчават своите партньори
също да ги използват.

Индустрия

Производител

GTIN

Цифрови
структури:

Автоматично
идентиф.:

GLN
EAN*UCC
баркодове

Търговия
на едро

Дистрибуция

Търговия
на дребно

Потребител

GTIN
SSCC
GLN

GTIN

EAN*UCC баркодове
EAN*UCC логистични етикети
RFID/EPC

EAN*UCC
баркодове

RFID/EPC

RFID/EPC

Електронно събиране и обмен на данни (EDI/XML, CDB)

Фигура 9 Обхват на EAN идентификаторите

Предимствата на EAN*UCC стандартите са лесно видими с помощта на
Фигура 9:
•

Поддържат необходимата идентификация по цялата верига за доставки, което
както е посочено в точка Реализиране на система за проследяване е от
основно значение за събирането на данни от материалния поток.

•

Съобразени са с възможностите и технологичното обезпечаване за
автоматично идентифициране на единици.

•

Съобразени са с възможностите за електронен обмен на данни.

•

Практиката вече ги е възприела, няма необходимост от масово пригаждане
към тях.

•

Стандартите са отворени, напълно безплатни.
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•

Стандартите търпят развитие, и се съобразяват в развитието си със световните
тенденции на индустрията.
От гледна точка на информационния мениджмънт, реализацията на система

за проследяване във веригата за доставки изисква всички страни имащи пряко
отношение систематично да отбелязват връзките между потока от суровини,
междинни продукти и готови продукти и информационния поток за тях.
Това най-добре се постига чрез използването на общ бизнес език – EAN*UCC
стандартите. Техния световен обхват и универсално приемане от клиенти,
индустрия, и правителства ги поставят в уникалната позиция да предложат
подходящи решения към изискванията на системите за проследяване. Поради
нейната възможност да предлага уникална в световен мащаб идентификация на
търговски единици, логистични единици, участници и местоположения, EAN*UCC
системата е особено подходяща за целите на проследяването. EAN*UCC стандартите
предоставят и глобален бизнес език който да позволи точна и бърза комуникация
между различни вътрешни системи за проследяване използвани от доставчици,
производители и търговци по целия свят.
Принципи на
проследимостта

Съществуващи
технологии

Инструменти на
EAN*UCC системата

Уникална
идентификация

Автоматизирана
идентификация

GTIN, SSCC, GLN,
Приложни идентификатори

Данни: Събиране и
съхранение

Автоматизирано
събиране на данни

EAN/UPC, UCC/EAN-128

Мениджмънт на
връзките

Електронно
обработване на данни

Софтуерни приложения

Обмен на данни

Електронен
обмен на данни

EANCOM® / XML

Таблица 2 Принципи за проследяване

EAN International вече е дефинирала ключови принципи за проследяване и е
построила реализационна таблица, която ги свързва към съществуващите
технологии и съответните инструменти на EAN.UCC системата (Таблица 2). Схеми
на

реализиране

на

системи

за

проследимост

основани

инструментариума са показани на Фигура 10 и Фигура 11.
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Схемата на Фигура 10 показва изменението и прехода на информационния
поток през различните стъпала на производствената част от веригата за доставки: На
входа на изобразената част от веригата от три врати-изпращача (GLN1, GLN2,
GLN3) производството (на местоположение GLN4) се получават пратките SSCC1,
SSCC2, SSCC3, и SSCC4. Тези пратки съдържат суровини и материали за
производството на търговски артикул GTIN1 (например вафли). Произведени са две
партиди от този продукт, които след това се уедряват в нови единици, които също са
търговски – GTIN2 (например кутия съдържаща 12 бр. вафли). Новия продукт се
окрупнява в логистични (товарни) единици, на които се назначават нови номера на
пратки – SSCC5, SSCC6, SSCC7. В тези логистични единици могат да попаднат
търговски артикули GTIN1 от едната или другата партида (SSCC5 и SSCC7), или и
от двете (SSCC6). Новите логистични единици подлежат на съхранение, например в
склада за готова продукция на производителя, докато не се спедират към клиент.

Фигура 10 Схема на проследимост в производството

Информацията за движението на материалите от неговите доставчици (GLN1,
GLN2, GLN3) до неговите клиенти (например GLN5, GLN6) остава на съхранение в
информационната система на производителя. При евентуално съобщение на някои
от клиентите, например GLN6, че в получената от него пратка SSCC7 част от
продукцията е негодна, производителят веднага може да получи информация от
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системата, че продукция от същата партида се съдържа и в пратка SSCC6, и
незабавно да уведоми клиента си. Ако се окаже, че проблемът не се е появил в
производството, а е от негодни суровини (например съдържащи се в пратка SSCC3),
всички продукти които съдържат тази суровина могат да бъдат иззети незабавно от
клиентите. Повече подробности конкретно за приложението на проследимостта при
изземване могат да бъдат намерени в точка Процедура на изземване.
Аналогичен е и информационният поток във веригата на дистрибуцията
(Фигура 11), където липсва самото променяне вида на материалния поток. В него
приетите пратки (SSCC1, SSCC2, SSCC3, и SSCC4) директно се съхраняват, до
заявка от клиент. Някои от заявките може да изискват големи количества единици от
един вид, което обуславя просто комисиониране, без декомпозиране на единицата
(SSCC1). Но в общия случаи създаването на клиентска палета налага групиране на
няколко артикула. На схемата това показват логистичните единици SSCC5, която
съдържа част от пратки SSCC2 и SSCC3, и единиците SSCC6 и SSCC7 които
съдържат различен асортимент от пратки SSCC2, SSCC3 и SSCC4.

Фигура 11 Схема на проследимост в дистрибуцията

В случая на дистрибуционна верига, в системата за проследимост трябва да
бъдат записани взаимовръзките между входящите и изходящите за текущото звено
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пратки. Тази задача е сравнително проста, след като веднъж единиците могат да
бъдат правилно и еднозначно идентифицирани по цялата верига.
На уникалната идентификация е отделено повече внимание в точка
Идентификация, където са посочени отделните идентификатори за различните
логистични обекти. Като носител на данни, най-често баркодовете често се
използват за трансфер на информация. Техническите особености на баркодовете
използвани в логистичната верига са разгледани в глава Техническо осигуряване.
Технически изисквания. Радиочестотната идентификация (RFID) е настъпваща
технология която използва радиочестоти за да идентифицира продукти (търговски
единици), палети (логистични единици) и/или обръщаеми комплекти по протежение
на веригата за доставки. Последните стандартизационни разработки в сферата на
RFID са международно познати като електронна мрежа за продуктови кодове - EPC
Network. Повече за ЕРС системата и нейното текущо състояние може да бъде
намерено в точка Радиочестотна и автоматична идентификация.
Задълбочено

изследване

за

процеса

на

реализация

на

система

за

проследимост е направено в Синята книга на ECR: “Използване на проследимост във
веригата за доставки за посрещане на клиентските очаквания за безопасност” от
март 2004 [1]. Повече информация може да бъде намерена на адрес www.ecrnet.org.

2.5. Процедура на изземване
Основната функция на системите за проследимост е възможността за бързо
реагиране в случай на необходимост. Във веригите за доставки такъв случай основно
е необходимостта от изземване на определени продукти за които след спедирането
им е установено, че са дефектни. В тази точка е разгледан пример за протичането на
такава процедура. Примерът е разработен в [Kort04] за конференцията по
проследимост на храни в Амстердам, май 2004.
Разглежда се производствена система с трима доставчици (Фигура 12). За
производството на определен продукт GTIN 7, от доставчик GLN1 се получава
пратка суровини SSCC1, от доставчик GLN2 пратки полуготови продукти SSCC2,
SSCC3 и SSCC4, а от доставчик GLN3 – пратка земеделски продукти SSCC5.
Материалите от получените пратки се използват в производството, като
крайния продукт от него е готова продукция GTIN7. Разглежда се партида G от тази
продукция, която се разпределя в пратки SSCC6 и SSCC7 които се доставят
съответно на клиент GLN4 и клиент GLN5.
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Зареждането на системата за проследимост с данни се осигурява от
контролни точки поставени на приемната зона на склада, на спедицията и на няколко
места в производството. Тези данни носят информация относно използваните
материали и движението на единиците.
Цистерна
Доставчик / GLN1
Суровини

SSCC 1
GTIN 1
Партида А

Производство

Материален поток
GTIN 1
Партида А

Събиране и свързване на данни
Комуникация

Склад
Доставчик / GLN2
Полуготови
продукти

SSCC 2
GTIN 2
Партида B
SSCC 3
GTIN 3
Партида C
SSCC 4
GTIN 4
Партида D

Склад
Доставчик / GLN3
Земеделски
продукти

SSCC 5
GTIN 5
Партида Е

GTIN 4
Партида D

Полуготова
продукция
GTIN 6
Партида F

Склад за готова
продукция
Клиент GLN4

GTIN 2
Партида B

SSCC 6
GTIN 3
Партида C

32 х GTIN 7
Партида G
SSCC 6

GTIN 5
Партида Е

Готова
продукция
GTIN 7
Партида G

32 х GTIN 7
Партида G
SSCC 7

Клиент GLN5
SSCC 7

Система за
проследимост

Фигура 12 Проследимост: Събиране на информация

На Фигура 13 е представен самия процес на изземване. В разглеждания
пример, клиент GLN5 установява, че получената от него пратка SSCC7 е дефектна.
Това инициира процеса на изземване, който протича в следната последователност:
1. Клиент GLN5 изпраща съобщение на производителя за дефектна пратка.
2. С помощта на информационния поток съхранен в системата за
проследимост производителят прави проверка за съдържанието на
пратката и внесените в нея материали. Изходната точка е пратка SSCC7,
за която се установява, че съдържа партида G на продукт GTIN7.
3. Изпраща се съобщение за изземване на същата партида до клиентите на
производителя, до които тази партида е била доставена. В случая това е
клиент GLN4.
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4. Прави се разследване за причината за дефекта. Проверката на вложените в
партидата материали показва дефектна партида на полуготова продукция
(пратка SSCC4, продукт GTIN4, партида D).
5. Производителят изпраща съобщение на своя доставчик за дефектна
пратка, което инициира процес на изземване за предишното звено.
При сравнение на точки 1 и 5 от дадената последователност се забелязва
цикличността която се оформя в тази процедура. Когато всеки участник във веригата
поддържа комуникация със звената преди и след него в логистичната верига, то
проследимостта се разпространява над цялата логистична верига, без значение от
нейната дължина.
Цистерна
Доставчик / GLN1
Суровини

SSCC 1
GTIN 1
Партида А

Производство

Материален поток
GTIN 1
Партида А

Събиране и свързване на данни
Комуникация

Склад
Доставчик / GLN2
Полуготови
Изземване
продукти

SSCC 2
GTIN 2
Партида B

5

SSCC 3
GTIN 3
Партида C

4

Склад за готова
продукция

Полуготова
продукция
GTIN 6
Партида F

SSCC 5
GTIN 5
Партида Е

Клиент GLN4

GTIN 2
Партида B

SSCC 6
32 х GTIN 7
Партида G
SSCC 6

GTIN 3
Партида C

SSCC 4
GTIN 4
Партида D

Склад
Доставчик / GLN3
Земеделски
продукти

GTIN 4
Партида D

GTIN 5
Партида Е

2

Готова
продукция
GTIN 7
Партида G

Информация

32 х GTIN 7
Партида G
SSCC 7

Клиент GLN5
SSCC 7

1 GTIN 7, пратка SSCC 7 дефектна
3
Система за
проследимост

Изземване

Фигура 13 Проследимост: Използване на събраната информация

Разгледаният пример се базира на схемата на реализация показана на Фигура
10 Схема на проследимост в производството. Както се вижда, преходът от
схематично представяне на информационния поток към конкретното му приложение
във взаимоотношенията между търговски партньори е съвсем плавен. Това се дължи
в голяма степен на доброто практическо сцепление информационен поток материален поток, произтичащо от приложението на EAN.UCC стандартите. В

32

Проследяване
следващата точка са посочени инструментите за идентификация, които позволяват
това добро сцепление.

2.6. Идентификация
Всеки продукт който трябва да бъде следен или проследен трябва да бъде
уникално идентифициран. Световно уникалните идентификатори на EAN*UCC са
ключовете които позволяват достъпа до цялата налична информация относно
историята, употребата или местоположението на даден продукт.
Идентифициране на местоположения – Уникалната идентификация на
местоположения се осигурява чрез определяне на EAN*UCC Global Location Number
(GLN) на всяко местоположение или функционална единица.
Идентифициране на търговски единици – уникалната идентификация на
продукти се осигурява чрез определянето на EAN*UCC Global Trade Item Number
(GTIN) за всеки продукт (потребителска единица). Този GTIN номер се залага в
познатия на всички потребители EAN/UPC баркод, поставен на всеки продукт в
търговската мрежа (Фигура 14). За целите на проследимостта GTIN не е достатъчен,
и трябва да бъде комбиниран със сериен номер или номер на партида.

Фигура 14 Примерен EAN/UPC баркод

Идентифициране на Групи/Партиди – Проследяването на група или
партида продукти се осигурява чрез разпределянето на EAN*UCC GTIN и
Групов/Партиден номер на всеки продукт (потребителска единица).
Идентифициране на серии - Проследяването на серия продукти се осигурява
чрез разпределянето на EAN*UCC GTIN и сериен номер Групов/Партиден номер на
всеки продукт (потребителска единица).
Идентифициране на продуктовата йерархия – Необходимо е да се
разпределят GTIN номера на всяко от трите нива на продуктовата йерархия, а
именно: потребителска единица, търговска единица и палета. Последното се
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включва в случаите в които то има собствена цена, може да бъде поръчано и
фактурирано във всяка точка от веригата за доставки, с други думи, ако палетата
също е търговска единица. На Фигура 15 е показан примерен EAN128 баркод,
съдържащ GTIN номер - 14-те цифри след приложен идентификатор (01).

Фигура 15 Примерен EAN/UCC-128 баркод

Идентифициране на логистични единици (палети) – Идентификацията и
проследяването на палети се осигурява чрез определяне на EAN*UCC Serial Shipping
Container Code – SSCC. Всяка палета, независимо от нейния вид (смесена или
еднотипна), трябва да носи SSCC определен от изпращача. Трябва да се определи
нов SSCC всеки път, когато се създава нова палета (логистична единица). Всички
идентификатори приложени от EAN*UCC стандарти (GTIN, SSCC, Application
Identifiers), трябва да бъдат кодирани с баркод чрез съответните EAN*UCC баркод
символи. Трябва да се отбележи, че SSCC номерата са световно уникални, но за
определен период от време. След изтичането на определен карантинен период (подълъг от една година) SSCC номера може отново да бъде използван. За да бъде
идентификаторът напълно уникален, то трябва да се добави и допълнителна
информация. Година на издаване (с четири цифри) е напълно достатъчна.

2.7. Обобщение
Разгледаните в тази глава системи за проследяване допълват необходимата
функционалност към системите за следене, разгледани по-рано. Трябва обаче отново
да се подчертае, че и двата вида системи се изпълняват и действат в рамките на една
фирма – била тя производител, дистрибутор или търговец. Това означава, че ако към
една съществуваща система за следене (фирмена), се добави система за
проследяване (също фирмена), то ще се получи система за проследяване, отново с
фирмен обхват.
Но когато се говори за процесите следене, проследяване и проследимост, се
има предвид възможността съответно следене, проследяване и проследимост на
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даден обект по протежение на цялата верига, без значение колко фирми участват в
нея.
Това което обединява системите от всички фирми, е материалния поток, и
съпровождащите го данни. Именно данните са обекта на разглеждане, и те трябва да
бъдат еднакво достъпни (четими) за всеки от участниците. Стандартите за
идентификация гарантират, че веднъж прочетени данните ще бъдат еднозначно и
правилно разбрани. Но на самото четене на данните, също трябва да бъде обърнато
внимание. Начинът на тяхното записване определя и технологията на четенето им, а
разчитането на данните също трябва е възможно за всеки участник от веригата.
Например, ако някои от участниците не разполага с необходимата апаратура
за четене на RFID носители, то информацията трябва да бъде налична и в друг
вариант, без да се изключва възможността за RFID.
В следващата глава са разгледани най-разпространените носители на данни в
логистичните вериги, именно EAN-128 баркодовете, EAN етикети и RFID.
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3. Техническо осигуряване. Технически изисквания
В тази глава подробно са разгледани техническите характеристики на EAN128 баркодовете и EAN етикетите, които дават основна представа за ограниченията
при проектиране на логистични етикети. Проблемите на проектирането са
разгледани по-подробно в глава Проектиране на EAN етикет. В точка Радиочестотна
и автоматична идентификация е направен кратък обзор на технологията RFID, която
успешно се използва наред с баркодовите етикети.

3.1. Code 128
Code 128 е разработен от Компютър Идентикс през 1981 г. и получава
огромна популярност през годините. Широко се използва за складов мениджмънт, в
транспорта, и в търговията като Code 128 EAN/UCC. Използвани като негови
синоними са SSCC-18 и SCC-14. На негова база е създаден баркода EAN-128.
Code 128 е силно компактен буквено-цифрен баркод. Върху неговата дължина
няма преки ограничения, тя се определя от обемът на данните които трябва да се
съхранят. Символизацията е с дизайн, който позволява закодирането на всички 128
ASCII знака, и заема най-малко площ за данни от 6 или повече символа в сравнение
с коя да е друга едномерна символизация.
Всеки знак в символа на Code 128 е съставен от 11 черни или бели модула.
Изключение прави стоп-знакът, който е съставен от 13 модула. От тези 11 модула се
формират три щриха и три полета. Щрихите и полетата варират от 1 до 4 модула
ширина.
Баркод символът (Фигура 16) включва празна зона (10 х-размера), стартов
знак, закодираните данни, стоп-знак и задна празна зона (10 х-размера). За
оптимално ръчно сканиране с контактен четец, празната зона трябва да бъде наймалко 0.25 инча.
За етикети в отворени системи минималният Х размер е 7.5 mils (мили инча).
Тази долна граница се налага от съображението, че етикетът ще бъде сканиран от
баркод четец с неизвестно качество. Минималната височина е 15% от дължината на
символа или 0.25 инча – взема се по-голямото от двете.
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Фигура 16 Баркод Code-128

Съществуват 106 различни комбинации от 3 щриха/3 полета. Всяка от тези
106 комбинации може да се отнесе към три различни знакови множества, като по
този начин има три различни значения (кодовете са показани в Приложение 3).
Конкретното значение се определя чрез три различни стартови знака. Стартов код А
позволява закодиране на всички стандартни буквено-цифрени клавиатурни знаци,
плюс контролни и специални знаци. Стартов код В включва всички стандартни
буквено-цифрени клавиатурни знаци, плюс малки букви и специални знаци. Стартов
код С включва множество от 100 цифрови двойки – от 00 до 99 и може да се
използва за да удвои плътността на закодирани цифрени данни.
В баркод символа, знаковите множества могат да бъдат сменени чрез
специалния знак CODE или SHIFT. Знакът CODE променя кода за всички следващи
знаци към зададеното знаково множество. Знакът SHIFT променя само следващият
знак, и променя единствено между знаково множество А и знаково множество В. (От
А към В или обратно).
Така наречените FNC (от англ. Functional – функционални) знаци дефинират
инструкции предназначени за баркод четеца. FNC 1 е запазена за по-нататъшна
употреба (използва се в UCC/EAN-128). FNC 2 указва на четеца, да съхрани
прочетените до тук данни и да ги предаде със следващия знак. FNC 3 е запазена за
инициализация на четеца, както и за други функции. FNC 4 е запазена за бъдещи
приложения.
Всеки знак има стойност в интервала от 0 до 105. Тази стойност се използва
за да се изчисли знака за проверка за всеки символ.
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Знакът за проверка е Модул 103 проверочна сума (Modulus 103 Checksum),
която се изчислява чрез сумиране на стартовия код плюс произведението на всяка
знакова позиция (най-значимата знакова позиция е равна на 1) и знаковата стойност
на знака намиращ се на тази позиция. Сумата се разделя на 103. Остатъкът от
делението е стойността на знака за проверка. Включва се всеки закодиран знак с
изключение на стартовия и стоп-знака.

