
A KORSZERÚ GERNÓK)AZONOSÍTÁSI MÓDSZEREK É§
ALKALMAZÁSUK LEHETÓSÉGEI A MAGYAR HONVÉD-

sÉcnnN

Tőth Lószló|

A Maryar Honvédségben a termékazonosítás területén eltöltött több,
mint nyolc év alatt megállapítottam, hogy a témában sok bizonytalan fo-
galmi kategória fordul elő és ezek értelmezése nem minden alkalommal
történik egysógesen. Mivel a téma igen specifikus, az egységes termino-
lógia megteremtésére már korábban, a Katonai Logisztika Anyagi-Tech-
nikai Biztosítás folyőirat 199314. számának hasábjain publikáltam egy le-
hetséges változatot. A mostani téma tárgyalása elótt az erységes gondo-
lati alap megtere mtéséhez ezí a fogalomrendszert kissé kibővítetten, bi-
zonyos kiegészítésekkel ismertetem.

Alapfogalmak

Termók

A termékazonosítás területén a termékek kategóriájába tartoznak
mindazon anyagi minöséggel bíró javak és szellemi a|kotások, amelyeket
valamely szervezet alaprendeltetéséből adódó tevékeqnége során el vagy

felhasznál.

Termékazonosító paraméterek

Valamely termék azon tulajdonságainak, jellemzőinek, műszaki ada-
tainak összessége, arnelyek alapján a termék mibenlé te, az azt felhaszná-
ló számára, a felhasználó igényeit figyelembe véve, egyértelműen meg-
határozható.

1T6thLá§zlómk.ómaRy,M}lAnyagi-l'cchflikaiInformatikaiKözpont,lermókazonosítóo§zlály,
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Termékazonosító, azonosító, termékkód

Az előzetesen definiált módon és formában kialakított termékazo-
nosító paraméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel,
emb.eri intelligenciát felhasználva - létrehozott szám, siámsorozat (nu_
merikus azonosító), jel, szín, stb. amit a termékhez logikailag és esetle_
gesen fizikailag is hozzárendelnek

Termékazonosító rendszer

Azon szabályrendszerek és definíciók összessége, amelyek rnegha-
tározzák - a definiált módon és formában kialaktott termékazonosító
paraméterek alapján - a termékhez létrehozandó termékazonosító:

l termék-besorolási rendszerét,

. §trukturálisfelépítését,

. formáját é§

o kialakításánakmódszerét.

Termékazonosíü,ís

A különféle feladatoktól függóen, a termékazonosítás több fogalmi
kategóriát is taíta|mazhat. Ezek a következók:

T1l A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján - valamely rendszerbe foglalt módszerrel, emberi in_
telligenciát felha§ználva - a termékazonosító létrehozása, valamint logi-
kai és esetleges fizikai hozzárendelése a termékhez (képzés).

T2: A definiált módon és formában kialakított termékazonosító pa-
raméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott
termékazonosító logikai és esetleges íizikajhozzátendelése a termékhez
(keresés).

T3: A termék anyagi megjelenéséből megállapítható tulajdonságok,
jellemzők, paraméterek alapján, a Tl-ben leírtak szerint már korábban
létrehozott termékazonosító logikai és esetleges fizikai hozzárendelése
a termékhez (kutatás).
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T4: A Tl-ben leírtak szerint már korábban létrehozott termékazo-
nosító alapján, a termék definiált módon és formában kialakított termé-
kazonosító paramétereinek, illetve egyéb a termékhez rendelt tulajdon-
ságoknak, információknak emberi intelligencia általi megismerése vagy
számítógépi rendszerbe történő továbbítása (kibonás).

T5: A kíilönféle termékazonosító rendszerekben is megtalálható, ugyan-
azon termékhez létrehozott termékazonosítók, illetve termékcsoporto-
sító rendszerekben megtalálható termékcsoportosító kódszámok össze-
rendelése (összerendelés).

Autonatikus termékazonositás

Az automatikus termékazonosítás eg5l módszer, melynek segítségé-
vel az azonosítandó objektum saját tulajdonsága(i) illetve legtöbbször a
T1; T2; T3 valamelyikével a termékhez logikailag és fizikailag hozzáren-
delt azonosító alapján, ery speciális berendezéssel, számítógépi támoga-
tással a T4 automatikusan végrehajtható.

AZ automatikus termékazonosítás alapja lehet az azonosítandó ob-
jektum saját tulajdonsága(i) illetve legtöbbször a termékazonosító, ame-
lyet valamilyen, az automatikus azonosítás követelményét kielégító for-
mában és módon jelenítenek meg a termékenvagy annak csomagolásán,
illetve különféle a termékhez kapcsolódó dokumentációkban.

Az auíomatihls termékazonosítós legglakrabban alkalmazott fajtái:

o optikai karakter-felismerés
o vonalkód;
. mágnescsík,mágneskártya;
o rádiófrekvenciás jelzés,

Az automatikus felismerést egy a rendszertől függő speciális beren-
dezés - kód olvasó -valósítja meg, amely a termékazonosító paraméterek
me§elenítése érdekében valamilyen sámítástechnikai eszkózzel köalet-
len vagy közvetett kapcsolatban áll.
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Terrnékazonosítási rendszer

A termékazonosítási rendszer a termékazonosítás azon legmagasabb
sziriű szerveződése, melyben a termékazonosítás különbözó megjelené-
si formái egtrségesen szabályozott rendszerben szolgálják a különféle fo-
lyamatokban, a termékazonosítással kapcsolatos igények kielégítését.

A tennékazonosítási rendszer elemei:

+ szabályozórendszer

+ szervezetek

+ kapcsolati elemek

+ a rendszert műkódtető intelligencia

. ernberi
c 'gépl'

+ a termékazonosító rendszer

r a termékazonosító
a a termékazonosító paraméterek

* leírt módon meghatározva
* rendszerbe foglalva

+ adatállományok

Az automatikus termékazonosítási módszerek lényege

Az automatikus termékazonosítási módszerek elemzésénél egy kissé
távolabb kell tekinteni, mivel rendszertechnikailag az automatikus ter,
mékazonosítás az automatikus azonosítás egy területe.

Az automaíikus (termék)azonosítds ktféIe módon valósulhat meg

a.) Közvetlen vagy analóg mód:

Akönetlen automatik§ azono§ítiás azazonmítandóobjektum (tárry,
állat, személy, fizikai-kémiai jelenség stb.,.) saját íu|ajdonságai-
nak (méret, alak, összetétel, ujjlenyomat, pozíció, stb...) gépi úton
történő érzékeléséból és azoknak automatikus (számítógépi) el-
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járással történő elemzáéből, majd a számítástechnikai eszközbe
elózőleg betáplált azonosító adatba|mazzal való összevetéséből
és feldolgozásából áll.

b.) Közvetett mód:

A közvetett automatikus azonosítás az azonosítandó objektum-
- hoz e|őzőleg (logikailag vagy fizikailag) hozzárendelt - az auto-

matikus azonosításra alkalmas - azonosító (el) gépi úton törté-
nő érzékeléséből és annak automatikus (számítógépi) eljárással
történó elemzéséből, majd a számítástechnikai eszközbe előző-
leg betáplált azonosító adathalmazzal való összevetéséból és fel-
dolgozásábó| áll.