3.1.1. Изчисляване на баркод символ
При създаването на баркод символ са необходими няколко изчисления
свързани с коректността на данните (изчисляване на контролен знак), и с размерите
на баркода. Тези изчисления е най-удобно да се демонстрират с кратък пример.
Нека е дадено съобщението ‘BarCode 1’ което следва да се нанесе в баркод
символ. В Таблица 3 са посочени баркодовите знаци които представят съобщението.
Това са стартов баркод знак за код В, и по един баркод знак за всеки от знаците на
съобщението, включително и интервала. На реда стойност са нанесени съответните
стойности на знаците, които могат да бъдат взети от Приложение 3. За удобство, в
отделен ред се нанасят и позицията на всеки знак.
Съобщение
Данни
Стойност
Позиция

BarCode 1
Start B
104
-

B
34
1

a
65
2

r
82
3

c
35
4

o
79
5

d
68
6

e
69
7

0
8

1
17
9

Таблица 3 Помощна таблица за изчисляване на контролна сума

Изчислява се сумата:
104 + (34x1) + (65x2) + (82x3) + (35x4) + (79x5) +
(68x6) + (69x7) + (0x8) + (17x9) = 2093
Изчислява се остатъкът от делене на 103 на получения резултат:
2093/103 = 20, остатък 33
От кодовата таблица (виж Приложение 3) се взема знака съответстващ на
получения резултат. За код В, на стойност 33 съответства буквата А.
Крайно съобщение: (Start B)BarCode 1(A)(STOP)
Височината на щрихите на баркода трябва да бъде най-малко 0.15 пъти
дължината на символа, или 0.25 инча (по-голямото от двете). Общата дължина на
символа се изчислява като:
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L = (11C + 35)X (буквено-цифрени данни)
L = (5.5C + 35)X (цифрени данни, използвайки код C)
където:
L = дължина на символа (не включва празните зони)
C = брой на знаците в данните, и знаците CODE и SHIFT (не се
включват старт, стоп и знака за проверка).
Тези

изчисления

в

общи

линии

изчерпват

основните

размерни

характеристики на Code128. Размерите на други баркодове се изчисляват
аналогично.

3.2. EAN-128 баркод
UCC/EAN-128 баркод символизацията представлява подмножество на Code
128, чието използване се разрешава изключително от EAN International и UCC™.
Тази гъвкава символизация се използва за представяне на елементи данни, които се
обединяват (съединяват) с помощта на EAN.UCC приложни идентификатори. Тези
баркодове не могат да се използват върху търговски единици, които ще бъдат
сканирани чрез POS устройства.
Структурата на EAN-128 баркода (Фигура 17) следва структурата на Code 128
(Фигура 16 Баркод Code-128), с допълнителен регламент както следва:
1. Водеща празна зона
2. Стартов знак А, В или С
3. Знак FNC1 – декларира баркод EAN-128
4. Елементи данни във вида: приложен идентификатор (а) + стойност (б)
5. Знак за проверка (изчислява по същия начин, както този на Code 128)
6. Стоп знак
7. Завършваща празна зона
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1 2 3 4а

4б

4а

4б

5

6

7

Фигура 17 Баркод EAN-128

Основните характеристики на UCC/EAN-128 символите са:
- Максималната дължина включително празните зони е не повече от 165 мм.
- Максималния брой на използваните баркод знаци е 48.
- При един и същи брой на използваните знаци се допуска големината на
баркода да варира в определени граници за X-Модула, за да се покрият
изискванията за качество на различните печатни процеси.
Това е същността на баркод символизацията EAN-128. Нейното приложение в
практиката обаче е свързано с ограничения и изисквания поставяни не към
символизацията като цяло, а при използването й в логистични етикети. Етикетът
EAN e подробно разгледан в следващата точка.

3.3. Етикетиране
Информацията нанасяна на транспортните етикети бива в две основни форми:
Пряко четим чисто текстов вид, и машинночетими текстове и графики,
предназначени за автоматично събиране на информация. Баркодовете са един от
сигурните

начини

за

предаване

на

машинночетима

информация,

докато

пояснителните текстове са един универсален носител на основната информация
позволяващ четене на всяко стъпало по веригата за доставки. И двата вида за
изобразяване на данни са важни за транспортните етикети, и често се използват
едновременно върху един етикет.
EAN.UCC етикетът се състои от три секции. Най-горната секция съдържа
свободно форматируема информация. Средната съдържа текстова информация и
текст изразяващ съдържанието на данните в баркодовете. Най-долната част съдържа
самите баркодове.
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Стандарт за EAN.UCC етикетите е UCC/EAN-128 символизацията. Както
беше пояснено в точка EAN-128 баркод, това е едно подмножество на Code 128, с
висока гъстота, подсигурено срещу грешки, и спестяващо място. Този баркод
стандарт включва още и стандарт за формата на данните които се нанасят. Този
формат дефинира елементи от данни които използват стандартизирани приложни
идентификатори (Application Identifiers - AI). Всеки приложен идентификатор
представлява дву-, три- или четирицифрен префикс дефиниращ значението на
последващото

поле

или

полета

данни.

Тези

идентификатори

позволяват

закодираните в баркодова форма данни да бъдат еднозначно и сигурно
интерпретирани. Приложни идентификатори са дефинирани за идентификация на
данни за проследяване, дати, количества, мерки, местоположение и още много други
видове информация. Те са подробно разгледани в точка Приложни идентификатори
(ПИ).

3.3.1. Размери на етикета
Размерите на логистичния етикет се базират на стандартен ISO формат А5
или А6. Когато количеството информация е много малко, допуска се използването и
на формат А7. За всички формати, височината на етикета може да бъде намалена
(или увеличена). Ширината на етикета остава постоянна [HYP_ATMS].
EAN International препоръчва за размер на етикета да се използва формат A6
(105 mm x 148 mm). Ако са необходими други размери, най-добре е ширината да се
остави 105 мм, а да се варира височината в зависимост от необходимото етикетно
пространство [HYP_EAN].

3.3.2. Идентификация на товарната единица
Единствената задължителна информация за всички транспортни етикети е
Serial Shipping Container Code (SSCC) номера. SSCC е идентификационен номер,
уникален за всяка специфична транспортна единица. Той се записва с приложен
идентификатор AI (00), и по принцип е достатъчен за всички логистични задачи. В
среда, в която се използва електронен обмен на данни (EDI), SSCC се използва като
указател към спецификация и детайлна информация относно транспортната единица.
Когато не навсякъде се използва EDI, или е пожелана допълнителна
информация, изискват се и допълнителни елементи от данни. Те се записват с
помощта на съответни приложни идентификатори.
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3.3.3. Ограничения към съединяването
Съединяването на низове с помощта на приложни идентификатори е
ефикасна възможност за представяне на повече данни в един баркод символ, за да се
спести място върху етикета и за облекчаване на автоматизираната обработка на
данни.
Все пак, съединяването не трябва да се използва при UCC/EAN-128
баркодове които съдържат SSCC номера. Съединяването на други полета данни със
SSCC номера върху стандартен етикет А6 (105 х 148 мм) не се препоръчва, за да
може да се постигне изискваната за SSCC баркод височина. SSCC служи за
еднозначна идентификация на логистичната (товарната) единица и поради това е
най-важният елемент в целия етикет.

3.3.4. X-Модул (Фактор на уголемяване)
По-рано е използвано понятието “фактор на уголемяване” за обозначаване на
големината на баркод символа. Това изразяване се базира на дефиницията
Номинална големина (100%), която е в пряка връзка с един определен Х-Модул. От
януари 2000 г. се преминава към по-прецизното изразяване на широчина чрез ХМодул.
Препоръчва се използването на Х-Модул между 0,495 мм (0,0195”) и 0,94 мм
(0,037”), като 0,495 мм се препоръчва за Х-Модул за SSCC.
Благонадеждността на прочетените данни за всички баркод символи върху
етикета се увеличава именно чрез фактора на уголемяване. Ако необходимите данни
не могат да се поберат върху пространството с което се разполага, допуска се
използването на по-малък фактор. В никакъв случай обаче не трябва да се слиза под
ширина на Х-Модул от 0,250 мм (0,00984”). По-малките баркодове намаляват
четимостта и затрудняват печата на символи с добро качество.

3.3.5. Изисквания за височина на символа
По-големите символи предлагат по-добра четимост за четците. Препоръчва се
височина на баркода от най-малко 32 мм (1,25”) за всички символи, особено за
UCC/EAN-128 баркода съдържащ SSCC. От 1 януари 2004 г. завършва прехода от
предишната препоръчителна височина от 27 мм. Поради ограниченото място върху
етикета, допустима е и по-малка височина, но не по-малка от 13 мм (0,5”).
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3.3.6. Празни зони
Баркодовете трябва да се отпечатват с водеща и завършваща светла зони
(празни зони), които са с широчина най-малко 10 модула. Те се изискват от
технологията

на

светлоотразителните

сканиране,

и

служат

характеристики

на

като

оптическа

баркодовите

граница

елементи,

и

между
тези

на

обкръжаващото пространство.

3.3.7. Ориентация и разположение
Баркодовете трябва да се разполагат хоризонтално, или в т.нар. оградно
разположение (от англ. Picket Fence Orientation) при което щрихите и полетата са
вертикални спрямо базата върху която е поставена транспортната единица (пода).
Във всички случаи SSCC баркода трябва да е в най-долната част на етикета.
Самият EAN етикет трябва да бъде разположен в определена зона върху
палетата (товарната единица). При никакви обстоятелства етикета не трябва да бъде
покриван от ремъци или други приспособления за укрепване на товара.
За всички видове палети, включително тези съдържащи индивидуални и
единични търговски единици (например хладилник или миялна машина) долният
край на EAN етикета трябва да лежи на височина между 400 мм и 800 мм над
базовата повърхност върху която лежи палетата (Фигура 18). За палети по-ниски от
400 мм, баркодсимволът трябва да бъде поставен възможно най-високо, като се
внимава да не бъде повреден.
Баркодовите символи (вкл. празните зони) трябва да са отдалечени най-малко
на 50 мм от всички вертикални ръбове, за да се избегнат наранявания.
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Фигура 18 Разполагане на етикет върху палета

За

различните

по

големина

кашони,

опаковки

и

преопаковки

местоположението на етикета е твърде разнообразно. Все пак желателна е
височината на долния ръб на баркода да е ~32 мм от повърхността върху която лежи
единицата. Баркодовите символи (вкл. празните зони) трябва да са отдалечени наймалко на 19 мм от всички вертикални ръбове, за да се избегнат наранявания (Фигура
19).
Изискванията към разположението на етикетите върху други видове (според
габаритите) товарни единици могат да бъдат в глава 6 на [Allg03].
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Фигура 19 Разполагане на етикет върху кашон

3.3.8. Пояснителен надпис
За да се улеснят ръчнота въвеждане и проверка на данни в случай на
необходимост, трябва да се добави обикновен надпис над или под всеки баркод.
Този надпис съдържа всички приложни идентификатори и данни от баркода, с
изключение на die Darstellung von Sonderzeichen и контролната цифра на баркода (но
съдържа контролните цифри на отделните полета). За леснота на четене, приложните
идентификатори трябва да бъдат отделени от другите знаци с помощта на скоби.
Този допълнителен надпис трябва да бъде с височина най-малко 3 мм, и ясно
четим. Препоръчва се да бъде поставен под баркод символа.
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3.3.9. Текст

3.3.9.1. Допълнителни и пояснителни текстове
Най-често върху етикетите са необходими текстове, които не изискват
баркодове. Типичен пример са името и адреса на изпращача и получателя. В много
случаи фирмите искат да внесат в етикета и специфични текстове, като например
фирмено лого.
Всеки от този вид текстове трябва да бъде ясно четим, и с височина наймалко 3 милиметра. Височина 3 милиметра отговаря на шрифт с височина 12 точки
(12 pt), което прави общо 4.5 мм с междуредовото разстояние.

3.3.9.2. Пояснителна текстова информация
Пояснителната текстова информация е предназначена за ръчно обработване и
въвеждане на данни посредством клавиатура. Информацията съдържа описание и
съдържание на отделните полета данни съдържащи се в баркод символи.
Тази текстова информация трябва да бъде с височина най-малко 7 мм. В
случаите в които езика не е предварително съгласуван, за описанията на данните се
използва английски. Допуска се да бъдат повторени и на друг език. Приложните
идентификатори не се посочват.

3.3.9.3. Кратки описания
Кратки описания са стандартни съкращения в описанията на данните. Те се
поставят като префикси на пояснителната текстова информация. Могат да бъдат
поставени и до други текстови обозначения, или до баркодовете, за да пояснят
съдържанието им.
Примерно съкращение е “От”, поставено до адреса на изпращача.

3.4. Радиочестотна и автоматична идентификация
Радиочестотната

идентификация

или

RFID

е

метод

за

уникално

идентифициране на единици чрез използване на радио вълни. RFID технологията се
появява в отговор на необходимостта от следващо поколение баркодове. В найпрости понятия, RFID системата се състои от носител (наричан още транспондер
или таг) и четец (запитвач, интерогатор). Технологията се основава на отдалечено
събиране на информацията съхранена в носителя, чрез радиочестотна комуникация.
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Информацията в носителя може да варира от съвсем кратка, като идентификационен
номер, до килобайти данни записвани във и четени от носителя, до динамична
информация поддържана в него, като история на температурни промени.
Автоматична идентификация или Auto-ID общ термин който обхваща
методите за събиране на данни и въвеждането им директно в компютърни системи
без човешка намеса. Технологиите традиционно разглеждани като част от
автоматичната идентификация включват баркодове, биометрики, RFID и гласово
разпознаване.
Технологията на автоматична идентификация предлага възможност за
следене на всякакъв обект, по всяко време, навсякъде. Auto-ID системите са
базирани върху използването на евтини смарт (букв. умни) носители и четци, и
схеми за уникална идентификация на обекти. Автоматичната идентификация се
постига чрез подмяна на днешните UPC/EAN баркодови етикети с икономични
RFID носители представляващи тънки снопове силикон, които могат да бъдат
вградени в опаковката, или още по-добре - в самия продукт.
Все пак, едва ли баркодовете ще изчезнат скоро. Има много случаи в които
RFID добавя сложност и разходи, а в същото време баркодовете вършат чудесна
работа. Изглежда доста по-вероятно, баркодовете и RFID таговете дълги години да
се използват съвместно.
Мрежата

за

автоматична

идентификация

обхваща

редица търговски

партньори използващи Auto-ID системи за следене и проследяване на единици
автоматично по протежение на веригата за доставки. Това предлага на фирмите
безпрецедентна възможност, да наблюдават в реално време своите имущества и
инвентари където и да е, като по този начин позволява значителна печалба на
операционна ефективност и нови възможности за защита на търговската марка. Сред
другите предимства на мрежата за автоматична идентификация са безопасността и
сигурността в дистрибуционната верига по отношение на фалшифициране,
подправяне, тероризъм, някои от които са вече част от правителствените изисквания.

3.4.1. Стандарти
EPC Global е наследството оставено от Auto-ID Center. Това са група
стандарти, дефиниращи основни понятия за технологията EPC и планиращи
световното възприемане на EPCglobal Network (ЕРС глобална мрежа). EPCglobal
Network е съвкупност от технологии позволяваща незабавно автоматично
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идентифициране на единици и споделяне на информация за тях по цялата верига за
доставки

в

световен

мащаб.

EPCglobal

Network

използва

радиочестотна

идентификация (RFID) за идентифициране на единиците. Мрежата се основава на
пет фундаментални елемента:
•

Електронен продуктов код (Electronic Product Code - EPC)

•

Идентификационна система (EPC носители и четци)

•

EPC Middleware

•

Object Name Service (ONS)

•

Physical Markup Language

3.4.1.1. Номерационна система на електронния продуктов
код (EPC)
Подобно

на

универсалния

продуктов

код

(UPC)

или

баркодовете,

електронния продуктов код (EPC) е фундаментален идентификатор за физически
обекти в ЕРС мрежата. ЕРС идентифицира производителя, продукта, версията
(модела) и серийния номер, като използва и допълнителни цифри за идентифициране
на уникални единици. В стандарта [EPC1] се дефинират методите за записване на
електронния продуктов код върху RFID чип, както и начините за интерпретирането
му на ниво информационна система в ЕРС мрежата. Освен специфичните за ЕРС
данни, стандартът дефинира методи за записване върху носителя на пет основни
EAN.UCC идентификатора. На всеки EAN.UCC идентификатор съответстват два
варианта на EPC запис – 64-битов, и 96-битов.
Така например на най-важният идентификатор – SSCC, съответстват SSCC-64
и SSCC-96. В 64-битовия EPC ограниченият брой битове не позволява директното по
знаково записване на целия SSCC дефиниран от EAN.UCC. Като частично решение,
вместо фирмен префикс в ЕРС се записва фирмен индекс който е в по-кратка
двоична форма, заемаща 14 бита. 96-битовият ЕРС позволява по знаково записване
на SSCC, като освен това разполага и с 25 бита все още неразпределена информация.
Тъй като в SSCC-64 могат да бъдат посочени ограничен брой фирми, той
представлява междинна стъпка към пълно преминаване към SSCC-96 или други
бъдещи схеми. Аналогична е ситуацията при останалите идентификатори.
Поддържаните от ЕРС EAN.UCC идентификатори, както и съответстващите
им са посочени в ТАБЛИЦА.
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Означаване
EAN.UCC

Идентификатор

EРС идентификатори

Сериен код на пратки

SSCC

SSCC-64, SSCC-96

Раздéлен световен търговски
идентификационен номер

SGTIN

SGTIN-64, SGTIN-96

Раздéлен световен номер на
местоположение

SGLN

SGLN-64, SGLN-96

Световен идентификатор на оборотен
инвентар

GRAI

GRAI-64, GRAI-96

Световен идентификатор на индивидуален
инвентар

GIAI

GIAI-64, GIAI-96

Таблица 4 Идентификатори

3.4.1.2. EPC носители, четци и интерфейсни протоколи
ЕРС носителите се състоят от микрочип, прикачен към антена. Електронния
продуктов код се съхранява в този носител, който се предлага към всяка единица по
време на процеса на производство. ЕРС носителите предават своите кодове към ЕРС
четците посредством RFID. Четците комуникират с носителите чрез радиовълни и
предават информацията към локалната информационна система чрез EPC
Middleware. Спецификацията [EPC2] дефинира стандартен протокол по който
четците комуникират с EPC Middleware.
Самите носители се разделят на пасивни, активни, и полупасивни. Пасивните
носители нямат батерии, и просто “отразяват” съобщението когато бъдат запитани.
От друга страна, активните носители притежават батерии и инициират комуникация.
Полупасивните също имат батерия, но и “отразяват” съобщението си. Те не
инициират комуникация. Може да се каже, че пасивните и полупасивните носители
представляват своеобразни огледала които изпращат информация (светлина) когато
бъдат осветени. В момента, EPCglobal Network е фокусирана върху стандартите за
пасивни носители. В бъдеще се очаква появата на EPCNetwork стандарт отнасящ се
за активни носители.