A feldolgozás jelen esetben lehet az adott terméknek a számítógóp
adatbázisában tárolt termékazonosító paramétereinek (tulajdorságainak)
emberi intelligencia általi megismerése (T4) vag5l az azokat további cé-
lokra felhasználó számítógépi rendszerbe történő továbbítása,

Megállapítható, hogr az előbbi módszer (a. pont) megvalósítása rend-
kívül magas színvonalú számítástechnikai apparátust (hardver-szofwer) kö-
vetel ezért, bár lé teznek konkrét megvalósítások: pl.: alak és hangfelisme-
rés, az automatikus azonosítás területén elterjedten elsősorban az utóbbi
(b. pont) módszert alkalmazzák,

A kűlönféle automatikus termékazonosítási módszerek az automa-
tikus azonosításra alkalmas azonosító alkalmazásának megfelelően cso-
portosíthatók,

A kiiüönféle automatiku§ termékazonosítási módszerek ismertetése

Optikai karakter-felismerés

Az optikai karakter-felismerés, közismert nevén az OCR (Optical
Character Recognition) a fejlett ipari országokban a hatvanas-hetvenes
években fejlődött ki. A kezdeti univerzális rendszerek (Magyar Posta
irányítószám leolvasó rendszere) helyett manapság a szabványosított ka-
rakterek leolvasására alkalmas rendszerek terjedtek el világszerte. Ezek

7l



nagy előnye, hogy a szabványos jelek alkalmazásával a leolvasási pontos-
ság közel |l0Vo-ossá vált.

Az optikai karakter-felismerés a szabványosított jelkészlettel törté-
nik. Az alkalmazható karakterek szabványosítása világméretekben tör-
tént (ISO 1073A, ISO 1073/II) így eg5négesen használhatók orságtól fúg-
getlenül. Kétféle betűtípus alkalrnaáató a szabvány szerint. Az oCR-A és
OCR-B. Lényeges különbség a karakterek között nincs, csak az alkal-
mazott karakterformában térnek el egymástól. Mary arországon azl|' .SZ
20455n-a4 (Alfanumerikus karakterek gépi optikai olvasásra OCR-A
betűtípus) és az MSZ20455|2--U (Nfanumerikus karakterek gépi opti
kai olvasásra ocR-B betűtípus) szabványok tartalmazzák a karakterek
leírását. A szabványok többféle alkalmaáató karakterméretet és jelkészle-
tet is leírnak. Az alkalmazott betűtípusok mind emberi mind gépi olva-
sásra alkalmasak alfanumerikusak, tehát betúket és számokat valamint
írásjeleket és egyéb jeleket is tartalmaznak. A magyar ékezetes karakte-
reket nem tartalm azzák a szabványok

A szabványokban leírt karaktereknek az előírt minóségbenvaló elő-
állítására speciális nyomtató berendezések szükégese§ azonban néhány,
a mindennapi használatban elterjedt nyomtató berendezés (lézer és tin-
tasugara§ nyomtató) is képes a tűréseknek megfeleló karakterek előállí-
tására. A nyomtatás történhet bármilyen papíralapú hordoóra, illetve a
nyomtató berendezés által meghatározott felületre.

A kinyomtatott karakterek gépi olvasása csak speciális, erre a fel-
adatra készített hardver eszközzel lehetséges. Az olvasó berendezésnek
a leolvasandó karaktersorozathoz a |eolvasáskor néhány milliméterre,
meghatározott pozícióban, az írással párhuzamosan kell elhelyezkednie.
Termékazonosításra vaIamely címkére, matricára nyomtatva, a címkének
az azonosítandó termékhez fizikailag hozzárendelve alkalmas. A rend-
szerrel az MH-ban alkalmazott HETK is megjeleníthetó.

Tulajdonságai:

o viszonylag költséges

o nem igazán elterjedt

. a leofuasás biztonsága zord környezetben jelentősen
csökken
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az olvasó berendezés csak egyirányú leolvasást tesz lehetó_
vé (balról jobbra)

felépítéséből adódóan szöveges információ is megjelenít-
hető

F e lha s zná lá si teületei:

o különféle bizonylatok azonosítása (sorszám, érték, stb...)
elsősorban banki alkalmazásokban

o ruházati kereskedelmi alkalmazás a méretek jelölésére

o az OCR-B betűtípus az EAN vonalkód numerikus megje-
lenítésére a vonalkód mellett

vonalkród

A vonalkód rendszerek, közismert angol nevükön: barcode (ejtsd:
bárkód) az optikai karakterfelismeró (OCR) rendszerekkel egyidóben
fejlódtek ki. A vonalkód-technika lényege, hogy a termékek bizonyos
számok kombinációjából álló azonosítóját vékony és vastag, sötét és vi-
lágos vonalak kombinációjává alakítja át és olyan optikai és elektronikus
rendszereket fejleszt ki, amelyekkel ezek a vonalkódok egyszerűen és
közvetlenül (gépi úton, azaz automatikusan) leolvashatók, majd a számí-
tógépbe továbbítva elvégezhetők a szükséges intbrmáció-feldolgozási
műveletek.

Avonalkód-technika - főleg ami az olvasást illeti - sok rokon vonást
mutat a számítástechnika alapjaival, A különböző számjegyeket a számí-
tógép kettes számrendszerre fordítja le, csak 'lgen" - "nem", "0" és "7"

típusú jelekkel tud dolgozni. A vonalkódoknál is a fekete csík az "1"-nek
megfelelő, a csíkok közötti hézag pedig a "0"-nak megfeleló információt
hordozza. Az, hogy bizonyos csíkok vastagabbak, mások vékonyabbak,
egyszerűen csak több vagy kevesebb "l"-es, illetve "0" jel egymás melló
kerülését jelenti.

A vonaIkódok olv asásár a " ford ítá s ára " kifcjlcsztctt opttrclcktronikai
berendczésckből kibocsátott fény a "zebracsíkokról" pulzálva vcrődik
vissza és a visszavcrődő sugarakat fcl[og<i ktidolvasr'lk azokat cltóró id(i-
1artamú, illctvc lbszültsógű árammíi a|akítják át. Az olvaxi-hcrcndczó-
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sek ún. dekódereí ezeket a digitalizált feszültségeket "fordítják" vissza
ismét számokra, illetve betűkre.

Az elterjedt vonalkódok egyaránt jellemző tulajdonsága, hogy egy-
egyjelben (számjegy vagy betű vonalkódjában) azonos vonal- illetve köz
található. Ennek köszönhető, hogy a különböző kódolvasó berendezések
eltérő olvasási sebesség mellett is tévedésmentes azonosításra képesek.
A vonalkódolvasók emellett lehetővé teszik, hogy a kódok elölről és há-
tulról egyaránt értelmezhetók, sőt az olvasó berendezést (például fény-
ceruzát) a kód i'elett különbözó szögekben elvezetve, szinte minden eset-
ben biztosítható a sikeres leolvasás. A vonalkódok egyik sajátossága,
hogy azok numerikusak, vagy alfanumerikusak lehetnek, azaz bizonyos
esetekben csak számok kifejezésére alkalmasak, más esetekben a betű
vagy egyéb jelek meg|elenítésére is képesek. A kódok hosszúsága is kü-
lönböző lehet: bizonyos kódtípusoknál ez rögzített (például EAN), más
esetekben változhat (például kettő az ötből).

A vonalkódokat c§oportosíthatjuk a hordozott intbrmácíó sűrűsége
szempontjából is. Ez azt jelenti, hogy az egyszerűbb rendszerekre a vi-
szonylag kisebb, a bonyolultabbakra a nagyobb súrűség a jellemző (el-
sűrűség = 1 inch = 2,54 cm szélességű nyomtatott területen repíezentált
számok, illetve betűk mennyisége).

A kódolás módja szerint két- vagy többféle vonalszélességű vonal-
kódokról beszélhetünk, míg a világos k(izök szerepe szerint diszkrét vagy
folyamatos a kódrendszer. Altalában azt mondjuk, hogy a vonalkód fcl-
építésére hatással van a karakterkészlet nagysága (numerikus, alfanume-
rikus), a kód diszkrét vagy folyamatos volta, óncllenőrző képessége és
még néhány egyéb tényező.