3.4.1.3. EPC Middleware
EPC Middleware представлява стандарт за мениджмънт на събития в реално
време, и филтрация и събиране на ЕРС данни. Той се покрива от появилата се
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EPCglobal спецификация, в момента известна като Спецификация за филтриране и
събиране.

3.4.1.4. Object Name Service (ONS)
Буквално, Object Name Service се превежда като “Служба за имена на обекти”
представлява

автоматична

мрежова

служба

която

пренасочва

заявките

за

информация към страници в World Wide Web. Това позволява намирането на сървър
който съдържа повече информация за определен ЕРС навсякъде по света. Бизнес
информационните системи се нуждаят от такава услуга, за да могат да съпоставят
интересуващият ги електронен продуктов код към информацията относно
асоциираната му единица. ONS предлага стандарти за означаване на Интернет
адреси където се съдържат характеристиките на продукта и свързаната с него
информация.

3.4.1.5. Physical Markup Language (PML)
В превод, физически мета-описателен език. (За фамилията на метаописателните езици обикновено се използва английската терминология). PML се
използва като общ език в EPCglobal Network за дефиниране на данни за физически
обекти. Целта на езика е да предложи серия от общи, стандартизирани речници
които та представят и класифицират информация свързана с обектита на EPC
мрежата. Спецификацията [EPC3] дефинира PML стандартите.
Auto-ID

Center

официално

е

закрит

на

26-ти

Октомври

2003

г.

Заключеталното събрание е проведено в Токио, Япония. Изпълнил своето
предназначение,

Центърът

предава

своите

технологии

на

EPCglobal

(www.epcglobalinc.org), който да администрира и разработва ЕРС стандартите
занапред.

3.5. Текущи задачи
Направените справки към EAN.UCC стандартите в тази глава извличат
основните изисквания към транспортните етикети, тяхното качество и съдържание.
Тези изисквания поставят основните рамки които следва да се спазват при
проектирането на нови етикети, или пригаждането на вече съществуващите към
международните стандарти.
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Макар на пръв поглед ограниченията да не изглеждат съществени, появява се
конфликт на интереси между тези ограничения, и изискванията за необходимите
данни поставени от нормативните актове засягащи системите за проследимост (виж
точка Правни нормативни изисквания за проследимост). Направеният в следващата
глава разбор на тези конфликти има за цел да облекчи проектантите на транспортни
етикети в оперативните им задачи да поберат на минимално място, максимално
количество информация.
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4. Проектиране на EAN етикет
В тази глава е направена съпоставка между изискванията за данните които
трябва да бъдат нанесени върху товарната единица, препоръчителните данни които
също трябва да бъдат там, и реалното пространство което предлагат етикетите за
целта.

4.1. Изисквания и ограничения към етикета
В предишните глави бяха посочени различни правила отнасящи се към
логистичните етикети. Проектантът на логистичен етикет трябва да съблюдава тези
правила, като спазва задължителните, и се придържа до колкото е възможно към
препоръчителните, ръководейки се основно от интересите на фирмата заявител на
етикета.
Поставените

от

европейското

законодателство

изисквания

с

цел

проследимост, налагат всеки участник в логистичната верига да бъде в състояние да
разпознае своите (изпратените/произведените от него) единици. Това следва от точка
4, член 18, на директива 178/2002:
4. Храните или храните за животни, които се предлагат на пазара
или вероятно ще бъде предлагана на вътрешния пазар да бъде
правилно

обозначена

или

идентифицирана

за

улесняване

на

проследимостта им, чрез съответна документация или информация
в съответствие с изискванията за по-специфични доставки.
Смисълът на това изискване е, в случай на нужда всички потенциално опасни
търговски единици от определен продукт да бъдат иззети/изтеглени от търговската
мрежа. Това налага поставянето на GTIN номера върху етикета, за да може да се
отделят артикулите един от друг. В интерес на производителя на стоките е,
единиците да бъдат правилно разпознати като попадащи в потенциално опасната
група. Т.е. с цел отделяне партидите една от друга, на логистичния етикет е добре да
фигурира и партидния (или серийния) номер на продукцията.
EAN спецификациите задължават нанасянето на баркод съдържащ единстено
SSCC номера върху етикета, за да бъде лесно разпозната отделната пратка. Има
обаче и допълнителни условни задължения, които изискват нанасянето на
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оразмерителна информация за логистичната единица, ако тя е с вариращи параметри
– размери, маса или обем.
С цел нанесената информация да бъде автоматично събирана в контролните
точки, посочените дотук данни следва да бъдат нанесени като баркод символи върху
етикета. Тези баркод символи имат препоръчителна височина от 32 мм, плюс
задължителен пояснителен надпис с минимална височина 3 мм, или общо около 36
мм с междинни разстояния. Към тази височина трябва да се добави височината на
препоръчителните пояснителни текстове, която възлиза на 8 мм (7 мм шрифт + 1 мм
междинни разстояния) за всеки ред от текста7. Поради дължината на SSCC и GTIN
номерата, пояснителните текстове за тях трябва да се разположат на самостоятелни
редове. Което от своя страна означава, че има нужда от поне три реда пояснителни
текстове (за SSCC, GTIN и партиден номер).
Сумарната височина на изброените елементи възлиза на 36 + 36 + 8 + 8 + 8 =
96 мм. Препоръките на EAN посочват за употреба етикет с размер 105 х 148 мм. От
тук следва, че за етикет спазващ препоръките и включващ изискваната информация
биха останали 52 мм височина за свободно форматируема зона, или нанасянето на
още информация. При наличие и на оразмерителна информация, ще бъдат
използвани още 36 мм (за баркод) + 8/16 мм (за пояснителен текст), като по този
начин етикетът ще бъде изцяло запълнен.
Тези прости изчисления посочват, че ако някоя от страните в логистичната
верига пожелае върху етикета да бъде нанесена и допълнителна информация, това
лесно би довело до нарушение на препоръките. В точка Планиране на етикет
изчисленията са разширени, като са посочени и разположенията на елементите върху
етикета за съответните варианти.
Допълнително ограничение произхожда от препоръките за ширина на ХМодула от 0,495 мм. Аналогично на дължината на Code128 баркодовете, дължината
на символа може да се изчисли по една от формулите:

7

Код А или В:

L = (11C + 46) X

Код С:

L = (5,5C + 46) X

За описание на етикетните елементи пояснителен надпис и пояснителен текст виж точки 3.3.8 и

3.3.9.2.
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където:
L – дължина на символа
С – брой на символите
Х – ширина на Х модула
11/5.5 – брой модули за един знак от данните
46 – брой модули за контролен, стоп и стартови знаци
Лесно се изчислява максималния брой знаци който може да бъде въведен в
баркода8:
Код А или В:

L
− 46
X
C≤
11

Код С:

L
− 46
X
C≤
5,5

Ако дължината се ограничи до 95 мм (максималната дължина на баркод
който може да се нанесе върху етикет с ширина 105 мм), за препоръчания Х-модул с
ширина 0,495 мм се получава брой на знаците най-много 13 за код А или В, и 26 за
код С (13 баркодови знака). В Приложение 4 са посочени съответния максимален
брой знаци за ширини на Х-модула от 0,25 мм до 0,71 мм. Както може да се види от
таблицата, ограничението в баркод символа да няма нанесени повече от 48
баркодови знака, така и не се достига. Ширината на самия етикет поставя посериозно ограничение.
Направеният сбит разбор на изискванията и препоръките към етикета показва,
че задачата за построяване на логистичен етикет е тривиална, единствено ако той
съдържа само задължителните елементи. Оказва се, че е възможно да няма
достатъчно място за нанасяне на фирмена информация за изпращача и получателя
(име, адрес, лого и др.), която е практически полезна, а нанасянето на второстепенна
(от гледна точка на проследимостта) информация като клиентски номера,

8

Забележка: Имат се предвид отделните знаци букви и цифри, които е необходимо да бъдат

въведени, а не баркодови знаци. Двукратно по-големия брой знаци в код С се появява поради пократката форма на запис. Например цифрените знаци ‘4’, ‘2’ в код А или В се записват като два
баркод знака – ‘4’ и ‘2’, докато в код С само като един - ‘42’.
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идентификации на местоположения за товарене / разтоварване и пр., става
невъзможно без да се нарушат препоръките.
Преди да се пристъпи към разглеждане на възможните варианти за такива
нарушения, целесъобразено е едно подробно запознаване с предвидените от
EAN.UCC стандартни полета за данни, които могат да се нанесат върху етикетите.
Това е направено в следващата точка.

4.2. Приложни идентификатори (ПИ)
Приложният идентификатор (англ. Application Identifier - AI) е дву-, три- или
четирицифрен префикс, който се използва за идентификация на значението и
формата на данните, които следват след него (полето за данни). Данните които се
представят могат да бъдат буквено-цифрени или само цифри. Някои от полетата
отбелязани като съдържащи буквено-цифрени знаци допускат и специални символи
като +, -, /, и пр.
В Таблица 5 и Таблица 6 са изброени съществуващите приложни
идентификатори, като е дадено кратко описание и връзките им с други ПИ. Целта на
информацията изложена в тази точка е да подпомогне определянето на данните
които да бъдат включени в определен EAN етикет. В случай, че е необходима поподробна и обширна информация за определен ПИ, тя може да бъде намерена в
[Allg03].
ПИ

00

Значение
Serial Shipping Container Code (SSCC-18).

Този приложен идентификатор е единственият
задължителен. Той трябва да бъде кодиран в
самостоятелен баркодсимвол, разположен най-долу
в етикета. Допуска се етикетът да съдържа само
него.
Етикет не отговарящ на това условие, не се
възприема като EAN етикет.
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18 цифри

Проектиране на етикет
ПИ

01

Формат на данните
Значение
Идентификация на стандартизирана търговска 14 цифри
единица (GTIN-14). Номерът GTIN е базиран на
UCC-12, EAN/UCC-8, EAN/UCC-13 или EAN/UCC14. Номерата съдържащи по-малко от 14 цифри се
допълват до 14 с префиксни нули.

Ако първата цифра от полето за данни е 9, тя се
възприема като индикатор, че единицата е със
съдържание с променлив брой/тегло/обем.

02

Не се допускат два GTIN номера с различни
стойности. Този ПИ не може да се използва
съвместно с ПИ (02) и (252).
При индикатор 9 изисква ПИ (30) или оразмеряване
на променлива единица (виж по-долу).
Идентификация на стандартизирани търговски 14 цифри
единици съдържащи се в една (нестандартизирана)
товарна единица. Данните съдържат GTIN номера
на стандартизираната единица.
Ако първата цифра от полето за данни е 9, тя се
възприема като индикатор, че единиците са със
съдържание с променлив брой/тегло/обем.

10

Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(01) и (252).
Изисква ПИ (37). При индикатор 9 изисква изисква
ПИ (30) или оразмеряване на променлива единица
(виж по-долу).
Партиден или групов номер.
1-20 буквеноСчитано от 01.01.2005 този ПИ трябва да се
използва вместо ПИ (23х).

цифрени знаци*

За групиране на единици само по белег
“принадлежащи към клиенстка поръчка”, се
препоръчва използването на ПИ (400).

11

Изисква ПИ (01) или (02). Не може да се използва
съвместно с ПИ (22) и (23х).
Дата на производство.
6 цифри: ГГММДД

12

Изисква ПИ (01) или (02)
Дата на плащане.

6 цифри: ГГММДД

Изисква ПИ (8020) и (415)
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Значение

13

Дата на опаковане.

6 цифри: ГГММДД

15

Изисква ПИ (01) или (02)
Най-добър до (дата на крайна продажба).

6 цифри: ГГММДД

Датата указана в полето за данни е времето до
което продуктът има най-добри качества, или
прилагането му ще доведе до най-добри ползи.
Често тази дата има смисъл на крайна дата до която
е правомерно продуктът да бъде продаван.
17

Изисква ПИ (01) или (02)
Срок на годност.

6 цифри: ГГММДД

След указаната в полето за данни дата, продуктът
се счита за негоден.

20

Изисква ПИ (01) или (02). Не може да се използва
съвместно с ПИ (22).
Продуков вариант.
2 цифри

21

Този ПИ се използва за различаване вариация на
даден продукт, чиито разлики не са достатъчни за
да се назначат различни GTIN, но имат значение за
производителя.
Сериен номер.
1-20 буквеноТова поле заедно с GTIN номера образува уникален
идентификатор за даден артикул.

22

23x

цифрени знаци*

Не може да се използва съвместно с ПИ (22).
Полето съдържа вторични данни за специфични 1-29 буквенопродукти от здравната индустрия (количество, срок
цифрени знаци*
на годност, и групов номер).
Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(10), (17), (21), (23x) и (30).
Невалиден. Считано от 01.01.2005 вместо този 1-19 буквенономер трябва да се използва ПИ(10).
цифрени знаци
Групов номер. Дължината на данните се изчислява
като:
Дължина = 2 . x + 1
Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(10) и (22).
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240

Значение
Допълнителна продуктова идентификация.

241

цифрени знаци*
Това поле е предвидено за улесняване на миграция
от друга система към EAN.UCC, като в него може
да се запише идентификационния номер от другата
система. Този ПИ не трябва да се използва за
заместване на GTIN.
Клиентски номер.
1-30 буквено-

250

цифрени знаци*
Подобно на ПИ(240), това поле е предвидено за
възможност на миграция от друга система към
EAN.UCC, като в неговото използване трябва да
бъде съгласувано между търговските партньори.
Този ПИ не трябва да се използва за заместване на
GTIN.
Втори сериен номер.
1-30 буквеноДокато ПИ(21) съдържа сериен номер на търговска
единица, данните за този ПИ обозначаван втори
сериен номер представящ сериен номер на
компонент от тази единица. Фирмата която прилага
този ПИ определя за кой точно компонент се отнася
той, за дадена търговска единица. Определянето на
значението на втория сериен номер се осъществява
посредством GTIN и информация предоставяна от
подателя.

1-30 буквено-

цифрени знаци*

При използването на този елемент на етикета
трябва да бъдат маркирани и ПИ (01) и (21).

251

Само един низ данни с ПИ (250) може да бъде
асоциирано с определен GTIN.
Препратка към източник.
1-30 буквеноИзползва се като допълнителна информация към
търговска единица указваща произхода й. Подателя
на търговската единица трябва да предостави
информация за точното определяне на обекта –
източник.
Например обектът източник би могло да бъде
животно, от което са получени месни продукти.
Този ПИ позволява на всеки от получените
продукти да бъде отбелязан идентификатора на
животното. Така в случай, че се установи
заразяване на животното, всички продукти могат да
бъдат иззети.
В добавка, на различни части на машини може да
бъде отбелязан конкретен уред.

58

цифрени знаци*

Проектиране на етикет
ПИ

252

Формат на данните
Значение
Световен идентификатор издаден за търговия До 27 цифри, като
(Global Identifier Serialized for Trade – GIST).
последната е

Този номер се издава за уникални изделия, контролна
произведени само веднъж, за удовлетворяване на
специфични изисквания.
Този ПИ подлежи на разглеждане, и употребата му
ще бъде доизяснена в следващите издания на
EAN.UCC.
Ако обектът за който е предназначен номера,
напусне средата на фирмата която го е издала, GIST
не трябва повече да се разглежда като уникален
идентификатор на единицата.

30

Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(01) и (21).
Брой съдържащи се обекти в единицата.
До 8 цифри*
Изисква ПИ (01) или (02) с индикатор 9.
Оразмеряване на променливи търговски единици

310y

Изискват ПИ (01) с индикатор 9. Ако размерите могат
да бъдат сумирани, допуска се използването им с ПИ (00)
Нетно тегло в килограми
6 цифри

311y

Дължина или размер 1 в метри

6 цифри

312y

Ширина, диаметър или размер 2 в метри

6 цифри

313y

Дълбочина, дебелина или размер 3 в метри

6 цифри

314y

Повърхност в квадратни метри

6 цифри

315y

Нетен обем в литри

6 цифри

316y

Нетен обем в кубични метри

6 цифри

320y

Нетно тегло в паунди

6 цифри

321y

Дължина или размер 1 в инчове

6 цифри

322y

Дължина или размер 1 във футове

6 цифри

323y

Дължина или размер 1 в ярдове

6 цифри

324y

Ширина, диаметър или размер 2 в инчове

6 цифри

325y

Ширина, диаметър или размер 2 във футове

6 цифри

326y

Ширина, диаметър или размер 2 в ярдове

6 цифри

327y

Дълбочина, дебелина или размер 3 в инчове

6 цифри

328y

Дълбочина, дебелина или размер 3 във футове

6 цифри
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329y

Значение
Дълбочина, дебелина или размер 3 в ярдове

6 цифри

350y

Повърхност в квадратни инчове

6 цифри

351y

Повърхност в квадратни футове

6 цифри

352y

Повърхност в квадратни ярдове

6 цифри

356y

Нетно тегло тегло в трой-унции

6 цифри

357y

Нетно тегло в унции

6 цифри

360y

Нетен обем в кварти

6 цифри

361y

Нетен обем в галони

6 цифри

364y

Нетен обем в кубични инчове

6 цифри

365y

Нетен обем в кубични футове

6 цифри

366y

Нетен обем в кубични ярдове

6 цифри

Оразмеряване на променливи товарни единици
330y

Изискват ПИ (00) или (02) с индикатор 9
Брутно тегло в килограми
6 цифри

331y

Дължина или размер 1 в метри

6 цифри

332y

Ширина, диаметър или размер 2 в метри

6 цифри

333y

Дълбочина, дебелина или размер 3 в метри

6 цифри

334y

Повърхност в квадратни метри

6 цифри

335y

Брутен обем в литри

6 цифри

336y

Брутен обем в кубични метри

6 цифри

340y

Брутно тегло в паунди

6 цифри

341y

Дължина или размер 1 в инчове

6 цифри

342y

Дължина или размер 1 във футове

6 цифри

343y

Дължина или размер 1 в ярдове

6 цифри

344y

Ширина, диаметър или размер 2 в инчове

6 цифри

345y

Ширина, диаметър или размер 2 във футове

6 цифри

346y

Ширина, диаметър или размер 2 в ярдове

6 цифри

347y

Дълбочина, дебелина или размер 3 в инчове

6 цифри

348y

Дълбочина, дебелина или размер 3 във футове

6 цифри

349y

Дълбочина, дебелина или размер 3 в ярдове

6 цифри

353y

Повърхност в квадратни инчове

6 цифри

354y

Повърхност в квадратни футове

6 цифри
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355y

Значение
Повърхност в квадратни ярдове

6 цифри

362y

Брутен обем в кварти

6 цифри

363y

Брутен обем в галони

6 цифри

367y

Брутен обем в кубични инчове

6 цифри

368y

Брутен обем в кубични футове

6 цифри

369y

Брутен обем в кубични ярдове

6 цифри

Таблица 5 Приложни идентификатори

ПИ

337y
37

390y

Формат на данните

Значение
Килограми на квадратен метър

6 цифри

Изисква ПИ (01)
Брой на съдържащите се търговски единици в 1-8 цифри*
товарната единица.
Изисква ПИ (02)
Платежна сума. За избягване на двусмислие 1-15 цифри*
относно валутата, препоръчва вместо този ПИ да се
използва ПИ (391y).