A fő osztályozási szempontok a fentiek alapján:

- kódhosszúság szerint:

. rögzített
o változő

+ páros
* páratlan a kódolt karaktcrck száma

- karakterkészlet szcrint
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r numerikus
rr alfanumerikus

* hiányos ASCII készlet
* teljes ASCII kószlct

- a világos közök szerepe szerint

r diszkrét
. folyamatos

- a kódolás módja szcrint

r kótfólevonalszélességi
r többfélevonalszélességű
más megközelítésben
o egy jelkészletet alkalmazó
o több jelkészletet alkalmazó (belső kódolás lehetősége)

- ellenórzés szerint

o önellenórző(karakterenként)
e nem ónellenőrző (ilyenkor általában elleníirzőszámot alkal-

maznak)

- információsűrűség szerint

r nagy sűrűségű
o közepes sűrűségű
r kis sűrűségű

Jogi szempontból megkűlönböztetünk szabadalommal védett és sza-
badon használható vonalkódokat.

Vonalkód-típusok

A ncmzetközi szakirodalom a vonalkódok különböző típusainak át-
tckintése kapcsán aZ elmúlt 20 éVben feltűnt közel 100 k<ídvariáns kózül
a különböző alkalmazásokban óletkópcsnck bizonyult mintegy 20-2_5{jt
tárgyalja. Ezek ktjzül is 4-5 tett domináns jelenttiségrc szcrt.
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Kettő az ötbőI @vo of ftve) vonalkód

Ez az egylk legegyszerűbb kódtípus. Egyszerű felépítésű diszkrét
kód, amely 1 illetve 3 egység szélességű vonalakat tartalmaz, a vonalakat
elválasztó közöknek nincs önálló információtartalma. A kettő az ötből
típusú vonalkód karakterkészlete a számok 0-tól 9-ig, valamint egy
START és egy STOP jel. Akódban minden karakter2 széles és 3 keskeny
vonalból épül fel, az eítől való eltérést az olvasó-berendezés hibának
tekinti. A kód ún, öne\IenőrÁ. Azellenórzési mechanizmus értelmében
ha egy vastag vonalat az olvasó-berendezés nyomási hiba, elpiszkolódás
vagy eryéb okból például vékonynak olvas, úgy egy-.egy.jelen belül már
4 vékony vonal lesz, ami az olvasó-berendezés számára azonnal hibát
jelent. Magyarországon az MSZ 20456-1 és MSZ 20456,2 szabványok
határozzák mcg h asználatát.

"Álkdéses kettó az ötbőI" vonalkód (interleaved two of ftve)

Ebben a variációban már a kdzöknek is információtartalma van és

emiatt lényegesen kisebb terüIeten lehet egy--egy szimbólumot kifejezni.
A kód megnevezésében az"átfedés" éppen erre utal, vagyis arra, hogy a

3 vékony és 2 vastag kóz, ami a 2 vastag és a 3 vékony vonalat elválasztja,
ugyancsak meghatározott rend szerint kombinálható és adható neki
konkrét jelenté§tartalom,

Avonalkódtípus konvenciójának megfelelóen a páratlan helyen levő
számokat a vastag és vékony vonalak, a páros sorszámú helyeken lévő
számjegyeket pedig a vastag és vékony krizök szimbolizálják. (A vonalak
és közök jelentéstartalma, "fordítása" azonos a kettő az ötból típuséval).
Az említett okok folytán a kód sűrűsége az e|őzőhöz képest majdnem
megduplázódik, illetve a helylekötés közel a felére csökken. Ott, ahol
páratlan számjeryeket kívánnak kódolni, egy pótlólagos 0 beírásával (a
szám elé) biztosítható a párosság.

codabar vonalkód

A Codabar variáns 1972-ben született és több tcrületen sikerrel al-
kalmazzák nagyfokú megbízhatósága, a kódolási tévcdés csekély valószí-
nűsége mialt. Lrggyakoribb alkalmazási területei a vérminták azonosítá-
sa, de a könyvtárakban, gyógyszerek azonosítására, valamint a fott-;opti-
kai iparban is előszeretettel használják. A Codabar rendkívül aisszetctt,
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diszkrét kódvariáns, amelyben egy--egy számjegyet 4 vonal és 3 köz szim-
bolizál. Numerikus kód, 16 karaktert képes kezelni (10 számjegy, mate-
matikai alapműveletek, START és STOP jelek). A rendszer bonyolult-
sága abból adódik, hogy 18 különböző vonal, illetve közszélességgel ope-
rál, ami megntiveli a leolvasás megbízhatóságát, de megnehezíti kezelhe_
tőségét. Emellett a jelsűrűség sem különösebben előnyös,

Code-39 vonalkód

Történelmi jelentóségű abból a szempontból, hogy a kettó az ótből
típusú vonalkód olyan továbbfejlesztése, amely már betűk kifejczésére
alkalmas (alfanumerikus). Az 5 vonalból itt is 2 széles és 3 vékony, míg a
közökből csak 1 a vastag és a többi vékony, Négy további jelet 3 szélcs
köz és keskeny vonalak ábrázolnak, így összesen 45 jel szimbolizálására
képes (26 betű, 10 szám, START és STOP jelek, egyéb jelek). A szám-
jegyek kódolásánál a vonalak elrendezése azonos a kettó az ötből
klasszikus kódéval és jellemzője, hogy a teljes angol betű, illetve szám-
készletre kiterjes zthető azáltal.,hogy a betűkarakterek elé azok tartalmat
módosító egyéb.|eleket is feltüntcthetünk (így például a "+B" jelentése:
"b"). Magyarországon azIN{SZ 20454 szabvány határozza meghasznála-
tát.

EAN és UPC vonalkód

Az UPC (az USA-ban és Kanadában) és az EAN (a világ többi ró-
szén) az általánosan elfogadott kiskereskedelmi kótl. Az EAN (Europe-
an Aíticle Numbering) lényegében az UPC-re (Universal Product Code)
épül, más megközelítésben az UPC az EAN alrendszere, Az EANruPC
kódok egyidejúleg két dolgot jelentenek: egy cikkszámot és a fóléjük he-
lyezett vonalkódot. Ugy is mondhatjuk: a vonalkód gyakorlatilag az alatta
lévő számkód gépileg olvasható interpretációja. Az EAN nemcsak a vo-
nalkódot szabályozza minden részletében, hanem azt is, hogy a terméka-
zonosító cikkszámot hogyan kell képezni. ZáíL belső rendszerekbcn
azonban a kód minden megkötóttség nélkül használható.
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A legáltalánosabb 13 elemú EAN kód egyes számjegyei - általános
e§etben d következókel jelentik:

1-3. számjegy az adott nemzetközi kódolási szervezetet jelöli,
amely a termelő azonosítóját meghaIározza (ez nem feltér
lenül azonos a gyártó országgal);

4-8. számjegy a konkrét terrnelő (vállalat, stb.) azonosítója;

g-!2. számjegy a termék azonosító száma, amelyet a termelő ad
folyamatos sorszámozással vagy egyéb módon;

13, számjegy az úgynevezett ellenőrző szám, amely a hibás kód-
meghatározás vagy nyomtatás felismerésében nyújt segítsé-
get.

Szembeállítva az EAN-I a korábban bemutatott, inkább az iparban
és az infrastruktúra területén használt kódtípusokkal a legfőbb formai
különbség, hogy ez két ún. félmezőből tcvódik össze. Az EAN-13-ná| a

hat-hat számjegyet tartalmazó két fé|mezőt eg választójel (középső jcl)
osztja kétfelé, míg a két oldalon egy--egy széljel található (a 13. számjegy,

az országazonosító első számjegye kódolására még visszatérünk). A
számkód első elemét - országkód két vagy három jegyéből az elsőt - a

baloldali széljel elé kell kivinni, a többi 12 elem hat-hatos bontásban a

két félmező alatt helyezkedik el (az oCR-B szabvány szerint nyomtat-
va). Az EAN-kód két félmezőre való bontásának oka, hogy az olvasó-
berendezések azokat külón-kűlön kezelik az olvasási arány növelése ér-

dekében.

Az EAN kereskedelmi kódok háromféle jelkészlettel dolgoznak,
Más jeleket használnak a bal- és mást a jobboldali félmezőben. Az EAN
kódoknál (szemben az UPC-vel, amely 12 számjegyből áll), egy további
jelkészlet is szükséges, ugyanis a számkód elsójegye a bal oldali félrnező
két jelkészletének előírt váltakozásával fejezhető ki. A három jelkészlet
ugyanazt a számjegyet a vonalak és közök eltérő kombinációjával ábrá-
zo|ja.

A nemzetközi gyakorlatban az előzóekben bemutatott EAN-i3
mcllctt néhány egyéb variáns is elterjedt. A legismertebb az EAN-8 tí-
pus, amelyet általában akkor használnak, amikor kisméretú tárgyakra
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akarnak vonalkódot elhelyezni (például rágógumi) és az EAN-13 túl sok
helyet foglalna el.

Ennél a kódtípusnál a kód számjegeinek értelmezése a következő:

- az elsó három (régebben a rendszerhez csatlakozó ragországok-
nál: két) számjegy továbbra is az országazonosít<i;

- a következő ót (régebben a rendszerhez csatlakozó tagországok-
náI: hat) számjegy egyszerre azonosítja a gryártót és a terméket;

- végül az ellenőrző szám az EAN-13-nak megfelelően itt is meg-
van.

Az EAN-8 általában akkor képezhető, ha az EAN-13-bólöt, a kód
bclsejében lévő "0" számjegy elhagryható és így az "ossz ezsugofitható". Ér-
telemszerű, hogy egy--egy országon belül viszonylag kevés ilyen 8 elemű
kód kerül [orgalomba.

A magyarországi ETK (egységes termékkód) rendszer ís több tekin-
tetben az EAN szabványokra épít. A 9 elemű ETK kód első 5 eleme a

gyártót, a kóvetkező 4 pedig a konkrét terméket azonosítja. amennyiben
az ETK kód elé írjuk a Magyar Köztársaság azonosítóját (599) és a végét
kiegészítjük az el\enőrző számmal, máris egy szabványos EAN-13-hoz
jutunk(legalábbis a számkódhoz). Az EAN-nak, mint a legáltalánosab-
ban elterjedt kereskedelmi kódnak a nyomatatási és egyéb szabványait a

Magyar Szabványügryi Hivatal is kiarJta- (MSZ 2O451, MSZ20452, MSZ
20453)

Code 128 vonalkód

Viszonylag újonnan kialakított kódtípus, elterjedése azonban roha-
mos. Ezt az eddigi vonalkód típusok több előnyös tulajdonságának kom-
binációja indokolja. Számos területen foglalkoznak fclhasználásának
szabványosításával. (EANAJPC-Code 128). A Code 128 a teljes ASCII
karaktcrkészlet kódolására alkalmas. Egy karakter (kivóve STOP) há-
rom vonalból és három közből á}l. Három karakterkészletet használ,
ezck kózül azcgyik numcrikus információk kétszeres sűrűségű kódolását
teszi lchetővé. Ebben a tckintctben a legsűrűbb ismcrt kódtípus.
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A Code 128 fó jellemzői:

- nagy sűrűség

- ASCllalfanumerikuskarakterkészlet

- folyamatos

- önellenőrző

- változó hosszúságú

- egyes felhasználási célokra szabványosított

- ellenőrző számot tartalmaz

A Code 128 részletes leírását azMSZ 20457 tartalmazza. Az EAN
rendszeren belül kiegészítő kódolásra szabványosították speciális indító
karakterrel.

A vonalkód előá|lítÉsa

Avonalkódok létrebozásának, a termékek csomagolásán, raktári bi
zonylatokon, stb. való megjelenítésének szokásos módja a kód nyomta-
tása. A kódokat vagy közvetlenül nyomtatják az adott termékre vas/ azt
valamilyen kódhordozóra (pl. címke) nyomtatják és ezt az etikettet he-
lyezik el (ragasztják, tűzik, stb.) a konkrét termékre. A kódok automati-
kus leolvasása eleve feltételezi, hog5l rendkívül szigorú méret- és tűrési
szabványoknak eleget tevó speciális céleszközökkel történik a nyomta-
tás, olyanokkal, amelyek a feltételeknek minden tekintetben képesek
eleget tenni.

Ami a vonalkódok nyomatatását illeti elmondható, hogy bár elvileg
szinte valamennyi nyomtatási eljárás alkalmas vonalkódok elóállítására,
a megoldást alapvetóen befolyásolja, hog5l melyik kódtípust milyen hor-
doóanyagra kívánjuk nyomtatni, meIyek a leolvasással kapcsolatos kö-
vetelmények és nem utolsó sorban mekkora a nyomtatandó kódok szá-
mossága.

A vonalkód elóállítása általában nyomdai vagy nem nyomdai úton
történhet. Nyomdai megoldásra általában akkor kerül sor, ha nagyobb
mennyiségű kódot kell előállítani, amikor a termék csomagolóanyagán,
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címkéken vagy egyéb nyomtatványokon kívánjuk megjelentetni. A
nyomtatásra általános elóírás nem adható, a szigorú szabványelőírások
miatt azonban íigyelemmel kell lenni bizonyos nyomdatechnikai feltéte-
lekre.

A gépi olvashatóságot befolyásoló kt legfontosabb nyomtatási köve-
telmény a következő:

- Méretei elégítsék ki az adott vonalkód specifikációjában (szab-
vány) megadott ponto§sági igényeket. A tűrések a vonalkód
méretének növelésével lazulnak, gyakran nagyobb mértékben
növelhetók, mint maga a jelkép. A relatív tűrés a naryobb mé-
reteknél nagyobb. A tűrések nemcsak a vonalkód egy--egy mé-
retére, haném a vonalak (közök) és ezek kisebb csoportjaira,
valamint a teljes vonalkódjelre is vonatkoznak. A vonal és köz
(háttér) köZött meghatározott kontra§Zt szükséges. A gyakorlat-
ban a relatív kontrasztot használják. Relatív kontraszt (PCS):

-^^ háttér reílexióia -vonal reflexióia
háttér reflexiója

Fehér alapon feketével nyomtatott vonalkódok megfeleló kontrasz-
tot biztosítanak. Problémát elsósorban a színes csomagolóanyagra színe-
sen nyomtatott vonalak jelentenek. Nem szabad elfelejteni, hory a vo-
nalkód olvasók vörös vágy infravörös fiénnyel világítják'meg a kódot,
amelyről a visszavert fényt észleli és értékeli az olvasó. Ennek megfele-
lően a vörös (piros, sárga, narancs) színt az olvasó "nem látja", azok vo-
nalak nyomtatására nem alkalmasak.

Nyomtatrási eljáná§ok áttekintése

Mivel a nyomtatási eljárások (a vonalkód feltüntetési módok) a fen-
tiek miatt igen §zéleskörűek csak a felsorolásukra szorítkozunk, illctve a

különleges eljárásokra röviden kitérünk:

Hagtományos nyomtatási eljárósok:

- ofszet nyomtatás

- Flexonyomtatás
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- Mélynyomtatás

- Magasnyomtatás

- Szitanyomtatás

- Tamponnyomtatás

Cím ket-ry omt a t ó elj á rá s ok

- Hagyományos címkenyomtatás (flexo eljárás)

- Közvetetthőnyomtatás

- Közvetlenhőnyomtatás

- Mátrimyomtatás

* IéZernyomtatás

Elóreglánott címkék

Az ipari felhasználások különleges igényei olyan címkék előállítását
is elótérbe helyezték, amelyek a hagyományos eljárásokkal nem képzel-
hetók el. A nagyobb hőnek, mechanikus vagy vegyi igénybevételnek sem
a szokásos címkeanyagok, sem azok nyomtatása, sem rögzítése nem tud
megfelelni, AJ\{agyar Honvédségben azonban számos olyan terület kép_
zelhető el ahol csak a fenti követelményeknek megfelelő vonalkódok
(hordoóanyagok) alkalmazhatók. Ezeket a felhasználás igényeinek
megfelelően kifejlesztett anyagú és ábrázolású (itt szándékosan nem be-
szélünk nyomtatásról, mert az ábrázolás rendszerint fotó úton történik)
címkék elégítik ki.