391y

Изисква ПИ (8020) и (415). Не може да се използва
съвместно с ПИ (391y).
Платежна сума с код на валутата по ISO. В полето 4-18 цифри*
за данни първите 3 цифри са кодът по ISO, а сумата
се съдържа в позиции 4 до 18.

392y

Изисква ПИ (8020) и (415). Не може да се използва
съвместно с ПИ (390y).
Платежна сума за търговска единица с променлив 1-15 цифри*
брой/тегло/обем, в област с единна монетарна
система.

393y

400

Изисква ПИ (01) с индикатор 9.
Платежна сума с код на валутата по ISO за 4-18 цифри*
търговска единица с променлив брой/тегло/обем. В
полето за данни първите 3 цифри са кодът по ISO, а
сумата се съдържа в позиции 4 до 18.
Изисква ПИ (01) с индикатор 9.
Предназначен за употреба между два търговски 1-30 буквенопартньора: Номер на клиенстка поръчка.
цифрени знаци*
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401

402

403

410

Значение
Номер на пратка за превозвача. Идентифицира една
или повече физически единици които подлежат на
транспортиране. Данните съдържат фирмения
префикс
на
превозвача
и
информация
(идентификация) на пратката, и се задават от
спедитора или превозвача в ролята му на спедитор.

Формат на данните

До 30 буквеноцифрени или
специални знаци*

За подробно описание на ПИ, и допустимите в
данните знаци виж [Allg03].
Номер на пратка за изпращача (Bill of Lading). Този 17 цифри, като
номер е световно уникален, и може да бъде
последната е
използван и за EDI заявки от всички участници във
веригата за доставки. Данните съдържат фирмения контролна
префикс на изпращача и информация за пратката.
Те се задават от изпращача.
Забележка: Номерата на пратките трябва да се
задават последователно.
Номер на маршрут. Залага се от колетната служба, 1-30 буквенои служи като атрибут на SSCC. Номерът е планиран
цифрени знаци*
да предложи миграционен път за възприемането на
бъдещо интернационално, мулти-модално решение.
Не трябва да се използва за данни за които има
предвидени ПИ.
GLN на получателя на стоката.
13 цифри, като
последната е
контролна

411

GLN на получателя на фактурата.

13 цифри, като
последната е
контролна

412

GLN на изпращача.

13 цифри, като
последната е
контролна

413

GLN на крайния
транспорт).

получател

(при

накъсан 13 цифри, като
последната е
контролна

414

GLN на физическо местоположение (свободен за 13 цифри, като
употреба според необходимото приложение).
последната е
контролна
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415

420

421

422

423
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Значение
GLN на фактуриращата страна. Заедно с ПИ (8020) 13 цифри, като
представляват
уникален
идентификатор
на
последната е
платежно нареждане.
контролна
Изисква ПИ (8020).
Пощенски код на получателя (без код на 1-20 буквенодържавата).
цифрени знаци*

Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(421)
Пощенски код на получателя с код на държавата по 4-12 буквеноISO. В полето за данни първите 3 цифри са кодът на
цифрени знаци*
страната по ISO 3166.
Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(420).
Код по ISO 3166 на държавата източник на 3 цифри
търговската единица.
Изисква ПИ (01). Не може да се използва съвместно
с ПИ (426).
Код/кодове по ISO 3166 на държавата (държавите) 15 цифри
на предварителна обработка.
Забележка: Държавата на предварителна обработка
обикновено е държавата в която единицата е била
произведена. В някои случаи обаче, може и да е
различна или повече от една, както например при
угояване на добитък. Полето може да съдържа
кодовете на до 5 държави. Отговорност на
доставчика е да определи правилно кодовете на
държавите.

424

Изисква ПИ (01) или (02). Не може да се използва
съвместно с ПИ (426).
Код по ISO 3166 на страната на обработка.
3 цифри

425

Изисква ПИ (01) или (02) . Не може да се използва
съвместно с ПИ (426).
Код по ISO 3166 на страната на разглобяване.
3 цифри

426

Изисква ПИ (01) или (02) . Не може да се използва
съвместно с ПИ (426).
Код по ISO 3166 на страната производител – 3 цифри
обхващаща всички производствени етапи.
Изисква ПИ (01) или (02) . Не може да се използва
съвместно с ПИ (422), (423), (424) и (425).
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Значение
Номер на оборудване на НАТО

13 цифри

Изисква ПИ (01) или (02)
Номер на животински труп или месна разфасовка 1-30 буквенопо UN/ECE продуктова класификация.
цифрени знаци*
Този номер се явява атрибут на GTIN, и не трябва
да се тълкува самостоятелно. Информацията трябва
да се използва само в контекста на UN/ECE
продуктова класификация за качество на месо
(волско, свинско, овнешко и козе).

703z

Изисква ПИ (01) или (02)
Номер на одобрен преработвател на месни 4-30 буквенопродукти. В полето за данни първите 3 цифри са
цифрени знаци*
кодът на страната по ISO 3166.
Последната цифра от ПИ (z) указва вида на
преработвателя, комбинациите имат следния
смисъл:
7030 – Кланица
7031 – Първа разфасовъчна
7032-7039 – втора до девета разфасовъчна

8001

Изисква ПИ (01) или (02)
Информация за рулонен продукт.

14 цифри

Позициите на данните имат следния смисъл:
1-4: Ширина на рулото в милиметри
5-9: Дължина в метри
10-12: Диаметър на сърцевината (отвора) в
милиметри
13: Посока на навиване (0 – с лице навън, 1 – с лице
навътре, 9 – неопределено)
14: Брой на снажданията (0 до 8 – конкретен брой, 9
– неизвестен брой)
8002

Изисква ПИ (01)
Сериен номер (идентификатор)
телефон.
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ПИ

8003

8004

8005

8006

Формат на данните
Значение
Световен идентификатор на оборотен инвентар 13 цифри + 0-16
(GRAI).
буквено-цифрени

Първите 13 позиции от полето за данни съдържат знаци*
GRAI номер. След тях може да бъде записан
буквено-цифрен сериен номер с дължина до 16
знака.
Световен
идентификатор
на
индивидуален 13 цифри + 0-16
инвентар (GIAI).
буквено-цифрени
Първите 13 позиции от полето за данни съдържат знаци*
GIAI номер. След тях може да бъде записан
буквено-цифрен сериен номер с дължина до 16
знака.
Цена за единица мярка. Структурата и 6 цифри
съдържанието на данните се определя от
търговските партьори.
Изисква ПИ (01) или (02)
Идентификация на компоненти
единица.

от

търговска 18 цифри

Позициите на данните имат следния смисъл:
1-14: GTIN на търговската единица от която
компонентът е част
15-16: Относителен (свързващ) номер на
компонента в единицата
17-18: Общ брой на компонентите в единицата
Компонент от определена търговска единица
винаги трябва да бъде идентичен за съответната
търговска единица.

8007

Този ПИ не може да се използва съвместно с ПИ
(01) и (02).
Международен номер на банкова сметка (IBAN).
1-30 буквено-

8008

Изисква ПИ (415) или (8020)
Дата и час на производство.

цифрени знаци*
12 цифри:
ГГММДДччммсс

Изисква ПИ (01) или (02)
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ПИ

Формат на данните

8018

Значение
Световен номер за услуги (GSRN).

8020

последната е
Информацията от полето може да бъде използвана
за идентифициране на получателя (клиента) на контролна
услуги,
в
контекста
на
съществуващи
взаимоотношения. Тя предоставя възможност на
доставчика на услуги да съхранява данни относно
услугите доставени на клиента.
Номер на платежно нареждане (payment slip).
1-30 буквено-

8100
8101
8102
90
От 91

Изисква ПИ (415)
Запазен за UCC разширен купонен код
Coupon Extended Code).
Запазен за UCC разширен купонен код
Coupon Extended Code).
Запазен за UCC разширен купонен код
Coupon Extended Code).
Информация по взаимно споразумение
търговски партньори.
Вътрешнофирмена информация

До 99

18 цифри, като

цифрени знаци*
(UCC 6 цифри
(UCC 10 цифри
(UCC 2 цифри
между 1-30 буквеноцифрени знаци*
1-30 буквеноцифрени знаци*

Таблица 6 Приложни идентификатори (продължение)

* - Поле за данни с варираща дължина. Краят на полето се определя
чрез функционален знак FNC1. Ако след това поле няма следващ приложен
идентификатор (следва контролния знак на символа) FNC1 се пропуска.
Както се вижда от таблицата, с помощта на приложните идентификатори
съвсем кратко може да се запише най-съществената информация за една товарна
единица. Това разбира се, е и тяхното предназначение. Важно е обаче, коя точно
информация е съществена, и коя би могла да се пропусне. Отговорът на този въпрос
зависи силно от контекста в който е поставен, и различните фирми биха отговорили
по различен начин. В Таблица 7 са изнесени ПИ, имащи пряка връзка с
информацията необходима за целите на проследимостта. От всеки ред в таблицата,
трябва (най-малко) един от посочените идентификатори да присъства в етикета.
В първата колона са групирани приложни идентификатори които са
алтернативни източници на необходимата информация, изброени по ред на
предпочитание. Някои от тях могат да бъдат използвани съвместно, но наличието на
един от тях е по принцип достатъчно. Идентификаторите поставени в скоби могат да
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бъдат алтернатива за групата, но не се предпочитат. Във втората колона е направен
кратък коментар, относно използването на посочените ПИ.
ПИ
00
01, 02, 252, 8006

21, 8008, 10, 11, 13,
(15), (17), 400 или
22

Коментар
Единствената строго задължителна информация за EAN
етикета е SSCC номера.
GTIN номерът е съществена информация, която се изисква
или е пряко свързана с голяма част от останалите ПИ. Тази
обвързаност придава на посочените ПИ задължителен
характер.
ПИ (252) е особен случай, тъй като обектите маркирани с
GIST са с уникален характер. Този идентификатор сам по себе
си е напълно достатъчен за целите на проследимостта.
ПИ (8006) се използва при идентификация, че товарната
единица съдържа компонент от търговска единица.
GTIN номерът не е достатъчен за уникалното
идентифициране на дадена партида. Посочените ПИ допълват
GTIN до уникалност, и позволяват проследимост.
Серийният номер (21) дава пълна уникалност на търговската
единица, но приложението му не винаги е обосновано.
Например в хранително-вкусовата промишленост (ХВП),
където броят на произвежданите потребителските единици е
огромно.
В посочения пример за ХВП, целесъобразно е маркирането на
потребиталските единици с ПИ (8008), което им придава
уникалност на много малки партиди – по време на
производство, с точност до секунда.
Партидния (или групов) номер съдържащ се в ПИ (10)
предлага гъвкавост на големините на партидите, тъй като той
може да бъде променян на произволно големи интервали.
Съвместното му използване с (8008) би довело до много
преимущества, като възможност за следене едновременно в
груб мащаб (по 10) и фин мащаб (по 8008).
Идентификаторите 11, 13, 15 и 17 дават уникалност на
групите с обхват до един ден. За производствата със
сравнително малък брой единици, това групиране може да
бъде напълно приемливо. ПИ (15) и (17) представляват
косвена информация, и затова не се предпочитат.
Идентификатор 400 се използва при споразумение между
страните, като в него се записва номер на клиентска поръчка
(или част от поръчка). Ако номерът на партидата е базиран
именно на номер на клиентска поръчка, препоръчва се
използването на ПИ (400), вместо ПИ (10).
Идентификаторът 22 е специфичен, и се използва
самостоятелно.
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Оразмерителни:
От 30 до 37

Оразмерителните идентификатори са задължителни при
условие, че се използва ПИ (01) или (02) с индикатор 9. Те се
поставят в определена комбинация, която да даде
необходимата информация.
Идентификатор 37 е задължителен, при използването на ПИ
(02).

Таблица 7 Приложни идентификатори имащи отношение към проследимостта

4.3. Планиране на етикет
4.3.1. С изпълнение на препоръките
Както е посочено в точка Размери на етикета, препоръчителните размери за
EAN етикет са 105х148 мм, което е формат ISO A6. В точки 3.3.4 до 3.3.9 са
посочени препоръчителните и минималните размери на отделните елементи на
етикета. Изхождайки от тези данни лесно може да бъде планиран един етикет. За
целта от посочените в Таблица 8 вземаме за начало само данните със задължителен
характер, за единица която няма нужда от допълнително оразмеряване:
1. SSCC
2. GTIN
3. Уникална идентификация за партида
Желанието ни е, тези данни да бъдат записани в баркодове (32 мм
препоръчителна височина, + 3 мм височина на пояснителния надпис), за да могат да
бъдат автоматично идентифицирани в съответните контролни точки от системата за
проследимост. По изискване на EAN, информацията от баркодовете трябва да бъде
повторена и в пояснителен текст (7 мм височина). В Таблица 8 са посочени
височините на всеки от елементите, като са добавени и информацията за фирмата
изпращач, фирмата получател и описание на продукта. Във височините в таблицата
са включени и междуредови разстояния (1 мм).
Елемент
SSCC номер като самостоятелен баркод
SSCC номер като пояснителен текст
Втори баркод: GTIN + SN
Втори баркод – пояснителен текст
Фирмена информация
Продуктова информация
Сумарна височина:
Остатъчен размер:

Височина

36
8
36
2x8
14
10
120
28

Таблица 8 Височени на етикетни елементи
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На Фигура 20 е показано разположението на елементите върху етикета. В
първата секция (свободно форматируема) са поместени информацията за фирмите и
продукта. В нея се допуска и фирмено лого, графики и пр. произволни елементи. В
долната част на етикета е поместена баркодовата секция, като SSCC трябва да бъде
поставен последен. В централната част на етикета се помества секцията с

Фирма получател,
Адрес
Телефон / факс

ИМЕ
НА ПРОДУКТ

SSCC
GTIN
SN

36

148

10

Фирма изпращач,
Адрес
Телефон / факс

3 х 8 = 24

14

пояснителни надписи, където е повторена информацията от баркодовете.

Вторичен баркод: GTIN + SN

Вторичен баркод: GTIN + SN

36

SSCC

Пояснителен текст
Фигура 20 Етикетен макет

Както се вижда, върху етикета има още пространство, с обща височина от 28
мм. Тази височина може да бъде използвана за “разреждане” на елементите или
увеличение на шрифтовете / височините на баркодовете с цел по-лесна четимост,
или за нанасяне на още информация.
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Интересно приложение е нанасянето на още информация. Нанасянето на още
един баркодов елемент е невъзможно, без това да наруши препоръките на EAN.
Необходимата височина за един баркод е 36 мм, плюс поне 8 мм за повторение в
пояснителен текст, или общо 44 мм. Този извод е важен, тъй като както беше
посочено, разглеждания етикет е за единица която няма необходимост от
оразмеряване. Ако единицата обаче трябва да бъде оразмерена (т.е. тя има
съдържание с променлив брой/тегло/обем), възможно е да се наложи поставянето на
трети баркод. Дали това е необходимо, зависи от количеството данни нанесени за

SSCC
GTIN
SN
Оразмер. информ.

36

ИМЕ
НА ПРОДУКТ

Вторичен баркод: GTIN + SN + оразмерителна
информация

36

Вторичен баркод: GTIN + SN + оразм.

SSCC

Пояснителен текст
Фигура 21 Етикетен макет
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148

Фирма получател,
Адрес
Телефон / факс

10

Фирма изпращач,
Адрес
Телефон / факс

4 х 8 = 32

14

уникалната идентификация, и тези необходими за оразмеряването.

Проектиране на етикет

В случай, че тези данни могат да се поберат заедно във вторичния баркод
етикета би изглеждал както е показано на Фигура 21, като остават свободни за

SSCC
GTIN
SN
Оразмер. информ.
Оразмерителен баркод

36

Оразмерителен баркод

148

36

4 х 8 = 32

употреба още 20 мм от височината.

Вторичен баркод: GTIN + SN

36

Вторичен баркод: GTIN + SN

SSCC

Пояснителен текст
Фигура 22 Етикетен макет

В случай обаче, че информацията е повече, то се налага поставянето на трети
баркод. Този случай е показан на Фигура 22. За пояснителните текстове на фигурата
е отделен един ред, но твърде вероятно е, оразмерителната информация да не може
да бъде побрана само на него, и да бъде използвана и оставащата свободна височина
(8 мм). В този случай очевидно няма място за фирмена или продуктова информация.
Въпреки че тази информация няма пряко отношение към проследимостта,
нейното наличие е важно в случай на извънредна (нежелана) ситуация – загубване на
пратката, или изпращане в погрешна посока. Тъй като етикетите се съгласуват най-
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вече между преките участници във веригата да доставки, твърде вероятно е етикет от
вида посочен на Фигура 22 да не може да бъде разчетен от страни външни за
веригата – той съдържа само ключове. Ето защо е важно, да съществува някаква
информация за връзка с участник от веригата, който може да използва тези ключове
за да извлече от собствената си информационна система всякаква необходима за
пратката информация.

4.3.2. Нарушаване на препоръките
В практиката не винаги е ефикасно спазването на всички препоръки, понякога
дори е невъзможно. В предишната точка са разгледани три варианта на планиране на
етикет спазващ препоръките, който да съдържа всички полета с данни изисквани от
системите за проследимост. Възможно е в повечето случаи те да са напълно
удовлетворяващи и изискванията на всички засегнати страни. Но винаги има частни
случаи. В тях трябва да бъде решено кои препоръки и в каква степен да бъдат
пренебрегнати.

4.3.2.1. Промяна на формáта
Наличното място може да бъде увеличено двойно, ако за етикета вместо
препоръчителния

формат

А6

се

използва

също

допустимия

формат

А5.

Предимствата на тази промяна са ясно разбираеми – двойно по-голямата площ може
да побере много повече информация.
Тази промяна обаче има голям недостатък. Преминаването от А6 към А5
означава удвояване на размера 105 мм на 210 мм. Но 105 мм (много рядко 104 мм) е
работната ширина на най-разпространените принтери за етикети, и съответните
консумативи за тях. Това позволява на един и същ принтер да се печатат етикети с
формати А6 (105х148 – надлъжен печат) и А7 (74х105 – напречен печат). Печатната
хартия обикновено представлява самозалепваща лента, или друга, предназначена за
лесно поставяне върху различни повърхности. Използването на формат А5 е свързан
с осигурявенето на А5 принтер (обикновено по-скъп) който да работи с подобна
хартия (обикновено по-скъпа). Едновременно с това, разположението на елементите
върху етикета ще бъде доста по-различно от указаното по стандарта. Новата площ
ще позволи разположението на два баркода един до друг, и условието баркода
съдържащ SSCC да бъде най-долу да не може да се спази (може да има два баркода
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най-долу). Още повече, по принцип разполагането на два баркода един до друг

Фирма изпращач,
Адрес
Телефон / факс

Фирма получател,
Адрес
Телефон / факс

ИМЕ
НА ПРОДУКТ

SSCC
GTIN
SN
Оразмер. информ.
Оразмер. информ.
Оразмерителен баркод
172

36

5 х 8 = 40

10

14

трябва да се избягва, тъй като може да доведе до проблеми при сканирането.