A fejlett országok ipara ma már szinte minden célra tud megfelelő
címkét készíteni, amelyek közül példaként említünk néhány megoldást.

Nagy hőállóságú címkék. 2fi}-3ffi 'C hőmérsékletet és a lrrlkanizá-
lással eg5lüttjáró nyomást és nyúlást visel el a műanyag alapú, fotó úton
elóállított címke. E címkék rogzítéséhez olyan ragasztót is kifejlesztet_
tek, amely a feni hőmérsékleten is biztosítja megfelelő tapadást.

Nagyobb (500 "C feletti) hómérsékletre szintén fotó úton készült
címkéket fejlesztettek ki. Ezek alumínium alapon zománc bevonattal
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rendelkeznek, ami a hóállóság mellett karcolás és dörxölés ellen is nary-
mértélrú biztonságot nyújt, mivel a kép nem a címke felszínén, hanem
mélyebb rétegeiben van. Maga§ hőmérsékleten már csak mechanikusan
rögzített címkék ha§ználhatók.

E különleges cínkék a megrendelő igényei szerinti méretben és
(akár címkénként változó, pl. futó számozású) adattartalommal rendel-
hetők meg a gyártóknál. Ezek ára termé§zetesen többszörösen megha-
ladja a haryományos címkék árait.

E intkez é s me nt e s elj ár á s ok

Az utóbbi évek fejlódése tette széles körben houáíérhetővé az ún.
érintkezésmentes jelölési eljárásokat, amelyek a tárgy - általában fo-
gyasztói vagy gyűjtócsomagolás - folyamatos haladása közben képesek
azon különböző jelöléseket, többek között vonalkódokat is elhelyezni.
Kétféle érintkezésmentes eljárás terjedt el szólesebb körben: a tintacsep-
pes (ink-jet) ós a lézeres.

TINTACSEPPES EIJÁRÁS

A tintacseppes eljárrást nevezik tintasugarasnak is, ismert angol el-
nanezés "ink-jet" alapján. lÉnyege, hory eg5l fecskendezőfej által kibo-
csátott festék (tinta) sugarat cseppeke bontanak és a cseppeket erőtér-
ben eltérítik és így ery mátrix pontj ainak megfelelően rendezik el és fecs-
kendezik a folyamatosan haladó tárgy felszínére. Az eltérítést számító-
gép vezérli, ami lehetóvé teszi 5lakran (akár darabonként) változó tar-
talmújelölések készítését. Sóveget kis, közepes és nagy betűkkel (20-40
mm magasságig) készítenek így. A festékcseppek veérlése bármilyen áb-
ra előállítását lehetővé teszi. Alkalmas vonalkódok készítésére is, azon-
ban ezek csak naryobb méretekben készíthetók rrregbízhatóan. Elterjed-
ten használják naglteljesítményű csomagolósorokon a változó jelölések
(pl. dátum, eltarthatósági idö) felütelére (pl. italos dobozok homorú fe-
nekére), Célszeni minden esetben, ha a termelési, csomagolási folyamat
nem teszi lehetóvé a tárry megállítrását, érinté§ét vary a tárgy jelölendő
része hagyományos eljárásokkal nem bozzáférbető (pl, homoní). Hasz-
nálják hullámpapírlemez dobozok jelölésére is.
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LÉZERES JELÖLÉ§

Erintkezésmentes jelölés végezhetó lézersugárral is, amelynek elő-
nye, hogy a termékbevagy csomagolásba beleégeti ajelet. Egyes társított
anyagok esetében a jel mélyebb rétegben jelenik meg, ezért az gyakorla-
tilag megváltoztathatatlan. Vonalkód előállítására is alkalmas. Egy jel-
lemző felhasználási terület a kézifegyverek jelölésére az Amerikai Egye-
sült Álamok hadseregében.

A vonalkorl olvasósa, érlelmezése

A vonalkód gyakorlati felhasználási folyamatának második lépcsóje
a korábban előállított vonalkód olvasá§a automatikus optikai, optoelekt-
ronikai berendezéseken. Ezeket va5t közvetlenül az ember használja a

leolvasás során (például a fényceruza vonalkód felett való mozgatásával)
vary pedig az eszközök egy-+-,gy zárL folyamatba beépítve, az embertől
függetlenül végzik az automatikus leolvasást, regisztrálást. (például kon-
vejor sorok mentén). A vonalkód leolvasása optikai úton történik oly
módon, hogy fekete (kevésbé reflektáló) és fehér (reflektáló) vonalakon
a leolvasás során azoptikai vevőben egy, a vonalaknak és közöknek meg-

felelő impulzussorozat keletkezik. Egy elektromos kiértékelő berende-
zés megfejti ezt az impulzussorozatot és megállapítja, hogy milyen infor-
mációt kódol.

Miután sikeresen megtörtént a hordozón lévő optikai jelek beolva-
sása és a szélességeket reprezentáló adatok alapján a kódolt információ
megfejtése, az adatok továbbítására kerül sor. Ez történhet:

- standard soros vonalon ASCII adatként;

* §oros vagy párhuzamos klaviatúra interíészen klaviatúra szken
kód formájában;

- a berendezésen belül adatvonalon;

- a képernyőre kiírva;

- vonalkód olvasót szimulálva digitális vagy analóg jelek ftlrmájá-
ban_
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A v ona lkódo lv a s ó k fajtá i

A statikus olvasókhoz tartoznak az olvasó ceruzák (fényceruzák) ós
a résolvasók.

OLVASÓ CERUZÁK

A ceruzákjellegzetesen egyvörös 630 nm--es vagy egy infravórös 950
nm-es hullámhosszúságú fényforrással rendelkeznek. A ceruzát a papír
(többnyire) érintésével kézzel kell áthúzni a kód felett. Avonalkód felü-
letét több LED segítségével szórt fénnyel világítják meg. A visszaverődó
fény egy optikai rendszeren keresztül, ami lencsékből és megfelelően
kiképzett résekből áll, kerűl a vevó bemeneti pontjára, a fototranzisztor-
ra. Az olvasó ceruzákat az alábbi tulajdonsdgok aldpján kijlönböztethet-
jük meg

- felbontás (nagy, kózepes, kicsi),

- hullámhossz (vörös, ínfravtirös),

- egyéb optikai tulajdonságok (antireflex),

- mechanikai ellenálló képesség,

- elektromágneses zavarokkal szembeni ellenálló képesség,

- fogyasztás és kapcsolhatóság,

egyéb funkciók (olvasás visszajelzés, integrált optikai adatátvi-
tel),

- helyi intelligencia,

- mobil telepes műk()dtetés lehetősége,

- adatátviteliinterlész.

RÉSOLVASÓK

A résolvasó optikai fclépítése lényegében nagyon hasonló az olvasó
ceruzáéltoz. A résolvasók kózött megkülönböztetjük egymástól, hogy az
olvasandó kódot valamilyen távtartó pozícionálja, mint például a kártya-
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olvasóknál, vagy sem. Ezek az olvasók a következő tulajdonságokban kü-
lönböznek a ceruzától:

- az olvasandó kódnak nem kell az olvasóval érintkeznie, hanem
lehet egy kis rés a kód és az olvasó közötí. Ez az érték mintegy
10:, 1 mm.

- olvasáskor nem a ceruzát mozgatják, hanem a kódot. Ez a moz-
gás lehet automatikus is.

Dinarnikus olvasók

Ezen típusú olvasók közé soroljuk azokat, amelyekkel a vonalkód
letapogatása nem az ember által történik, hanem automatikusan az ol-
vasó beépített funkciójaként.