36

Оразмерителен баркод

Вторичен баркод: GTIN + SN

36

Вторичен баркод: GTIN + SN

SSCC

Пояснителен текст
Фигура 23 Етикетен макет

Поради тези причини EAN препоръчва при необходимост от по-голяма площ
размерът 105 мм да се запази, а да се увеличи. При печат това означава, че просто ще
бъде използван отрязък от лента с по-голяма дължина.
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Така ако към решението с три баркод символа разгледано в предната точка се
добави и информацията за фирмите и продукта, общата височина на етикета ще
стане 172 мм (Фигура 23), т.е. необходимото увеличение е едва 14 милиметра.
Друго предимство на увеличаването на височината е, че то може да се прави
не за всички етикети, а само за единиците предназначени за определен клиент, който
изисква допълнителна информация кодирана в баркод. В тези случаи тази
допълнителна информация може да се оформи като специална секция, която се
вмъква между втората и третата секция (Фигура 24) на етикетите предназначени за
този клиент. Позициите на елементите в секцията трябва да бъдат съобразени, така
че след вмъкването, пояснителните текстове да станат продължение на втората
секция, а баркодовете – начало на баркодовата секция.
Секция свободна

Секция текстове

Пояснителен текст
Пояснителен текст
Специална секция

Секция баркодове

Секция баркодове

h

Секция текстове

Секция свободна

105 x 148+h

105 x 148

Фигура 24 Етиктни секции

Изводът е, че при необходимост, увеличението на височината е за
предпочитане пред използване на по-голям стандартен формат, тъй като позволява
по-гъвкаво (следователно и по-оптимално) управление на площта – добавената площ
е точно колкото е необходима, не повече. Разположението на елементите не се
променя, като SSCC баркода остава най-долу. В същото време не се налага и
закупуване на друго оборудване.
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Друго решение за нанасяне на много информация върху етикета е
използването на друг вид кодиране (точка 4.3.2.3).

4.3.2.2. Редуциране височината на баркодовете
Освен увеличаване площта на етикета, върху етикета би могла да бъде
побрана повече информация, ако се редуцира височината на един или няколко от
баркод символите.
Според общата спецификация [Allg03], абсолютният допустим минимум за
височина на баркод е 13 мм. Веднага може да се прецени, че това би спестило
32 − 13 = 19mm , от всеки символ. Но редуцирането на символната височина

затруднява процеса на сканиране, тъй като поставя по-тесни граници на допустимия
ъгъл на отклонение на лъча. Най-лошият случай е баркод с максимална дължина, т.е.
95 мм (разликата между ширината на етикета и дължината на двете празни зони).
Допустимият ъгъл на отклонение е равен на ъгъла между диагонала на баркод
символа и хоризонталата, или на аркустангенса от отношението на височината към
дължината на символа:

α < arctan( h / L)
Така лесно се изчислява, че докато за символ с височина 32 мм (Фигура 25)
ъгълът е 0,325 радиана (~18,6˚), то за височина 13 мм (Фигура 26) този ъгъл е едва
0,136 радиана (~7,8˚).

α<0.325

Фигура 25 Сканиране на баркод с препоръчителна височина

α<0.136

Фигура 26 Сканиране на баркод с минимална височина

В Таблица 9 са дадени допустимите ъгли за баркод с дължина 95 мм, за
височините от 13 до 32 мм.
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Намаляването на допустимия ъгъл на отклонение не е единствения проблем
при редуциране на височината на баркода. По-трудно оценимия проблем е
вероятността за нараняване или зацапване на символа до степен която не позволява
сканирането му. По-високите символи намаляват тази вероятност.
Височина

Дължина

h [mm]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

L [mm]
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

h/L

0,136842
0,147368
0,157895
0,168421
0,178947
0,189474
0,2
0,210526
0,221053
0,231579
0,242105
0,252632
0,263158
0,273684
0,284211
0,294737
0,305263
0,315789
0,326316
0,336842

Ъгъл на
отклонение
[rad]
0,135997
0,146315
0,156602
0,166855
0,177073
0,187254
0,197396
0,207496
0,217554
0,227567
0,237535
0,247454
0,257324
0,267143
0,276909
0,286621
0,296278
0,305879
0,315422
0,324905

Ъгъл на
отклонение
[градуси]
7,79603
8,387501
8,977178
9,564946
10,15069
10,7343
11,31567
11,89469
12,47126
13,04527
13,61663
14,18526
14,75104
15,3139
15,87376
16,43052
16,98411
17,53446
18,08149
18,62513

Таблица 9 Допустими ъгли на сканиращия лъч според размера на баркода

Според по-ранни EAN стандарти препоръчителната височина за баркодовете
е 27 мм. Тази препоръка отпада от 1.1.2004 г. Практиката посочва 20 мм като
практическа долна граница, тъй като по-ниските символи не рядко затрудняват
сканирането.
От изложеното до тук, и имайки предвид по-голямата важност на SSCC
символа спрямо останалите, може да се заключи, че е за предпочитане неговата
височина да не се редуцира, а да остане 32 мм. Останалите баркодове биха могли да
се намалят до 27 мм (предишния EAN стандарт) или ако това не е достатъчно, до 20
мм. Височината на SSCC символа да се редуцира само в краен случай, и не повече от
27 мм.
Изобщо, до редуциране височината на баркодовете е добре да се прибягва
едва след като височината на етикета е била увеличена до някакъв пределен лимит.
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4.3.2.3. Използване на друг вид кодиране
В точка Промяна на формáта са посочени вариантите за увеличаване площта
на етикета, и са изложени причините, поради които не се препоръчва използването
на формат А5. Все пак, възможно е в някои случаи да има необходимост от голямо
количество данни, които да съпровождат пратката. Например ако получателят на
пратката няма изградена система за електронен обмен на данни (ЕОД), тогава всички
необходими данни трябва да бъдат изпратени или като самостоятелна пратка, или да
съпровождат физическата единица, и при получаването им да бъдат въведени в
информационната система на получателя.
Друг по-специален пример са военни пратки, които трябва да бъдат
идентифицирани и обработени в полеви условия. В този случаи “необходимата
документация за по-нататъчна обработка” е най-добре да бъде нанесена директно
върху единицата, а не в съпровождаща я документация.
Естествено е, и в двата посочени случая информацията да бъде много повече
от обичайно въвежданата в логистичните етикети. Но от това съждение не следва, че
е необходима повече етикетна площ. Общото и в двата случая е, че допълнителната
информация е предназначина за крайния участник в логистичната верига, и не е
необходимо тя да бъде достижима в контролните точки. И тъй като тази
необходимост отпада, въобще отпада и ограничението данните да бъдат кодирани
чрез EAN-128.
Вместо това, те могат да бъдат нанесени в свободно форматируемата секция
на етикета като двумерен баркод, с по-висока гъстота на данните. Структурата на
такъв етикет би изглеждала както е показано на Фигура 27. Етикетът на фигурата
съдържа в свободната секция двумерен баркод PDF417, в който на малка площ са
нанесени голям обем данни. Конкретно, на площ 76 х 25 мм е нанесен текста на член
18 от регулация 178/2002 (Приложение 1), възлизащ общо на 1349 знака. Това е само
пример, и не е най-голямата гъстота която може да бъде постигната. Както се вижда,
внасянето чрез 2D баркод на голям обем информация не увеличава височината
етикета.

77

Проектиране на етикет

Друг, и може би по-ефикасен, вариант е допълнителната информация да бъде
записана върху RFID носител, който да бъде поставен в логистичната единица.
Такова решение разбира се също следва да се съгласува между всички страни,

Фирма изпращач,
Адрес
Телефон / факс

Фирма получател,
Адрес
Телефон / факс

ИМЕ
НА ПРОДУКТ

36

SSCC
GTIN
SN

148

3 х 8 = 24

28

10

14

заинтересовани от съдържащата се в носителя информация.

Вторичен баркод: GTIN + SN

36

Вторичен баркод: GTIN + SN

SSCC

Пояснителен текст
Фигура 27 Етикетен макет

Разсъжденията направени в тази точка водят до изводите, че трябва
внимателно да се отделят данните необходими върху етикета от данните
необходими за проследимостта. Данните изискани върху етикета от клиента,
различните споразумения между търговските патньори, местните закони и
разпоредби и пр., не е задължително да бъдат кодирани чрез EAN-128 или въобще.
Всички изисквания и ограничения налагани към данните върху логистичните
етикети се отнасят за идентификацията на единицата (SSCC, GTIN, партида, група,

78

Проектиране на етикет

сериен номер и пр.). В свободно форматируемата секция могат да бъдат нанясани
данни във всякаква форма, включително и криптирани.
При прибягването до 2D баркодове, последно трябва да се напомни, че
логистичните етикети съпровождат физическата единица и са изложени на всички
въздействия от околната среда – пряка слънчева светлина, жега, студ, влага, вятър и
т.н. Независимо от причините, 2D баркодовете са много по-уязвими, и е по-голяма
вероятността те да станат напълно нечетими, докато 1D баркодовете все още да
могат да бъдат обработени. Затова при 2D кодиране трябва да се помисли за
повторение на 2D символите и върху документация която съпровожда единицата, но
е защитена от външните влияния – намира се вътре в самата товарна единца, или се
доставя от съпровождащо товара лице. В тази връзка, по-уместно е използването на
RFID носител, вместо 2D баркод.

4.4. Подбор и групиране на данни
Особено е важно, данните да бъдат внимателно групирани. Както е посочено
в точка EAN-128 баркод, баркод символите са ограничени до дължина от 48 знака.
Като се има предвид, че символът започва със знак за избор на кодиране (код А, В
или С), и функционален знак FNC1 деклариращ баркод EAN-128, общо остават 46
знака за данни. Този оставащ брой знаци трябва да бъде използван възможно найоптимално.
Голяма част от ПИ съдържат само цифрени данни. Както се вижда от
кодовата таблица в Приложение 3, код C представя две цифри в един знак. От това
следва, че ако един баркод символ съдържа само приложни идентификатори с
цифрени данни, то в него биха могли да се поместят до 46 х 2 = 92 цифри! Ползите
от този извод са използвани в проектите на етикети в следващата точка.
Тове предимство на код С теоретично би могло да се използва дори и част от
данните да не са цифрени. Това може да се постигне чрез използване на повече от
един вид кодиране в един баркод символ. Така цифрените данни биха могли да се
запишат в код С (с двойно по-голяма плътност), а буквено-цифрените в код А или В.
Пример за такива данни са посочени на Таблица 10.
Знак
Стойност

FNC1 START C 020541234512345337960010 Код A
1 знак 1 знак
12 знака
1 знак

Таблица 10 Помощна таблица
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7 знака

Код C
1 знак

Контрол
1234
2 знака

Стоп
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В практиката обаче подобен род пестене на място се използва рядко, тъй като
при създаване на баркодовите символи не се използват всички възможности на
кодирането. Има две причини за това:
1. Повечето използвани софтуерни продукти не предлагат възможност за
използване на повече от един вид кодиране в един символ. Въпреки това,
те се предпочитат пред професионалните, тъй като са по-евтини.
2. След като масово се използва само по един вид кодиране в отделния
баркод символ, при сканирането на символите се “забравя”, че може да
има и друг вариант. Както посочва фирма dLSoft [HYP_DLS], голяма част
от проблемите на клиентите й са в резултат именно на несъзнаването, че
съществуват три вида кодиране, и в общия случай могат да бъдат
използвани и трите в един единствен символ. В същото време, някои от
техните клиенти очакват, че всички баркодови символи съдържат само
код С.
Поради тези причини, при проектиране на етикета все пак е добре да се
избягва този вид пестене на място, тъй като може да доведе до проблеми с някои от
клиентите на фирмата – заявител на етикета. За предпочитане е, просто полетата
съдържащи само цифрени данни да се отделят в отделен символ, а тези с буквеноцифрени данни – в друг. В случай, че все пак се използват всички възможности на
Code128, най-добре е това да се съгласува с клиентите на фирмата.

4.5. Проекти на етикети
В графичната част на настоящата работа са посочени макети на етикети, в
чието проектиране са застъпени направените в точка 4.3 изводи и препоръки. При
проектирането на етикетите за данни са използвани стойностите показани в Таблица
11.
На лист ПЕ1 от графичната част са показани етикети на товарна единица
съдържаща еднотипни (с еднакъв GTIN) търговски единици. Като изходна база е
използван етикетния макет от Фигура 22. За удобство той е показан с другите
етикети, като етикет М1.
Етикети А и В изпълняват всички препоръки на EAN/UCC. Ширината на
етикета е 105 мм, а височината не надвишава 148 мм. Височината на баркодовите
символи е 32 мм, като всеки е допълнен с пояснителен надпис с 3 мм височина.
Пояснителните текстове са с височина от 7 мм. Както се вижда, на етикет В няма
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достатъчно място за включване и на фирмена информация, като данните които са
допълнени са теглото на товарната единица и количеството съдържащи се единици в
нея.
Информация

ПИ

Стойност

SSCC

00

35412345123456789

GTIN

01, 02

05412345123453

Quantity

37

9600

Batch

10

ABCDEF012345

Номер на поръчка

400

XXX123456001

Номер на пратка за изпращача 402

00006000000120598

Тегло

330y

750 кг.

Брутен обем

336y

1,152 куб. м.

Височина на палетата

333y

1,2 м

Таблица 11 Използвани стойности в проектираните етикети

Етикет С представлява алтернативна версия на етикет А. В него се съдържат
същите данни, баркодовата височина е запазена, но е редуцирана височината на
пояснителните текстове и фирмената информация. Това позволява удебеляване на
шрифта, което го подчертава и облекчава четимостта. Също е увеличено
разстоянието между отделните елементи на етикета, което води до по-леко визуално
възприемане и концентриране върху отделните надписи. Поради важността на
номера на пратката, неговият размер е увеличен. В същото време, етикет С е с 1 мм
по-малка височина.
Етикет D е разширение на етикет В, като е допълнена фирмената информация
и информацията за продукта. По пояснителните текстове са направени същите
промени както в етикет С, а баркодовата височина не е редуцирана. За да се поберат
всички елементи е увеличена височината на самия етикет.
Етикет Е представлява алтернативна версия на етикет D. Разликата се състои
в спазването на предписания размер на етикета, но е редуцирана височината на
баркодовите символи на 25 мм.
В практиката най-често се срещат етикети подобни на показаните Е и D.
Пред проектирането на етикети за съставни товарни единици не стоят толкова
големи проблеми, колкото за хомогенните.
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Тъй като съставните товарни единици съдържат разнообразни търговски
артикули, отбелязването на GTIN номер върху етикета е лишено от смисъл. Така
свързаните с този номер оразмерителни приложни идентификатори (виж секция
Оразмеряване на променливи търговски единици в Таблица 5) също не се нанасят,
което освобождава значително пространство върху етикета. Когато се прави
оразмеряване, то се извършва по брутни мерки (виж секция Оразмеряване на
променливи товарни единици в Таблица 5). Това всъщност е необходимо по-често
отколкото при хомогенните единици, тъй като съставните логистични единици са по
принцип разнородни. Съдържанието им зависи от моментните нужди (заявки) на
следващите участници по веригата. Оразмеряването е особено важно в случай, че
товарните единици се уедряват в контейнери. Тогава те трябва да се разположат в

Фирма изпращач,
Адрес
Телефон / факс

Фирма получател,
Адрес
Телефон / факс

SSCC
Номер на поръчка
№ Пратка за изпр.

148

24

21

контейнера така, че да изместват центъра на масата само в определени граници.

Номер на поръчка
Номер на пратка за изпращача

36

Пояснителен надпис

SSCC

Пояснителен надпис
Фигура 28 Етикетен макет

Друга информация която се налага по-често при съставните единици
отколкото при хомогенните, е номера на клиентската поръчка. Този номер указва на
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получателя съдържанието на товарната единица, ако все още не е получено известие
от изпращача за съдържанието по SSCC. Дори и получателя да е известéн за номера
на пратката, обикновено е по-удобно в етикета да е отбелязана поръчката.
Тези два варианта не представляват проблем, тъй като върху етикета има
достатъчно място за тях, плюс фирмената информация. Проекти на етикети за
съставни единици, съдържащи споменатата информация, са показани на лист ПЕ2 от
графичната част. За тяхното проектиране е изходено от етикетния макет М2 (който
може да се види и на Фигура 28).
Освен SSCC номер, етикет А съдържа номер на поръчка и номер на пратка за
изпращача. Това са едни от най-често използваните динамични данни, тъй като
носят директна информация съответно на получателя и на изпращача.
На етикет В е показан пример за оразмеряване на товарна единица. Указано е
теглото на единицата (задължително брутно), обемът на единицата и нейната
височина. Оразмерителните приложни идентификатори имат една и съща фиксирана
дължина, така че тези размери биха могли да се заменят с кои да е други от секция
Оразмеряване на променливи товарни единици в Таблица 5. Също така те могат да
бъдат допълнени с още два или три размера без да се наложи използването на трети
баркод символ, тъй като те се кодират чрез код С.
В двата етикета А и В е показано, че оставащо свободно място върху етикета
може да послужи за увеличаване височината на един (или повече) от баркод
символите. Тъй като SSCC съдържащият баркод е с най-голяма важност,
целесъобразно е да бъде увеличена неговата височина. Тя е увеличена от 32 на 50
мм, което силно понижава вероятността данните да не могат да се прочетат поради
повреда.
Етикет С почти отговаря на изискванията на EAN/UCC, като разликата се
състои в това, че препоръчителната височина на етикета е увеличена с 8 мм.
Изобразено е как би изглеждал етикет на съставна единица, върху която са
отбелязани едновременно номерата на поръчката, пратката за изпращача, и
размерите на единицата, при изпълнение на препоръките за височина на текстовете и
баркодовете.. Информацията заема три символа с обща височина 108 мм, а
останалото простанство е заето от пояснителните текстове. За съжаление в този
случай не остава място върху етикета за фирмена информация.
На етикет D е показано, как върху етикет със същата височина би могла да се
добави и фирмена информация. Това е постигнато отново чрез редуциране
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височината на пояснителните текстове, с изключение този на SSCC номера, който е
дори увеличен. Баркодовата височина не е променяна.
Последния показан етикет (етикет Е) е с размерите на препоръчителния
формат А6, като е еквивалентен по съдържание на етикет D. Побирането в
препоръчителната височина е постигнато за сметка редуциране на двата
второстепенни баркода с по 4 мм, т.е. височината им е променена от 32 на 28 мм,
което не води до практическа промяна на риска. Може да се напомни, че по-ранни
версии на стандартите препоръчват височина от 27 мм).
Разгледаните примерни логистични етикети изобразяват разсъжденията
направени по-рано в настоящата глава. Те съвсем не изчерпват многообразието от
възможни решения, а имат за цел да укажат посоката в която все пак е добре да се
поеме, с цел бъдещата унификация на етикетните оформления.
Като завършек на темата за проектиране на баркодови етикети, добре е да се
повторят правилата които не бива да се пренебрегват при проектиране на логистичен
етикет:
1. SSCC задължително присъства като баркод, и е разположен най-отдолу в
етикета.
2. Баркодовата височина не бива да е по-малка от 20 мм.
3. Фирмената информация (за изпращач и/или получател) е от голямо
значение, и не трябва да се пропуска.
Всички останали правила разгледани дотук също трябва да се съблюдават, но
те допускат известно отклонение. Докато неспазването на някое от тези три правила,
лесно може да доведе до грешки при обработване на потока, и до загуба на товарни
единици.
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5. Информационна система
Автоматизираното събиране на данни представлява ключов елемент в
управлението на машини, процеси и потоци. То осигурява както първичната
информация за обекта на управление, така и обратната връзка към субекта. Затова и
вече повече от 70 години интересът към това ключово звено продължава да бъде
голям.
През 1932 година, група студенти започват амбициозен проект в
университета Харвард. Той има за цел да автоматизира складови процеси, като за
носител на данни се използват перфокарти. Едва през 1948 се правят опити като
носител да се използват печатни баркодове. Тяхното въвеждане в индустрията
успява през втората половина на 50-те.
Новият инструмент предлага нови възможности за мениджмънта на
предприятието, и внася нов смисъл в понятието “информационен поток”.
Облекчават се процесите за следене на складовата наличност, идентификацията на
единиците, диспечерските служби и пр. Започва електронен обмен на данни.
Макар и да има по-ранни успешни опити за внедряване на баркодови етикети
в точките на продажба, за рождена дата на автоматизираното събиране на данни в
търговската верига се счита 26-ти юни 1974. На този ден в супермаркет Марш град
Троя, щат Охайо, опаковка от 10 пакетчета дъвки Wrigley's Juicy Fruit преминава
през ръчен лазерен скенер. Регистрира се продажба от 67 цента. Започва
компютъризираната ера в пазаруването от супермаркети [HYP_WRI], [HYP_BAR].
Едновременно нараства необходимостта от по-точна, по-нова и по-достоверна
информация за движението на материалните потоци и отделните единици в тях. За
повишаване качеството на продуктите и услугите данните започват да се включват и
в статистически извадки. Колкото по-голям период от време обхващат тези извадки,
толкова по-достоверни са изводите от тях. Така събирането и съхранението на
информация служи не само на оперативните звена, но и на проектантите на
стратегическо развитие, които черпят от опита на компанията. Количествените
натрупвания водят до качествени изменения.
В днешно време в предприятията не се предвиждат отделни помещения за
информационен архив. Информацията вече не се класифицира като “стара” и “нова”,
данните от минали години не се отделят в архив, а продължават да се съхраняват
наред с новопостъпващите. Всяка нова информационна система се основава на
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електронно изчислителна техника и запаметяващи масиви от които данните се
черпят

незабавно.