VONALKÓD OLVASÓ KAMER/{K

A kamera elven múködő olvasók esetén egy CCD (töltés csatolt
áramkör) elem fotodióda érzékelő sorára képezik le, hasonlóan a fény-
képezőgépeknél a képhez, a vonalkód képét. A diódasor egyes pontjai-
nak (a töltése arányos a ráesó foton mennfségével, ami üszont adott
esetben a vonalakról és közökről visszaverődő fénynek felel meg) ryon
egymás utáni lekérdezésével pontraszter formájában képezik le aképben
lévő vonalkódot. Avonalkamerák tekintettel működési elvükre a vonal-
kódolvasók közül a lehetó legszélesebb színspektrumban képesek a kó-
dok beolvasására. Adott esetben ezt a tulajdonságukat a megvilágító
fényforrás színével lehet befolyásolni. Megvilágítás céljára leggyakab-
ban összetett fehér fényt alkalmaznak. A CCD kamerákkal számos olyan
kód leolvasható, amely más eszkcizzel nem lehetséges.

A kamera elven működő olvasóknak van fix telepítésű és kézi válto-
zata. A fix telepítésű változatnál a kód távolságának megfelelően ktilön-
bözó objektíveket alkalmaznak és így a leolvasási távols ágakár a 4 métert
is elérheti. A letapogatási sebesség elérheti akár az 1000 pászt ázást má-

sodperceként (1000 scan/s), ezzel elérve,hog a kódot tartalmazó tárgy
mozgási sebességétől függetlenül az olvasás szempontjából a tárgy álló-
nak tekinthető. A fix vonalkamerák külső fényforrás alkalmazását igény-

lik, hiszen nincs beépítet fényforrásuk. Szintén jellemző a beépített ka-
merákra a nagy mechanikai, fizikai ellenálóképesség,
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A kézi vonalkamerák az utóbbi idők miniatürizálásának (felületsze_
relési technológia) eredménye, amely lehetóvé tette, hogy egy kézben
tartható könnyú eszközt hozzanak létre. Ez az eszköz tekintettel arra,
hory rendkílril kis optikával működik, kis mélységélességgel rendelkezik.
A kód távolsága 0-25 mm között lehet, így érintéssel működő eszkóznek
tekinthető. Ellentétben a fix karnerákkal nem igényel kúlsó megvilágí-
tást, mert egy belső LED sor vorös fénnyel világítja meg a vonalkódot. A
kézi kamerák pé,aztázási sebessége egy nagyságrenddel (50-100 scan/s)
kisebb mint a fix kameráké, amely tekintettel arra, hogy az ember kezeli
és így az olvasási visszajelzés függvényében szabhatja meg cselekedetét,
bóségesen elegendó. Az olvasó fizikai felépítése típustól függóen 60-100
mm-ben korláto zza az olvashatő kód szélességét.

LEZERREL MŰKÖDÓ LEOLVASÓK

A lézer fényíorrást alkalmazó vonalkód olvasókban a sugárnyaláb
pásztázó mozgását a leolvasandó kódon sokságű forgó tük{rr alkalma_
zásával valósítják meg. A lézer alkalmazását alézer sugárnyaláb viszony-
lagos párhuzamos terjedése indokolja, ami lehetővé teszi, hogy egyszerű
optikai elemekkel (főleg sík elemekkel) cltórítsük. Az így keletkező su-
gár nagy mélységélessógú készülékek megvalósítására ad lehetőséget. A
lézer leolvasók fényforrásaként igen kis teljesítményű hélium-neon
(He-Ne) lézercsöveket és újabban vörös illetve infravórös tartományban
működó félvezetó lézereket alkalmaznak. A lézer olvasóknak a telepítés
szempontjából fix és mobil változata létezik.

A lézer leolvasók egyik alapvetó megkülönböztető jegye, a pásztázó
lézersugór jellege:

- egy sugaras,

- több sugaras,

- felületet pásztázó,

- tóbbirányban pásztáző (ornnidirekcionális).

Az egysugaras szkennerek akkor kerülnek alkalmazásra ha a szállí-
tószalagon a kód vonalai párhuzamosak a mozgási iránnyal és az olvasó-
hoz képest megfeleIő beesési szögben helyezkednek el. A kcid vonalai
vízszintesek, a pásztáző sugár függőleges, ezéít ez az clrcndezés nem
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annyira érzékeny a kód elhelyezési magasságára hiszen a sugár minden-
képpen metszi a vonalakat.

A többsugaras p őszt6zó szkennetnél a tükrök nem a tengellyel pár-
huzamosan vannak felszerelve és ilyen módon &10 párhuzamos sugá:
keletkezik. A többsugaras szkennerek alkalmazásának akkor van létjo-
gosultsága, ha a kód vonalai a szállítás irányára kizárőíag merőlegesen
helyezkedhetnek el.

A f€Iületpásztázó kód<lvasókat úgy valósítják meg, hogy egy egy-
sugaras vagy egy többsugaras szkenner fénysugarába egyjárulékos alter-
natív mozgást végzó tükröt iktatnakbe. Apásztáző sugarak távolságát a
lengó tükör sebessége és a kilengés amplitúdója határozza meg. Ilyen
szkennert alkalmaznak akkor például, ha egy címkén egymás mellett és

alatt több vonalkód helyezkedik el.

A rendezetlen kódok leolvasásához fejlesztették ki a többirányban
písztáző szkennereket, amelyek alkalmazási területe elsősorban a ke-
reskedelem, de elószeretettel alkalmazzák csomagok osztályozásánál is.

Ez az o|vasó eg5r időben több irányba pásztáz leíedve ezzel egy teljes
felületet. A kódda| szemben csak egy feltétel van, hogy a magassága mi-
nimum akkora legyen mint a szélessége. Az ilyen típusú olvasók korlátja,
hogy mélységélességük nem tóbb mint 15 cm.

A vonalkódos rendszertk alkalmaása

Avonalkódos rendszereket legelóször a kereskedelemben, azon be-
lül is az áruházi rendszerekben alkalmazták. Ma már a fejlett ipari orszá-
gokban tízezer számban (Magyarországon még csak néhol) működnek
olyan áruházak illetve nagyobb önkiszolgáló üzletek, ahol a pénztáros -
szemben a korábbi glrakorlattal - nem kézzel üti be a vásárolt termék
árát, hanem elhúzza a terméken levó vonalkódot a leolvasó előtt és a
pénztárgépkilelzőjén máris megjelenik az adott termék neve, ára, auto-
matikusan blokk készül és a számítógép az adott vásárlással korrigálja az
aktuális készletadatokat. Az ipari alkalmazásban az eddigi legnagyobb
sikerek a raktárgazdálkodásban és a gyártási folyamatok nyomon köve-
tésében tapasztalhatók. Azáltal, hogy a gyártási folyamatba kerüló ter-
mék (alkatrész, fél késztermék, stb,) egyes darabjait a folyamat elején
önálló számmal (vonalkóddal) látják el, mód nyílik az adott eg5nég gyár-
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tási útjának folyamatos fisrelésére a termelés bonyolult, eg5rmás utáni és
párhuzamos lépésekből álló folyamatában.

A vonalkód alkalmazások hasonlóan az automatikus azonosítási
módszerekhez igen széles körúek. Az alkalmazási ötleteket tulajdonkép-
pen a felhasználók szotgáltatják, egy általuk kezelt problémakór megól-
dási lehetőségeinek vizsgálatával.

Vonalkódos azonosítási rendszereket alkalmaznak például a közle-
kedésben, tehewagonok nflvántartására, a repülés terűletén a poggyá-
szok és a repülőjeryek azonosításában.

Az egészségúry területén több példa is van a vonalkódtechnika fel_
használására. Az egyik a különféle vérkészítmények, vérminták egyértel-
rnű és félreérthetetlen azonosítási rendszere codabar vonalkóddal
amelynek adott esetben életmentő szerepe is lehet. Széles körben alkal-
mazzák a vonalkódot kórházi |eletazonosításra is.