Качествено

новите

информационни

системи

позволяват

изискваните от нормативните разпоредби данни за проследимост на фирмените
единици да се доставят в необходимото време – веднага.
Тъй като процесите на следене и проследяване са неразривно свързани с
информационната система на фирмата (или на доставчика на логистични услуги),
необходимо е тя да бъде подходящо съобразена. В следващите няколко точки е
направен кратък преглед на най-често използвания метод за съхранение на
информация - релационна база данни, и примерен подход за проектирането на
такава.

5.1. Компоненти на информационната система
Информационната система представлява съвкупност от функции засягащи
събирането, предоставянето, сортирането и разпределянето на данни. Функциите
обезпечаващи съхранението и поддържането на данните се обособяват в подсистема
наричана база данни.
На Фигура 29 е показана обща схема на отделните комплекси свързвани с
информационна

система

обслужваща

нуждите

на

системите

за

следене,

проследяване и проследимост.
Сама по себе си, информационната система включва услуги за приемане
(събиране) на данни, изпълнение на информационна заявка, сортиране и свързване
на данни. Макар и обособена като отделен елемент или подсистема, базата данни е
задължително звено от информационната система. Базата данни е разгледана в
отделна точка.
Множеството контролни точки внедрени в логистичната верига на
предприятието/предприятията представляват сетивните органи на информационната
система. Те създават информационния поток, който дава представа на системата за
промените настъпващи в матералния поток, текущия статус и местоположения на
единиците, и въобще първична за системата информация.
Възможността за отдалечен достъп до продоставяна от системата информация
по-скоро трябва да се разглежда като единствения възможен достъп за информация,
и респективно – отново задължителен елемент. Този компонент включва услугите за
предоставяне на информация, и интеграционни възможности за едно- или
двупосочен обмен на данни с други системи. Понятието отдалечен достъп има
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смисъл на достъп до информация от системата от място различно от физическото
местоположение на информационната система – от съседна стая, съседна сграда, или
съседен континент.

Контролни точки

Доставчици

Производство

Дистрибуция

GEPIR

Данни

База данни

EAN Bulgaria

Данни

EAN Austria

Данни
GEPIR Network

Информационна
система

EAN France

Данни

EAN Cyprus
UCC

EAN Germany

Отдалечен достъп

Доставчици

Клиенти

Заинтересовани
страни

Фигура 29 Информационна система

Последния компонент, който трябва да се има предвид при разглеждане на
системи за проследимост, е източника на информация относно регистрираните в
света партньори и издаваните от тях единици. До преди няколко години, този
източник би бил най-близкия клон на EAN или каталог с регистрираните към
определена дата фирми. Но на 10 февруари 2000 е реализирана първата версия на
световен регистър на регистрираните по EAN.UCC фирми - Global EAN.UCC Party
Information Registry (GEPIR). GEPIR представлява мрежа от свързани помежду си
каталози на отделните EAN организации, образуващи единен виртуален каталог на
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всички регистрирани фирми. Този каталог се достъпва безплатно, по определен
протокол указан в [GEPIR2.0]. Регистърът GEPIR служи за свързване на
идентификационните номера на единиците с техните източници, посредством т.нар.
процес look-up. Look-up процесът се състои в заявка към определена информационна
система, която заявка съдържа уникален номер на някакъв запис. На тази заявка
системата отговаря с предоставяне на записа, или част от записа, който е свързан с
подадения номер. Разбира се, може да се използва готов каталог като източник на
данни, но той трябва да бъде често обновяван за да съдържа актуална информация.
Макар и ориентирана към реализация чрез съвременни технологии, схемата
на

Фигура

29 съдържа

всички

компоненти

необходими

за

работата

на

информационната система. Един по-общ модел е представен на Фигура 30.

Източници
на данни

Данни
База данни
(архив)

Данни

Информационна
система

Данни

Регистър на
участниците

Данни
Клиенти на
системата

Фигура 30 Информационна система – обща схема

По представения общ модел, би могла да се реализира информационна
система по следния начин:
1. Източници на данни са формуляри за движението, приемането и
спедирането на единиците във фирмата, попълвани от оператори,
диспечери, шофьори и др.
2. Услугите на информационната система се извършват от служители които
приемат, сортират, и обработват формулярите, и предоставят информация
за определена единица при поискване.
3. За архив на системата се използва помещение за съхранение на
формулярите.
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4. Данни за регистрираните участници се получава чрез запитване до
местния клон на EAN, или чрез www клиент от страницата на GEPIR.
5. Клиентите на системата получават информация за единиците по телефона.
Макар такъв вид реализация на информационна система да звучи старомодно
и остаряло, не е изключено именно той да е най-подходящ за малка фирма с
товаропоток от няколко единици седмично, работа с един доставчик и трима
клиенти, производство на два артикула и клиент на информационната система самата фирма. Примерната реализация може да е идеалната, тъй като има
предимството на ниското капиталовложение - буквално един шкаф и три химикалки.

5.2. Дефиниране на статични и динамични данни за
проследимост
Съществуват много различни класификации за видове данни, като в различен
контекст термините статичен и динамичен имат разнообразно значение. Това важи
и за настоящата работа, която има за цел единствено да посочи основните стъпки за
разработването на база данни служеща на процесите за проследимост. В тази връзка,
понятията статични данни и динамични данни имат само и единствено следния
смисъл:
Динамични

данни

представляват

информацията

която

съпровожда

физическите единици (потребителски, производствени, товарни и пр.) от момента на
тяхното създаване, до края на тяхното съществуване. Тези данни се нанасят върху
носител който се свързва физически със съответната единица.
Статични данни са всички данни които се отнасят за определена единица, но

не я съпровождат, а остават в базата данни на системата.
В настоящия материал двете понятия се използват само в смисъла на тези
дефиниции. Както се вижда, те носят по-различен смисъл от обичайно приетия от
информационните технологии. За да бъде изяснена ролята на тази класификация,
необходимо е да се посочи ролята на едните и другите данни.
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5.2.1. Информация носена от динамичните данни
Динамичните данни имат три основни задачи9:
1. Да идентифицират единицата която съпровождат
2. Те представляват ключове към пълната информация за тази единица
3. Да дадат непосредствено необходима информация
Както е посочено в предишните глави, уникалната идентификация на единица
представлява сравнително сложна задача в световен мащаб, чието решение се
облекчава от наличието и прилагането на стандартите EAN.UCC. Динамичните
данни задължително съдържат уникалния идентификатор за съответния вид единица
към който са прикачени.
Посочените като втора задача ключове, са предназначени за два субекта: За
издателя на единицата (производител, дистрибутор и пр.), и за търсещия
информация за единицата.
Уникалната идентификация на единицата сама по себе си представлява ключа
необходим на първия субект. Чрез идентификатора на единицата може да се
извлекат от информационната система всички статични данни за нея.
В общия случай обаче, търсещия информация за единицата няма достъп и/или
въобще няма представа за коя информационна система са ключове тези
идентификатори. Както е посочено и в точка 4.3.1, в случай на попадане на единица
на място за което не е предназначена, идентификаторите върху нея едва ли ще
послужат за откриването на собственика й. Ключовете които могат да се използват
тогава, са нанесените на “човешки четим” (human-readable) език текстове: страна
изпращач, страна получател, адрес или телефон на превозвача, дори и преднамерен
текст – телефон за връзка в случай на загубване.

9

Някои видове носители на динамични данни могат да съдържат и информация попълвана с течение

на времето. Например допълнителна апаратура може да отбелязва температурата на околната среда на
интервали от няколко минути. Този вид данни също попада в категорията динамични, тъй като
съпровождат единицата, но с тази разлика, че произхода им не е от информационната система, а от
друг източник. Обикновено записаните допълнително данни се копират в информационната система в
първата следваща контролна точка.
Този вид данни нямат пряка връзка със системите за проследимост, и не са обект на разглеждане от
настоящата работа.
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Ако за удобство ключа за производителя бъде наречен първичен, а ключа за
търсещия информация вторичен, може накратко да бъде казано:
Ролята на динамичните данни е да предоставят първичен ключ, чрез който е
достъпна необходимата за единицата информация, и вторичен ключ, чрез който да
бъде открит субекта способен да употреби първичния ключ.
Третата посочена задача на динамичните данни е предоставянето не
непосредствено необходима информация. Има се предвид оразмерителните данни на
товарните единици с променлив брой/маса/размер/обем. Тази задача е с по-нисък
приоритет от другите две, тъй като тя все пак може да бъде отново измерена. Макар
и да няма пряка връзка с проследимостта, тази задача трябва да се има предвид, тъй
като следва да се изпълнява.

5.2.2. Информация носена от статичните данни
Основното правило което трябва да се спазва е, статичните данни за една
единица (или партида единици, в зависимост от планирането на системата) да бъдат
еднозначно обвързани с първичен ключ предоставен от динамичните данни. Тази
задача обекновено се изпълнява от самосебе си, още при създаване на първичния
ключ – той обозначава партида, серия, пореден продуктов номер или пратка и се
нанася върху физическата единица, а останалата информация свързана с нея се
записва в информационната система под номер еднозначно свързан с първичния
ключ.
Макар задачите изпълнявани от статичните данни основно да са свързани с
предоставянето на конкретна информация относно определена единица - за
производствените условия, съставките, работната смяна и пр., те не се ограничават
само до това.
Информацията съхранена в база данни, теоретично се ограничава от обема
памет с който разполага базата данни. На практика това ограничение е
несъществено. Затова статичните данни могат да съдържат буквално всичко, което
проектантът и заявителят на системата сметнат за необходимо. Посочените по-горе
данни са свързвани пряко с условията на производство или пакетиране на отделната
единица, но в базата данни те биха могли да се допълнят с:
•

Текущ курс на местната валута спрямо конвертируема валута

•

Следващ най-ранен полет на товарен самолет в определено направление

•

GPS координати на определен обект
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•

Температура на въздуха в Шанхай, Китай

•

Напрежение и колебания на електрическата мрежа през последния час

•

И др.

Посочените примери нямат конкретно приложение, а имат за цел да покажат
разнообразието от информация която би могла да се внесе в базата данни, и да бъде
извлечена по-късно за всяка отделна единица.

5.3. База данни
Една добра работна дефиниция на база данни е дадена от Ashenfelter: "База
данни е един вид колекция от организирани факти".
Тази дефиниция покрива много голяма площ от реалния свят - от кутията за
обувки

със

счетоводни

документи,

през

счетоводна

книга

до

сложните

компютъризирани системи за разплащане. Всеки от тези носители за съхранение
представлява база данни. Проблемът е, че първите два типа бази данни не
предоставят никакви вградени средства за автоматично сортиране, отпечатване или
управление на данните. [HYP_FMI]
В днешно време под база данни обикновено се разбира софтуерно
приложение което приема, съхранява и предоставя информация структурирана в
някакъв вид. Приложението се грижи за това регулярно да бъдат създавани копия на
съхранените данни, и в случай на загуба на данни те да бъдат възстановени.
Предоставяната информация се сортира автоматично, правят се обработки,
междинни операции, и автоматичен look-up.
Тези предимства, наред с вече сравнително евтиното разработване и
внедряване на такива бази, водят до масовото им използване във всички сфери на
индустрията, търговията, дори и в бита.
Най-разпространени приложения са т. нар. релационни бази данни (РБД).
Наименованието им произхожда от начина по които данните се внасят в базата. Те се
нанасят в таблици, между които предварително са дефинирани релации (връзки).
Например база данни на бюро за продажба на самолетни билети, може да съхранява
данните за един самолетен билет в четири отделни таблици, както е посочено на
Фигура 31.
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ID

Клиент
654
655
656
657

Билети
От град
195
195
215
318

14
15
81
78

До град
15
14
16
87

ID

ID

ID

Клиенти
Име
Паспорт
195 Иван Иванов А12345678
196 Петър Петров В12345678

Градове
Име
Държава
14 Берлин
78
15 Милано
80
16 Рим
80
Държави
Име
78 Германия
79 Испания
80 Италия
81 България

Фигура 31 Таблици на релационна база данни

В таблица билети се записва номер на билета, и релации към таблици
клиенти и градове съдържащи съответно данни за лицето на което е издаден билета
и началния и крайния град на пътуване. Самата таблица градове съдържа релация
към таблица държави, вместо директно да се записва името на държавата.
Без да се навлиза в подробности може да се каже, че релационните бази данни
се отличават с високо бързодействие, висока сигурност на съхранение и ниска
редундантност на информацията. Това са само някои от причините РБД да са
предпочитано решение за съхранение на данни.

5.4. Логически модел на релационна база данни10
В тази точка е представен опростен модел на база данни на система за
проследимост, и разсъжденията по които той е построен. Самият модел е показан
самостоятелно в графичната част на работата, както и в умален мащаб на Фигура 32.
Базата данни трябва да съдържа най-малко по една таблица за всеки обект
подлежащ на уникална идентификация. Това са търговските единици, пратките,
участниците във веригата и местоположенията.
Търговските единици могат да бъдат разделени на два вида – входящи и
изходящи. Това разделяне не е съвсем условно, тъй като то разграничава различни
характеристики. Входящите единици са предназначени за влагане в един или повече
продукти или пратки, докато изходящите могат да бъдат вложени само в една пратка
10

Тази точка предполага, че читателят е запознат с основните концепции на релационни бази данни.

Конкретно, предполага се познаването на термините: Атрибут, Поле, Запис, Ред, Колона и Таблица.
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или уедрена единица. Това, че входящите и изходящите единици имат различен брой
релации насочва към използването на две различни таблици: Таблица InboundItems
(входящи) и таблица OutboundItems (изходящи).
References
UID
InboundItems

OutboundItems

Type
Ref1
Ref2
Ref3

GTIN
Batch
Index

GTIN
Batch
Index

GCP
FromRef
ToRef1
ToRef2
ToRef3
ToRef4
ToRef5

GCP
ForRef

Shipment
Location
GLN
GCP
Description

SSCC
DateOfCreation
GCPFrom
GCPTo
GLNFrom (AK1.2)
GLNTo (AK1.1)
ContainedIn (AK2.1)

GEPIR

Company
GCP
Name

Фигура 32 Логически модел на релационна база данни

Таблица InboundItems съдържа по един запис за всяка физическа търговска
единица. Идентификацията за целите на проследимостта се извършва чрез GTIN и
партиден номер. За целите на логическата идентификация е добавен атрибут индекс,
който разграничава отделните физически единици. Този индекс не се очаква да бъде
нанесен върху физическата единица, а служи за разграничаване на отделните записи.
Т.е. ако са получени 20 търговски единици от една партида, в таблицата се очаква да
бъдат внесени 20 записа с еднакви GTIN и партиден номер, но с различни индекси.
По такъв начин в базата ще има възможност за нанасяне на приложението на всяка
отделна единица (например по нарастващ ред на индексите). Макар да няма
изградена връзка запис-физическа единица, това дава възможност за отбелязване
приложението на цялата партида.
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За всеки от записите (респективно, за всяка физическа единица) в таблицата
са предвидени по 5 релации към производни единици (ToRef1 - ToRef5). Т.е. очаква
се съдържанието на една физическа единица да се внедри в не повече от 5 партиди
продукти и/или изходящи пратки. Избраният брой релации може да се счита за
произволно избран, и да бъде увеличен или намален. Една допълнителна релация
(FromRef) указва единицата от която произхожда (в която се е съдържала)
физическата единица. Реализацията на релациите са обяснени по-долу.
Таблица OutboundItems съдържа аналогични колони – GTIN, партиден номер
и индекс. В нея има само една релация към друга единица – ToRef, която посочва
пратка или уедрена единица.
И двете таблици съдържат още една релация, която посочва производителя на
единицата чрез GCP. Този номер е добавен за ускоряване на работата на базата, тъй
като той може да се извлече косвено чрез GTIN номера.
В таблица Shipment се записват всички пратки, без значение входящи или
изходящи, тъй като те имат еднакви атрибути – изпращач (GCPFrom) или получател
(GCPTo) посочени чрез световния префикс на компанията, и допълнителна
възможност за нанасяне местоположения на товарене (GLNFrom) и разтоварване
(GLNTo). Разграничаването на входящите от изходящите пратки става чрез
префикса на собственика на информационната система – за изходящите пратки той
съвпада с атрибута GCPFrom, а за входящите – с GLNTo.
Този модел на база данни предполага някои опростявания, затова не се
разглежда случая една и съща фирма да е изпращач и получател. Тази
функционалност все пак е възможна чрез попълване на поне едно от полетата
GLNFrom и GLNTo, или чрез добавянето на допълнителен атрибут.
Последния атрибут в таблица Shipment (ContainedIn) се използва в случай, че
няколко пратки са уедрени в по-голяма. Тогава в записите на съдържащите се пратки
този атрибут е записана релацията към уедрената единица.
Последните две таблици съдържат информация за участниците във веригата
(таблица Company) и за местоположенията (таблица Location). Те са с опростена
структура – съдържат уникален идентификатор на записа и информативно
съдържание без сложни релации. Характерното за тях е, че данните за тях се
попълват автоматично от мрежата GEPIR. Според съображенията на проектанта на
информационната

система,

попълването

може

да

бъде

цялостно,

при

инициализиране на базата, или т.нар. “мързеливо” попълване – записите да се
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извличат от мрежата GEPIR едва при поискването им. И в двата случая са
необходими опреснителни процедури на определени интервали, които да проверяват
осъвременяват остарялото съдържание.
Поради естеството на комплексна идентификация на единиците чрез няколко
елемента – GTIN + Batch или SSCC + дата, релациите обозначаващи връзка към
единица са изнесени в отделна таблица – References.
Таблицата има общо 5 колони, които включват идентификационен номер на
релацията, тип на посочвания от релацията обект и три референции. Типът
обозначава посочвания обект и по този начин указва таблицата в която следва той да
се търси – входяща единица, изходяща единица или пратка. Трите референции
представляват уникален ключ за обекта, като според типа на обекта имат следното
значение:
•

За тип входяща или изходяща единица Референция 1 съдържа GTIN
номера, Референция 2 партидния номер, а Референция 3 – индекса.

•

За тип пратка Референция 1 съдържа SSCC номера, а Референция 2 –
допълнителната информация превръщаща SSCC номера в уникален
идентификатор и във времето (например дата на издаване на номера).

При създаване на релация към единица в базата данни, тя се представя
посредством уникален номер от таблицата References. Така в разгледаните по-горе
три таблици, атрибутите съдържащи релация към единица представляват номер на
релация от таблицата References.
Няколко особености на тази реализация трябва да бъдат отбелязани:
1. Ако в таблица References съществува релация към входяща единица,
това означава, че тя представлява уедрена единица.
2. В релациите на входящи към изходящи единици е безполезно да се
задава индекс, тъй като входящите материали се асоциират с цяла
партида
Следния пример пояснява връзките между единиците: Таблица 12, Таблица
13, и Таблица 14 показват примерна извадка от съдържанието на базата данни,
съответно на входящите единици, изходящите единици и релациите.
Като входящи са показани четири единици, за две от които има създадени
релации в таблица References (релации 11167 и 11168). Това означава, че тези
единици са уедрени. Именно единиците с индекси 3 до 6 от същата таблица се
съдържат в тях, което следва от техните атрибути FromRef.
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InboundItems
GTIN
Batch Index FromRef ToRef1 ToRef2 ToRef3
3800000600012
1502
1
11169
3800000600012
1502
2
11169
3800000600012
1502
3
11167
12798
12799
3800000600012
1502
4
11167
12800
12801
3800000600012
1502
5
11168
12802
12803
3800000600012
1502
6
11168
12804
12805

ToRef4

ToRef5

Таблица 12 Примерно съдържание на таблицата за входящи единици

Показаната таблицата на изходящите единици съдържа четири записа на
единици от една и съща партида, т.е. посочени са. Както се вижда от релации 12798
до 12801, (две от) единиците съдържащи се в уедрената единица с индекс 1 са
вложени в общо четири партиди продукция.
OutboundItems
GTIN
Batch Index ToRef
3800000700006 A45
1
13500
3800000700006 A46
1
13500
3800000700006 A47
1
13500
3800000700006 A48
1
13500
Таблица 13 Примерно съдържание на таблицата за изходящи единици

На Фигура 33 Пояснителен пример, косвените релации на входящите единици
са посочени графично. Релациите на изходящите единици указват една и съща
пратка, т.е. четирите партиди са поместени в една товарна единица.
References
UID
Type
Ref1
11167
0 3800000600012
11168
0 3800000600012
11169
2 125432154321543212
12798
1 3800000700006
12799
1 3800000700006
12800
1 3800000700006
12801
1 3800000700006
13500
2 380000071234554321

Ref2
Ref3
1502
1
1502
2
2004
A45
A46
A47
A48
2005

Таблица 14 Примерно съдържание на таблицата с релации
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GTIN
3800000600012
3800000600012
3800000600012
3800000600012
3800000600012
3800000600012

GTIN
3800000700006
3800000700006
3800000700006
3800000700006

InboundItems
Batch Index FromRef ToRef1
ToRef2
ToRef3
1502
1
11169
1502
2
11169
1502
3
11167
12798
12799
1502
4
11167
12800
12801
1502
5
11168
12802
12803
1502
6
11168
12804
12805

OutboundItems
Batch
Index
A45
A46
A47
A48

1
1
1
1

ToRef
13500
13500
13500
13500

UID

Type
11167
11168
11169
12798
12799
12800
12801
13500

0
0
2
1
1
1
1
2

ToRef4

ToRef5

References
Ref1
3800000600012
3800000600012
125432154321543000
3800000700006
3800000700006
3800000700006
3800000700006
380000071234554000

Ref2

Ref3
1502
1502
2004

1
2

A45
A46
A47
A48
2005

Фигура 33 Пояснителен пример на връзките

Както се вижда, релационните бази данни имат известна сложност в логиката
на запис на информация. Това е цената която се заплаща, за сметка на
бързодействието и ниската редундантност на информацията.
Разгледания модел представлява своеобразен скелет на една практически
приложима база данни, в която следва да се допълни информацията необходима за
целите на съответния участник във веригата. Включени са най-важните данни които
са необходими за идентификация на единиците, и представянето на връзките между
тях, като броя на таблиците е сведен до минимум. Разработката на ефективна база
данни изисква анализ на целите на информационната система, както и запознаване с
цялостната информация необходима за тези цели. Допълнителна работа е
необходима за оптимизация на работата на базата. Представеният тук модел има за
цел единствено да покаже идеята за съхраняването на данни, и насоките в които
проектантите на информационната система също трябва да помислят.
Един задълбочен анализ върху построяването на модел на релационна база
данни е направен от Cornelis A. van Dorp в неговата дисертация “Моделиране на
релационни данни за следене и проследяване” [2], от месец март, 2004 година.
Дисертацията представлява проучване на процесите следене и проследяване.
Представя разработката на релационен модел данни за тях и описва неговите
приложения. Фокусът е поставен върху създаването на функционалност за следене и
проследяване в обектна система, т.е., върху създаването на верига за доставки, и
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представянето на тази функционалност чрез модели данни така, че да улеснят
разработката на информационни системи подходящи за следене и проследяване.11

5.5. Workflow за проследимост на доставки
Както беше посочено, проследимостта е възможността да се проследи
историята, прилагането, или местоположението на обект посредством записани
идентификации (виж точка 2.2). Самата процедура на това проследяване се основава
на предварително записана информация, и представлява поредица от стъпки които
събират тази информация. Процедурата обхваща всички участници във веригата,
които изпълняват действия над обекта.
В подточка Събиране на данни са разгледани етапите през които преминават
единиците при движението им по веригата, действията които променят характера на
единицата, и информацията която се внася в базите данни при всеки един от етапите.
В подточка Процедура на проследяване е разгледана общата схема на протичане
(workflow) на самото проследяване.
Изобразяването на процесите е направено с помощта на традиционни блоксхеми, включващи използването на прости геометрични символи, представящи:
начало или край на поредица от процеси (овал), процес (правоъгълник), решение
(ромб), последователност (стрелка) и др. Тези символи са дефинирани в стандартите
ISO 5807 и ANSI x 3.5. Пълният списък на използваните символи и техните значения
са представени в Таблица 15.

5.5.1. Събиране на данни
Възможността за проследяване историята на материалния поток се основава
на данни записани по време на движението на потока. Тези данни се събират и
записват на всяка стъпка от логистичната верига, като отговорността за тяхната

11

Превод на част от увода на дисертацията, в оригинал:
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достоверност и съхранението им е регламентирана в директива 178/2002. На Фигура
10 и Фигура 11 са посочени схеми указващи информацията която трябва да се
запазва в дистрибуторските и производствените стъпала от веригата. В тази точка е
разгледан пътя изминаван от материалния поток, и конкретните данни които са
достъпни и следва да се съхранят в информационната система на всяка отделна
стъпка.
Символ

Описание

Правоъгълник
Ромб
Празен ромб

Успоредник
Правоъгълник с
вертикални полета
Овал
Изнесен текст с
указателна линия
Стрелка

Стрелка с условие

Значение

Процес който се изпълнява.
Разклонение на логиката. Изпълнението
продължава в една от изходящите посоки.
(ИЛИ-разклонение)
Разклонение на логиката. Изпълнението
продължава във всички изходящи посоки.
(И-разклонение)
Разклонение на логиката. Изпълнението
продължава в изходящата посока, ако (или
толкова пъти колкото) е изпълнено
условието. (Условно разклонение)
Подпроцес който се изпълнява. Всеки
подпроцес има своя собствена логика която
се изпълнява, описана на отделна блок-схема.
Начало или край на логика.
Обикновено използван като “забележка”. В
показаните
блок-схеми
най-вече
са
отбелязани данните които се въвеждат в
информационните системи.
Последователност на логиката.
Последователност на логиката. Използва се
изрично като изходяща посока на ИЛИразклонение. Точно едно от свързаните с
разклонението условия е изпълнено, и
логиката продължава в посоката указана от
стрелката свързана с това условие.

Таблица 15 Елементи на блок-схемата

На Лист 1 от графичната част е посочена обща схема на логистична верига, в
която са подредени в определена последователност стъпките през които преминават
единиците. Следва описание на стъпките по техния ред.
В първата стъпка – Добиване на суровини материалния поток се внася в
логистичната верига от производителя на суровинни материали, под формата на
отделни партиди. Добитите партиди се съхраняват докато не бъдат комисионирани.
На стъпка Комисиониране от различните партиди суровини се формират пратки,
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удовлетворяващи нуждите на следващите във веригата участници. Спедицията на
пратка е стъпката в която товарните единици влизат в логистичната система като
уникално идентифицирани чрез SSCC номер.
Превозът е стъпка която не променя пряко логистичните единици. Но
времетраенето

на

тази

стъпка,

и

същността

й

(физическа

промяна

на

местоположението на единиците) оказват понякога огромно влияние върху товарите.
След добиването им, материалите обикновено влизат в производството.
Първата стъпка от него е приемането на пратка, което отбелязва попадането на
товарните единици в нов участник от веригата. Стъпката производство променя
качествено материалния поток. В нея е особено важно да се запази връзката между
подадените и получените материали. Следващите стъпки от производството са
аналогични както и при производителите на суровини: Партидите продукция се
съхраняват до появата на заявки от клиенти. Следва комисиониране и спедиция на
пратки. Най-често комисионирането при производителите е просто.
Отново чрез превоз, материалния поток обикновено се насочва към
дистрибутор, който приема пратката. Стъпките в него са аналогични на разгледаните
дотук.

Дистрибуцията

не

променя

характера

на

материалния

поток,

но

комисионирането в него е почти винаги сложно. Задължение на дистрибутора е да
съхрани връзките между получените и спедираните пратки.
В края на логистичната верига са участниците – търговци. След като пратките
бъдат приети, логистичните единици се съхраняват в склада на търговеца, където и
по-късно се разформират. Това е крайното физическо място където единиците са все
още в обхвата на системите за проследимост. Последните въведени данни са на
стъпка Приемане на пратка. При разформирането на товарните единици, често се
разформират и уедрените търговски единици, а продуктите (потребителските
единици) се предлагат на потребителите в случаен ред.
Макар и информацията за всяка отделна партида продукти да е налична в
информационната система на търговеца, от момента в който една товарна единица е
разформирана в търговията, следва да се счита, че проследяването на съдържащите
се в нея единици може да стане само ръчно.

5.5.2. Процедура на проследяване
Една примерна схема на процедурата на проследяване е показана на лист 2 от
графичната част. В нея са отделени стъпките по които трябва да се премине, в
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търсене на информация за източника на определена част от материалния поток,
както и всички участници до които част от този поток е достигнал. Стъпките са
обозначени с кратки абревиатури, за да бъдат отличавани. В абревиатурите няма
определен вложен смисъл, и са само за спомагателна цел.
Т0 – Запитване търговеца продал определен продукт, за информация относно

получаването му. Изходни данни са GTIN (EAN) номера и партидния номер на
продукта, които се вземат от етикета на потребителската единица (Фигура 34).

Фигура 34 Етикет на потребителска единица

Т1 – Потребителската единица е в общия случай част от уедрена единица,

която бива сама по себе си търговска и/или товарна. В случай, че уедрената единица
е търговска, то всички потребителски единици в нея имат еднакъв партиден номер,
който следва да е отбелязан и на уедрената единица. От друга страна, ако
търговската единица не е товарна, при транспортирането тя е още веднъж уедрена.
Във всички случаи първоначално разглежданата потребителска единица се свързва с
една или повече товарни единици, в които е поместена цялата партида. Всяка от
товарните единици има собствен SSCC номер.
От системата за проследимост на търговеца се очаква да издаде списък със
SSCC номерата на товарните единици съдържали партидата.
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П0 (срещу и по потока) – Първоначални данни в тази стъпка са набор от

SSCC номера, с един и същи фирмен префикс (GCP). Запитва се превозвача за
информация относно транспортирането на тези пратки.
П1 (срещу и по потока) – От системата за проследимост на превозвача се

очаква да даде информация относно товаренето, транспортирането и разтоварването
на подадения в стъпка П0 списък със SSCC номера. Тази информация се явява
допълнителна за проследяването и нейната липса не е фатална.
Д0 – Първоначални данни в тази стъпка са набор от SSCC номера, с един и

същи фирмен префикс (GCP). Запитва се доставчика (подателя) на пратката за
информация относно тези пратки. Подателя се очаква да бъде дистрибутор,
производител на продукти, или производител на суровини.
Д1 - От системата за проследимост на дистрибутора се очаква да даде списък

със SSCC номера на пратки, от които са взети единици образуващи съдържанието на
товарните единици с подадени в стъпка Д0 SSCC номера. За всеки от тези номера се
извършва запитване П0 срещу потока.
Д2 - Очаква се списък със SSCC номера на пратки, които съдържат част от

съдържанието на товарните единици с номера посочени в списъка съставен на
стъпка Д1. От новия списък се игнорират SSCC номерата подадени на стъпка Д0, тъй
като техните местонахождения са вече известни. За всеки от останалите номера се
извършва запитване П0 по потока.
ПП1 – От системата за проследимост на производителя се извличат

партидните номера на всички продукти, част от които партиди са вложени в
товарните единици с подадени в стъпка Д0 SSCC номера.
ПП2 – От системата на производителя се извличат партидите на всички

материали (съставни компоненти) използвани за производството на продуктите с
патидни номера намерени в стъпка ПП1, както и SSCC номерата на пратките с които
тези материали са доставени. За всеки от тези номера се извършва запитване П0
срещу потока.
ПП3 – Очаква се списък с партидните номера на всички продукти, за

производството на които партиди са използвани материали от пратки със SSCC
номерата получени на стъпка ПП2.
ПП4 - Очаква се списък със SSCC номера на пратки, които съдържат част от

партидите чиито номера са в списъка получен на стъпка ПП3. От този нов списък се
игнорират

SSCC

номерата

подадени
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местонахождения са вече известни. За всеки от останалите номера се извършва
запитване П0 по потока.
ПС1 - От системата на производителя на суровини се извличат партидните

номера на всички суровинни материали, част от които партиди са вложени в
товарните единици с подадени в стъпка Д0 SSCC номера.
В зависимост от характера на материалите и организацията на фирмата,
производителя на суровини определя вида на партидните номера, като например:
номер на добив, номер добив на смяна, номер добив от сонда/коридор/поле. За
практическите ползи от проследимостта тази информация следва да се допълни с
информация отнасяща се конкретно за добива – резултати от контрола, климатични
фактори, дата и час на добива и пр.
ПС2 - Очаква се списък със SSCC номера на пратки, които съдържат част от

партидите получени на стъпка ПС1. От този списък се игнорират SSCC номерата
подадени на стъпка Д0, тъй като техните местонахождения са вече известни. За
всеки от останалите номера се извършва запитване П0 по потока.
К0 - Първоначални данни в тази стъпка са набор от SSCC номера, които може

да са и с различен фирмен префикс (GCP), но получателя им е един и същ участник в
логистичната верига. Запитва се получателя на пратките за информация относно
техния по-нататъшен път. Клиента се очаква да бъде дистрибутор, производител или
търговец.
КД1 - От системата за проследимост на дистрибутора се очаква да даде

списък със SSCC номера на пратки, в които е вложено част от съдържанието на
товарните единици с подадени в стъпка К0 SSCC номера. За всеки от номерата в
новия списък се извършва запитване П0 по потока.
КП1 - Очаква се списък с партидните номера на всички продукти, за

производството на които партиди са използвани материали от пратки със SSCC
номерата подадени на стъпка К0.
КП2 - Очаква се списък със SSCC номера на пратки, които съдържат част от

партидите чиито номера са в списъка получен на стъпка КП1. За всеки от тези
номера се извършва запитване П0 по потока.
КТ1 – Търговците са крайните звена в логистичната верига, и съответно

техните системи за проследимост са граници на проследимостта. Информацията
която може да се получи от техните системи не служи за продължаване на

104

Информационна система

проследяването, а за стартиране на процедури които да предпазят потребителите от
достигането на определени артикули (партиди артикули) до тях.
На лист 2 от графичната част за удобство е показана помощна диаграма,
която посочва разположението на стъпките от процедурата върху участниците от
логистичната верига. Участниците са представени чрез овали. Със стрелки е указана
последователността на проследяването - при движение срещу потока с червен цвят, а
по потока – със зелен цвят. На блок-схемата изобразяваща процедурата със същите
цветове са обозначени стъпките обезпечаващи съответното проследяване.

5.6. Проследимостта едва прохожда
Предложената в предишната точка процедура представлява едно първо
приближение към естеството на задачите които се поставят при проследяването на
единици във веригата за дистрибуция. В тези задачи се обединяват темите,
разгледани в предишните глави:
•

Задълженията поставяни от правните норми спомагат за наличието и
достъпността на информацията необходима за проследяване, когато се
появи необходимост за това.

•

Отворените стандарти на EAN обезпечават възможността за нанасяне на
унифицирани данни върху логистичните единици.

•

Спазването на препоръките от спецификациите гарантира във висока
степен автоматичното събиране на данни и регистриране на събития по
веригата. Това намаля вероятността за грешки от човешкия фактор.

•

Добре планираните информационни системи интегриращи се по между си,
ще доведат до понижаване времето за проследяване.

•

Внедряването на бази данни от последно поколение в информационните
системи

повишава

сигурността

на

съхранение

на

данните

и

бързодействието на системата като цяло.
•

Развилите се до момента системи за следене предлагат отлична база за
построяване на по-сложните системи за проследимост.

Всяка от тези теми е засегната в настоящия материал, но всяка от тях
непрекъснато търпи развитие. Последната засегната тема, която присъства неявно в
последния списък е именно ефективното обединяване на изброените технологии.
На

системите

за

проследимост
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предстои

комплексно

развитие.