A fotótechnikában filmek á kazetták azonosítását oldották meg vo-
nalkódokkal, illetve a filmek elóhívása során a laboratórium papírtasak-
jait látják el egyedi azonosítóval (vonalkóddal).

Széles körben elteriedt a vonalkód a ktilönféle könyv és újságérté-
kesítési rendszerekben illetve könyvtárakban a nyilvántartásban és a köl-
csónzésben.

Alkalmazzák a vonalkódot az ipari ruhatisztítiá§ teíúletén is a tisztí-
tott ruhák es/máshoz, illetve a megrendeló személyéhezva|ó llozzáren-
delésben"

A vonalkód alkalmaziá§ok egy igen nagy területe a személyi nfilván-
tartás, titkosítás. A gondolat lényege, hogy nagyszámú személy azonosí_
tásáná|, illewe személyi lapok kezelésénél bizonyos információkat vonal-
kód segítségével tüntetnek fel az iratokon és íry igen gyors adatkeresés,
§zortírozás, illetve személyi azonosítás biztosítható. A fejlett ipari orszá-
gokbanvonalkódos technikát alkalmamak több személyi beléptető rend-
szernél, munkahelyi idóellenőrzésre, útleveleknél, katonaságnál, a bűnü-
gyi nfllvántartásokban, stb.
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A Magyar Honvódségben történő alkalmazás lehetőségei is igen sze-
lesek, azonban az alkalmazás elókészítését igen nagy alapossággal kell
végezli. Ennek során meg kell állapítani:

- a nemzetközi ryakorlatot és a szabványokat az adott alkalmazási
területen;

- az azonosító információ hordozó jellegét:

s óIlandó, de lanbét informácíót hordozó,
. óIlandó, de csak azonosító szerepű válíozó;

- az a|kalmazás körülményeit:

. milyen el]enáIlósd§ szabványtak l*:ll megfelelni,
o klíma,
. tisztasóg, mechanikai ellenóIlo kepesség
. telepíthetősé&
c vaglonbiztonság
o különle4es körülmények;

- az azonosítón lévő információk hosszát;

- a hordozott információ publicitási kérdéseit:

. látható,
o nem látható,
. megsemmisíthetőséq;

- a már meglévő dolgokhoz illeszthetóségét

a munkaszeruezésikérd.ések,
o hordozóN
. iníormációsrendszer,
o számítástechnikai rendszer,
o gazdasági korlútoN
o beruhózósi költsé&
. mtXködtetésiköItség"
. kompromisszumok és az értelmes megvalósítás kérdése.

A fenti kérdésekre adott válaszok alapján ki kell választani az adott
feladatban szóbajöhető variációkat. Ezek után a módszerek elemzése
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§zükséges, amely alapján dönthetó el véglegesen a választandó módszer
és azon belül a megoldás módja.

Mágnescsi\ mágneskárfa

A mágnescsíkos, mágneskártyás azonosítási módszer a számítástech-
nikai mágnesszalagos adatrögzítési eljárásból fejlődött ki, Iényege, hogy
egy mágnesezhető tulajdonságokkal bíró anyagot kémiai és fizikai eljá-
rásokkal fóliaszerúen néhány ezred mm vastagságban felvisznek egy
ugyancsak néhány ezred mm vastag hordozó műanyag szalag f€lületére.
Az immár mágnesezhető tulajdonságokkal rendelkezó szalagot megfele-
ló elektronikai berendezéssel különféle mágnesezési eljárásokkal jelek-
kel látnak el. A módszer teljesen hasonló, mint a számításiechnikai mág-

nesszalagos adatrögzítési eljárás, illetve az audio-video technika terüle-
tén az audio-üdeo szalagok esetében. Tulajdonképpen az azonosítót,
illetve az egyéb szúkéges információkat elektromágnesesen rögzítik a

szalagra. Az azonosító lehet szám vagy betű karakter is. A mágnesszala_
got a kezdeti idókben közvetlenül a termékre, a ma alkalmazott rend-
szereknél egy szabványosított méretű kártyára rögzítik.

Az azonosítás az előzőlegrögzített jelek leolvasásából áll. A leolva-
sott jeleket természetesen az adott rendszer specifikációjának megfele-
lóen különféle adat-feldolgozási eljáíások input adataként lehet kezelni.
A mágnescsík, mágneskártya olvasása csak speciális, erre a feladatra ké-
szített hardver eszközzel lehetséges. Az olvasáshoz az olvasó-berende-
zés olvasófejéhez érintésközelben kell a mágnesszalagot rnegfeleló hely-
zetben, azolvasófejjel párhuzamos irányban elvezetni. A különféle rend-
szerekben a rnágneskártyák adattartalma illetve az olvasó-berendezések
szabványosítottak.

A mágneskártyáknak létezik olvasható és írható-olvasható változata
i§, így az adattartalom aktualizálható. A mágneskártya termékazonosítás-
ra az azonosítandó termékhez fizikailag hozzárendelve alkalmas.

Elsósorban átuházi pénztíri rendszerekben alkalmazzák Az IBM
cég fejlesztett ki olyan pénztárgépeket és kapcsolt olvasókat, amelyek az
árucikkeken elhelyezett elektromágneses csíkokról gyorsan és tévedés_

mentesen leolvassák a korábban felvitt inforrnációkat, iw az árat, a teí-
mék tömegét, a gyártó kódját, stb. Ez a megoldás nem aratott egyértelmű
sikert elsősorban amiatt, hogy a mágneses csíkok köItsége meglehetősen
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magas, ami csak nagyobb értékú árucikkek esetében teszi gazdaságossá

ezt a megoldást.

A mágnescsík nagy előnye a gyors leolvasási lehetóség és a benne
tárolható információ viszonylag nagy mennfsége. Hátrány viszont, hogy
a felvitt információk módosítása (az úzletben) meglehetósen nehéz,

emellett több nyugat-európai áruház tapa§ztalata szerint a mágnescsí-
kon tárolt információk könnyebben sérülnek, mint például a vonalkódok
(például tórlődnek elektromágneses környezetben).

A jelenlegi időkben a termékazonosítá§ területéról a korszerűbb
módszerek mindinkább kiszorítják.

Az azonosítástechnika területén főbb alkalmaaásai elsősorban a kü-
lönféle bankkártyák (hitelkártyák) illetve a beléptetó, személyazonosító

rendszerek.

Rádiófrekvenciás jelzés (RF)

Az automatikus azonosítás területén az elmúlt evek fejlesztése a rá-

diófrekvenciás azonosítási módszer. Ez a legfiatalabb és legdinamikusab-

ban fejlődó rendszer, Irhetőségei bizonyos területeken lényegesen sok-

rétűbbek, mint a korábbi módszerek.

A rádiófrekvenciás azonosító rendszerek az alacsonyfrekvenciás FM
átvitelen alapulnak. Az l.szómú dbrdn |átható módon a rendszer egyik
oldalán magá az azonosító eszköz (transzponder) áll, másik oldalon a

különböző olvasók, A transzpondert az azonosítandó objektumra (tárgy,

állat, személy) megbízható módon rögzíteni kell. Az azonosításhoz a le-
olvasó egy 5Ó'ms ideig tartó rádiófrekvenciás sugárzást bocsát ki- Ennek
a sugárzásnak az energiájából a transzponder feltöltődik és ha ez elegen-

aO, ákkor a transzponderbe e|őzőleg bevitt és tárolt azonosító számot

kisugározza, melyet az olvasó ellenórzés után elfogad és elraktároz- Egy
otvaiási ciklus kb, 120 ms ideig tart. Az olvasóból az azonosító szám vagy

közvetlenüljut a számítógépbe (on line), vagy tetszés szerinti időben (off
üne)-

Az olvasó és a számítógép köátt szabványos interfész biztosítja a
kapcsolatot (RS 232, RS €5, RS 422). Az azonosító, elemek lehetnek
csák olvashatóak, írható<lvashatóak és vegyes megoldásúak (multipa-
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ge). Aha§znált átviteltechnika zajokkal szemben ellenálló, piszkos, poros
nedves környezetben is jól műkődik. A látási viszonyok nem zavarják és
mivel alacsony frekvencián múködik a legtöbb nemfémes anyag takará-
sában is olvashatók az adatok.