Заключение

6. Заключение
Настоящият

материал

обхваща

разностранни

аспекти

свързани

с

проследимостта на единици във веригата за доставки.
В първите две глави са разгледани основните принципи на системите за
следене и проследяване, и обединяващата ги функционалност. Посочени са
изискванията на европейското техническо законодателство, налагащо използването
на системи за проследимост, които обхващат функционалностите на предишните два
вида системи – за следене и проследяване. В глава трета са разгледани препоръките
спрямо логистичните етикети на единиците, както и към отделните им елементи. В
допълнение е направен и кратък обзор на настъпващата технология на
радиочестотно идентифициране на единиците.
В четвърта глава е направено съпоставяне на изискванията и препоръките. От
направените изчисления, придружени с етикетни макети е посочен оперативен
проблем на проектирането на етикетите – недостиг на пространство върху етикета.
Посочени са варианти за известни откронения от препоръките, за да бъдат спазени и
изискванията, и интересите на фирмите.
В глава пета са разгледани последователно архитектурата на информационна
система за проследяване (нейните компоненти), опростен релационен модел на база
данни за такава система, и процедура за проследяване обединяваща работата на
информационните системи на участници в логистичната верига, свързани от
определен поток пратки.
Дипломната работа съдържа в голяма част от обема си проучвателна част,
основаваща се на материали от западна Европа, които досега не са превеждани на
български език. Това я превръща в своеобразен кратък обзор на текущото състояние
на системите за следене и проследяване. Пълните материали по засегнатите теми са
достъпни чрез съответните препратки, указани в точка Използвана литература.
Съпоставката

на

изисквания

и

препоръки,

и

прилагането

им

при

проектирането на логистичен етикет е една от новите разработки в материала.
Разгледаните варианти за отклонение от препоръките и примерните етикети могат да
се окажат полезни изходни идеи в бъдещи оперативни задачи. Направените
предложения могат да бъдат допълнени и пригодени за задоволяването на различни
практически нужди.
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Заключение

В последната глава е разгледана принципната структура на информационна
система обслужваща целите на проследимостта, като по този начин е посочено
мястото на базата данни в общата картина на технологията. На самата база данни е
отделено по-специално внимание, тъй като тя представлява ключов елемент при
изследване на информационен поток от логистичната верига. Задълбочен анализ
именно по тази тема е направен наскоро от C. A. van Dorp в [2].
Като обобщение на разгледаните теми, и опит за първи стъпки към планиране
на ефективна система за проследимост, след разглеждането на информационната
система е синтезирана процедура за проследимост, която обхваща информационния
поток по цялата верига. Тази процедура комуникира с всички участници във
веригата, респ. техните информационни системи, за да доведе до желания резултат –
информираност на субекта, относно историята на дадена логистична единица.
Представената процедура е само първо приближение към реалните процеси
протичащи в реалната верига за доставки. При нейното оформяне е взето предвид
различната важност която имат различните видове участници във веригата.
Описаната идея предлага основа за развиване на по-точни процедури, и
конкретизиране на техните задачи и функции.
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7. Превод на понятията
Чуждо понятие

Възприет превод

Application Identifier

Приложен идентификатор

Bar

Щрих

Barcode, Strichcode

Баркод

Character

Знак

Check character

Знак за проверка, конролен знак

Check digit

Цифра за проверка, контролна цифра

Code set, code

знаково множество, код (кратката форма
код е използвана само на местата където
няма опасност от двусмислие)

Database

База данни

Data field

Поле за данни

Entity

Единица, обект (рядко)

Global Individual Asset Identifier Световен идентификатор на индивидуален
(GIAI)

инвентар

Global Returnable Asset Identifier Световен

идентификатор на оборотен

(GRAI)

инвентар

Identification

Идентификация, идентифициране

Indicator

Индикатор

Item

Единица

Logistic item

Логистична единица (най-често в смисъл
на товарна)

Modulus

Модул

quiet zone

празна зона

Relation

Релация

Serial

Shipping

Container

Code Сериен код на пратки

(SSCC)
Serialized Global Location Number Раздéлен
(SGLN)

номер

на

местоположение

Serialized Global Trade Identification Раздéлен
Number (SGTIN)

световен
световен

идентификационен номер
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търговски

Чуждо понятие

Възприет превод

Space

Поле

Symbol

символ, баркод символ

Symbology

Символизация

Traceability

Проследимост

Tracing

Проследяване

Tracking

Следене

Trade item

Търговска единица

Transport item

1.

Товарна

единица

единица (рядко)
X-dimension, X-module

Х-размер, Х-модул
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2.

Транспортна

8. Терминологичен речник
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Знакова

таблица, превърнала се фактически в световен стандарт за числов код, за
репрезентация на всички големи и малки букви от латинската азбука, цифри,
пунктуация и пр. Таблицата се състои от 128 стандартни знака, всеки от които може
да се представи от 7 цифрено бинарно число: от 0000000 до 1111111, плюс бит за
четност (т.е. общо 1 байт).
Mil – Милиинч. Единица мярка за дължина, равна на 0.001 инча. Например,

линия с ширина ¼ инч е с дебелина 250 mils.
Quiet zone (празна зона) – Празната площ непосредствено преди стартовия

знак и следваща стоп-знака.
Symbology (Символизация) –Методът използван за репрезентация на

машино-четим (сканируем) баркод символ.
Symbol (Символ, Баркод символ) – Под този термин се разбира цялото

баркодово означение (всички щрихи и полета), включително празните зони.
X-dimension, X-Modul (Х-размер, Х-Модул) – Размерът на най-тънкия

елемент от баркод символа. По-широките елементи обикновено се оразмеряват като
кратни на Х размера. Обикновено Х размерът се определя равен на 0.001 инча. Х
размер 7.5 mils е равен на 0.0075 инча.
БД – База данни
ГМО – Генно модифициран организъм (ед. или мн. ч.)
РБД – Релационна база данни
Редундантност (в БД) – Записване на една и съща информация на повече от

едно място, или записването на информация производна на друга, вече записана.
Например при известни координати на начална и крайна точки на отсечка,
дължината на отсечката се явява редундантна информация, тъй като е изчислима.
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10. Приложения
10.1. Приложение 1

Директива номер 178/200212
на европейския парламент
и на консулството на ЕС
Член 18
Проследимост
1. Проследимостта на храни, храни за животни, животни отглеждани за храни
и всякакви съставки ползвани в храни или с цел бъдещето им включването в
храни или ползвани за хранене, трябва да е утвърдено на всички нива на
производство, преработка и дистрибуция.
2. Операторите на храни и храни за животни трябва да са в състояние да
идентифицират всяко лице, от което са им били доставени храни, храни за
животни, животни отглеждани за храни и всякакви съставки ползвани в храни
или с цел бъдещето им включването в храни или ползвани за хранене. За
целта

тези

оператори

трябва

да

разполагат

със

системи

и

процедури

позволяващи информацията да бъде достъпна за компетентните органи при
необходимост.
3. Операторите на храни и храни за животни трябва да разполагат със
системи и процедури които да идентифицират всички други фирми до които са
доставени

техни

продукти.

Тази

информация

да

бъде

достъпна

за

компетентните органи при необходимост.
4. Храните или храните за животни, които се предлагат на пазара или
вероятно

ще

бъде

предлагана

на

вътрешния

пазар

да

бъде

правилно

обозначена или идентифицирана за улесняване на проследимостта им, чрез
съответна документация или информация в съответствие с изискванията за
по-специфични доставки.
5.

За

да

специфичните

отговарят
сектори,

на

изискванията

доставките

на

трябва

този

член

да

съответствие с процедурата, създадена в член 58 (2).
12

Свободен превод, виж оригинала
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във

бъдат

връзка
възприети

със
в

REGULATION (EC) No 178/2002
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL
Article 18
Traceability
1. The traceability of food, feed, food-producing animals, and any other
substance intended to be, or expected to be, incorporated into a food or feed
shall be established at all stages of production, processing and distribution.
2. Food and feed business operators shall be able to identify any person from
whom they have been supplied with a food, a feed, a food-producing animal,
or any substance intended to be, or expected to be, incorporated into a food
or feed. To this end, such operators shall have in place systems and
procedures which allow for this information to be made available to the
competent authorities on demand.
3. Food and feed business operators shall have in place systems and
procedures to identify the other businesses to which their products have
been supplied. This information shall be made available to the competent
authorities on demand.
4. Food or feed which is placed on the market or is likely to be placed on the
market in the Community shall be adequately labelled or identified to facilitate
its traceability, through relevant documentation or information in accordance
with the relevant requirements of more specific provisions.
5. Provisions for the purpose of applying the requirements of this Article in
respect of specific sectors may be adopted in accordance with the procedure
laid down in Article 58(2).
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10.2. Приложение 2
Защитна клауза в европейското техническо законодателство
Европейското техническо законодателство осигурява пълна защита на
гражданите на ЕС от приложението на директивите чрез задействане на така
наречената “защитна клауза”. Тя фактически осигурява мерките, които всяка страна
трябва да предприеме за забрана на пускането или за изтеглането от пазара на
регулиран продукт, който не удовлетворява съществените изисквания на директива
от Новия подход. Както е посочено в [Санд98], за да се пусне на пазара такъв
продукт, трябва да се изпълни процедура за оценяване на съответствието му и да се
постави маркировката “СЕ”. Оттук съществуват двете направления на контрол:
Продуктът, въпреки че е обхванат от директива с изтекъл преходен период, е
пуснат на пазара без маркировката “СЕ”.
Продуктът е маркиран с “СЕ”, но държавната инспекция установява, че тай
би могъл или застрашава здравето и/или безопасността на хора, животни и други
продукти. Първата задача е да се провери дали не съществува измама при
поставянето на маркировката “СЕ”. Националните законодателства на странитечленки предвиждат сурови наказателни санкции за недобросъвестно отношение и
измами с маркировката “СЕ” от неупълномощени / ненотифицирани лица.
Основният случай, който изисква задействане на защитната клауза е, когато
маркировката “СЕ” е поставена от нотифицирано лице. Тогава се предвиждат четири
етапа за въвеждане на защитната клауза: задействане, прилагане, администриране и
последствия.
Задействане

Условия за задействане на защитната клауза възникват тогава, когато има
обосновани съмнения, че даден регулиран продукт не удовлетворява съществените
изисквания на засягаща го директива. Установяването на условия за задействане на
директивата се основава не на изолиран случай, а на констатация на системно
отклонение на съществени параметри, и/или системна поява на дефекти в продукта –
серия, партида, реколта, стадо и пр.
Констатацията трябва да се съобрази с последствията за потребителя относно
това дали несъответствието на продукта застрашава здравето и/или безопасността на
хора, животни и продукти. Оценката на риска от ползването на несъответсвъщия
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продукт е оставена на оговорността на страната-членка, която трябва да намери подобрата от двете алтернативи:
•

да не предотврати риска от употребата на продукт, който е опасен за
потребителите, нейните граждани.

•

да спре продукт, който практически е безопасен и по такъв начин да
навреди на имиджа на производителя и на нотифицираното лице, оценило
съответствието му.

Прилагане

След констатацията на инспекцията или на нотифициращото лице,
осъществяващо надзор, че има несъответствие на маркиран с “СЕ” продукт,
държавните органи трябва спешно да го забранят и/или да го изтеглат от пазара на
страната-членка. Съобразно с главната цел на защитната клауза – нейното действие
да се разпространи върху всички страни на ЕС, страната-членка, задействала
защитната клауза, трябва веднага да информира Комисията на ЕС. Посочват се
предприетите мерки, мотивите и обосновката за задействането й чрез предоставяне
на документите, сочещи риска от употребата на продукта по предназначението му.
Информацията се изпраща до Генералния секретар на Комисията и копие до
генералната дирекция, отговаряща за директивата. Прилагането на защитната клауза
е обосновано, когато се установи неправилно прилагане на хармонизиращите
стандарти, на недостатъци в тях или на непълнота в съществените изисквания в
директивата.
Администриране

Администрирането се осъществява на национално равнище и на равнище
Европейски съюз. Първото е задължение на държавните органи на страните-членки,
а управлението на защитната клауза за цялата общоност е задължение на Комисията
на ЕС. Тя трябва да реагира незабавно чрез своята генерална дирекция, която
отговаря за директивата. Последната установява незабавни контакти: със страната,
задействала защитната клауза; със страните които са засегнати най-много от нея; с
производителя и нотифицираното лице извършило оценяване съответствието на
продукта.
Задачата поставена при етапа на администриране е установяване дали
защитната клауза е задействана обосновано, или не. Ако се установи, че защитната
клауза е задействана необосновано, Комисията изисква от задействалата страна да
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отмени своите мерки и да осигури свободно движение на продукта на своя пазар.
Уведомява и останалите страни за необосноваността на задействането.
Последствия

Последствията се извършват на две равнища. На национално равнище, в
съответствие с националното законодателство на страната, се налагат санкции на
лицето (производител, вносител, или упълномощен представител), което е отговорно
за пускането на продукта на пазара, както и на нотифицираното лице, извършило
оценяване на съответствието му. Тези санкции се налагат, когато не са открити
недостатъци в хармонизираните стандарти и в директивата, а е установена
недобросъвестност и злоупотреба от посочените лица.
При открити недостатъци в хармонизираните стандарти, Комисията,
съобразявайки се и с мнението на Комитет 83/189, уведомява страните-членки, че
изтегля публикациите им в Официалния бюлетин на ЕС като хармонизирани към
директивата. При необходимост и след контакти с Обединената европейска
институция по стандартизация СЕН/СЛК Комисията на ЕС може да издаде нов
мандат за разработване на хармонизирани стандарти.
Въпросите за защитната клауза са важни и за България, тъй като през 1997 г.
влязоха в действие български нормативни актове, които определят безконтролен
внос на продукти маркирани с “СЕ”. Необходимо е съответните контролни органи да
приемат процедури, които да осигурят разгледания европийски механизъм за
задействане на защитната клауза при установяване на несъответстващи продукти.
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10.3. Приложение 3
Знакови множества на Code128
Таблицата указва съответствието на знаците от знаковите множества и
техните стойности. Последната колона посочва шаблона на кодирането в баркода,
т.е. разпределението на 11-те модула между щрихите и полетата.

Шаблон

Стойност

Код А

Код В

Код С

0

SP

SP

00

212222

1

!

!

01

222122

2

"

"

02

222221

3

#

#

03

121223

4

$

$

04

121322

5

%

%

05

131222

6

&

&

06

122213

7

'

'

07

122312

8

(

(

08

132212

9

)

)

09

221213

Стойност

Код А

Код В

Код С

10

*

*

10

221312

11

+

+

11

231212

12

,

,

12

112232

13

-

-

13

122132

14

.

.

14

122231

15

/

/

15

113222

16

0

0

16

123122

17

1

1

17

123221
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ЩПЩПЩП

Шаблон
ЩПЩПЩП

18

2

2

18

223211

19

3

3

19

221132

Стойност

Код А

Код В

Код С

20

4

4

20

221231

21

5

5

21

213212

22

6

6

22

223112

23

7

7

23

312131

24

8

8

24

311222

25

9

9

25

321122

26

:

:

26

321221

27

;

;

27

312212

28

<

<

28

322112

29

=

=

29

322211

Стойност

Код А

Код В

Код С

30

>

>

30

212123

31

?

?

31

212321

32

@

@

32

232121

33

A

A

33

111323

34

B

B

34

131123

35

C

C

35

131321

36

D

D

36

112313

37

E

E

37

132113

38

F

F

38

132311

39

G

G

39

211313

Стойност

Код А

Код В

Код С

120

Шаблон
ЩПЩПЩП

Шаблон
ЩПЩПЩП

Шаблон
ЩПЩПЩП

40

H

H

40

231113

41

I

I

41

231311

42

J

J

42

112133

43

K

K

43

112331

44

L

L

44

132131

45

M

M

45

113123

46

N

N

46

113321

47

O

O

47

133121

48

P

P

48

313121

49

Q

Q

49

211331

Стойност

Код А

Код В

Код С

50

R

R

50

231131

51

S

S

51

213113

52

T

T

52

213311

53

U

U

53

213131

54

V

V

54

311123

55

W

W

55

311321

56

X

X

56

331121

57

Y

Y

57

312113

58

Z

Z

58

312311

59

[

[

59

332111

Стойност

Код А

Код В

Код С

60

\

\

60

314111

61

]

]

61

221411

62

^

^

62

431111

63

_

_

63

111224
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Шаблон
ЩПЩПЩП

Шаблон
ЩПЩПЩП

64

NUL

'

64

111422

65

SOH

a

65

121124

66

STX

b

66

121421

67

ETX

c

67

141122

68

EOT

d

68

141221

69

ENQ

e

69

112214

Стойност

Код А

Код В

Код С

70

ACK

f

70

112412

71

BEL

g

61

122114

72

BS

h

72

122411

73

HT

i

73

142112

74

LF

j

74

142211

75

VT

k

75

241211

76

FF

l

76

221114

77

CR

m

77

413111

78

SO

n

78

241112

79

SI

o

79

134111

Стойност

Код А

Код В

Код С

80

DLE

p

80

111242

81

DC1

q

81

121142

82

DC2

r

82

121241

83

DC3

s

83

114212

84

DC4

t

84

124112

85

NAK

u

85

124211

86

SYN

v

86

411212

87

ETB

w

87

421112
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Шаблон
ЩПЩПЩП

Шаблон
ЩПЩПЩП

88

CAN

x

88

421211

89

EM

y

89

212141

Стойност

Код А

Код В

Код С

90

SUB

z

90

214121

91

ESC

{

91

412121

92

FS

|

92

111143

93

GS

}

93

111341

94

RS

~

94

131141

95 (Hex 7F)

US

DEL

95

114113

96 (Hex 80)

FNC 3

FNC 3

96

114311

97 (Hex 81)

FNC 2

FNC 2

97

411113

98 (Hex 82)

SHIFT

SHIFT

98

411311

99

113141

99 (Hex 83) CODE C CODE C

Шаблон
ЩПЩПЩП

100 (Hex 84) CODE B FNC 4 CODE B

114131

101 (Hex 85) FNC 4 CODE A CODE A

311141

102 (Hex 86) FNC 1

411131

FNC 1

FNC 1

Следващите две таблици съдържат знаците еднакви и за трите знакови
множества.
Стойност

Стартов знак

Шаблон
ЩПЩПЩП

103 (Hex 87) START (Код А)

211412

104 (Hex 88) START (Код В)

211214

105 (Hex 89) START (Код С)

211232

Стойност Стоп-знак
106

Шаблон
ЩПЩПЩПЩ

STOP
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2331112

10.4. Приложение 4
Максимален брой на знаците в баркод символ
Таблицата указва максималния брой знаци които могат да се поместят в
баркод символ с дължина 95 милиметра (без празните зони). В колоната Х-Модул е
нанесена ширината за която са направени изчисленията. В колоната А/В е
изчисления брой знаци за код А или В, а в колона С – изчисления брой за код С.
Изчисленията са направени посредством формулите посочени в точка
Изисквания и ограничения към етикета.
Дължина на

Х-Модул

баркода [mm]

[mm]

А/В

С

95

0,71

8,0

16,0

95

0,7

8,2

16,3

95

0,69

8,3

16,7

95

0,68

8,5

17,0

95

0,67

8,7

17,4

95

0,66

8,9

17,8

95

0,65

9,1

18,2

95

0,64

9,3

18,6

95

0,63

9,5

19,1

95

0,62

9,7

19,5

95

0,61

10,0

20,0

95

0,6

10,2

20,4

95

0,59

10,5

20,9

95

0,58

10,7

21,4

95

0,57

11,0

21,9

95

0,56

11,2

22,5

95

0,55

11,5

23,0

95

0,54

11,8

23,6

95

0,53

12,1

24,2

95

0,52

12,4

24,9

95

0,51

12,8

25,5

95

0,5

13,1

26,2
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Дължина на

Х-Модул

баркода [mm]

[mm]

А/В

С

95

0,495

13,3

26,5

95

0,49

13,4

26,9

95

0,48

13,8

27,6

95

0,47

14,2

28,4

95

0,46

14,6

29,2

95

0,45

15,0

30,0

95

0,44

15,4

30,9

95

0,43

15,9

31,8

95

0,42

16,4

32,8

95

0,41

16,9

33,8

95

0,4

17,4

34,8

95

0,39

18,0

35,9

95

0,38

18,5

37,1

95

0,37

19,2

38,3

95

0,36

19,8

39,6

95

0,35

20,5

41,0

95

0,34

21,2

42,4

95

0,33

22,0

44,0

95

0,32

22,8

45,6

95

0,31

23,7

47,4

95

0,3

24,6

49,2

95

0,29

25,6

51,2

95

0,28

26,7

53,3

95

0,27

27,8

55,6

95

0,26

29,0

58,1

95

0,25

30,4

60,7
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