A rendszer működtetéséhez frekvencia-használati engedély szüksé-
ges, a külónböző Ósszetevői és részegységei jelenleg még nem szab-
ványosítottak (használt frekvencia, teljesítmény, stb.)

A rádiófrtkvenciás azonositás elve

'íontaPondar

1.sz.óbra

A r_ádiófrekvenciá§ rendszer ré§zei

Transzponder

Többféle méretben és kialakításban készül, a megrendeló igényei
szerint. A 64 bites (19 db decimális szám) azonosító számot hordozza,
hibaellenórző kóddal (CRC) ellátva. Felhasználási módtól függóen több-
féle tokozásban kerül forgalomba (szövetbarát áI|aíazonosító, ipari azo-
nosító). Létezik írható-olvasható és 2 m távolságról is olvasható RF cím-
ke. Jelenleg tömegtermelésben az olvasható kiütel van forgalomban. Na-
gyon fonto§ tulajdonsága, hogy elern nélkül működik.
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oLvAsÓIq ÍRÓK

Ma a termelés zöme az egyedi számmal ellátott transzponderek ol-
vasását szolgálja. Alapvetóen kétféle olvasó létezik, a telepített és a hor_
dozható. Ezen belűl vannak különböző kiépítettségú olvasók (memória
méret, programozhatóság, kijelzés, stb.). Minden olvasó szabványos in-
terfésszel rendelkezik. Az olvasók energiaigényét telepről és hálózatról
is lehet biztosítani.

ANTENNÁK

Ajó vétel feltételei között szoktuk említeni az antenna milyenségét.
A hordozható olvasók különböző méretű botantennákkal vannak ellár
va. Nagyobb antenna nagyobb olvasott jelet állít elő, de a zajokkal szem-
ben is érzékenyebb, Minden antennánakvan eg5l olvasási mintája, amely
azt a távolságot jelöli, ahol a transzponder feltöltött állapotba kerül. Ma
ez az olvasási távolság a néhány centimétertől a 2 m-ig terjed.

Jelenlegi alkalmazások

A raktározás területén az eddig legjobban elterjedt megoldás a vo-
nalkód volt, azonban ez a feladat lényegesen nagyobb megbízhatósággal
és hatékonysággal oldható meg az RF technikával. Ma már szállító kon-
ténerek, raklapok, ládák, dobozok, stb. azonosítását is megoldhatjuk RF
címkék segítségével.

Előállatok azonosítására számos helyen használják a ülágban. Eto-
lógiai vixgálatok a fókák között, szarvasmarha telepek automatikus ter-
melésbe állítása, serté§ek, lovak, juhok (haszonállatok) pontos figyelése,
háziállatok, állatkerti állatok azonosítása. Maryarországon a tenyész-
állomány pontos és hibamentes azonosítására használják.

Előszeretettel a|kalmazzák személyi azonosításra. A transzponder
különböző névkártyákon(ban) való elhelyezése esetén az azonosítandó
személynek a transzponderrel csak az olvasó közelében (max. 2 m) kell
elhaladnia és az azonosítás automatikusan megtörténik. Ezzel a mód-
szerrel beléptetó rendszerek is vezérelhetők.

A mindennapi életbe a járműipar területén is bevonult. IMMOBI-
LIZER: a gépjármű lopás megakadályozásának ery módja az immobiü-

94



zeí beépítése a járműbe. A gépjármű indítókulcsában elhelyezett transz-
pondert a g5nijtáskapcsolóba épített olvasó azonosítja, sikeres azonosítás
esetén az elektronika engedélyezi a motorindítást, az üzemanyag adago-
lást, és a gyújtást. Ellenkező esetben a fent említetteket blokkolja.

Az automatikus (termék)azonosítási módszerek iisszehasonlítás4
alkalmazísuk a Maryar Honvédségrrél

Egy rendszer kialakításakor az alkalmazandó azonosítiási módszert
alapveúően hárorn tényező halározza meg:

- az a|kalmazás kórülményeinek megtblelő információ hordozó,
amely tartalmazza a kódot,

- az információ felvitelének technológiája, amely olyan fizikai
változásokat i éz elő a hordozón, amely reprezentálja a megfe-
lelő adatokat,

_ egy megfelelő olvasó, amely alkalmas a íizikai változások érá-
kelésére és ezeknek adat formájában történő reprezentálására.

Az automatikus (termék)azonosítási módszerek elemzéséből kitű-
nik, hogy ezek a megoldások a termékazonosítás terűletén alkalmazva
nem jelentenek megoldást a gazdálkodási rendszer és a benne zajló fo-
lyamatok jelenlegi mólyen rejlő problémáira. Ezen problémákat a ter-
mékazonosítási tevékenység csak a í'elszínre hozza, nyilvánvalóvá teszi
és jelzi a felhasználóknak. Az automatikus termékazonosításimódszerek
alkalmazásával a termókazonosítási tevékenységben (T4) a biztonság, a
megbízhatóság és a gyorsaság növekszikközel 1aDVo--osra. A honvédségi
alkalmazás eldöntésénél ez döntő fontosságú lehet, a költségkihatások
háttérbe szorulnak,

Ahhoz, hogy az ismertetett módszerek közüt ki ludjuk választani a
megfelelő automatikus azonosítási módszert, hasonlítsuk össze óket. Mi-
vel az automatikus azonosítási m<jdszerek között legelterjedtcbb a vo-
nalkódos alkalmazás az alábbi táblázatban ehhez a rendszerhez hason-
lítjuk a többit. (2.sz.ábra)
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Az automatiku§ (íermék)azonosítási módszerek összehasonlítása

vonaIkódos rendszer

ElőDyc HátráDyr

optikri kr.lktcr-
íclismcrcs (oCR)
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2.sz.ábra

Megállapítható, hory az automatikus termékazonosítási módszerek
alapja rriinden esetben egy termékazonosító (szám)rendszer, A Magyar

Horr:védségten jelenleg áikalmazott Honvédségi Egpég9s Termékkód
(HETK) ezen féladat betoltésére alkalmas, más ettől eltérő azonosító-

iendszei kidolgozása és alkalmazása beláthatatlan költségkihatásokkal
járna és nem változtatna a fenti gazdálkodási problémákon,

Az automatikus azonosítási módszerek alkalmazásának alapvető in-

dokai a következőlc

- igen nagy biztonság az azonosításban (közel 1007o);

- nagyfokú megbízhatóság;

- meggyorsítja a különféle feldolgozási (adminisztráció§, könyve-
lési, egyéb) folyamatokat;
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- naprakész információkat nyújt;

- a nagytömegű adatfeldolgozások már napjainkban sem oldhatók
meg',' csak",számítógépek alkalmazásával, az input{utput esz-
közöket is korszeíűsíteni kell;

- olyan biztonsági megoldások kidolgozását teszik lehetóvé, ame-
lyek más módon nem valósíthatók meg.

Az MH-ban alkalmazandó megoldást nem lehet egyértelműen meg_
hatátozni, nincs egységesen "üdvözítő' eljárás. Mindig az adott problé-
makör határozza meg a választandó módszer fajtáját, természetesen a
korábbi alkalmazásoka a|apozottan. Végül is a módszerek alkalmazási
területei kimeríthetetlenek. A lényeg az, hogy a felmerülő probléma
megoldásán dolgozók tájékozottak legyenek a piac által nyújtott válto-
zatok lehetőségeit illetóen,

Összefoglalva a jelenlegi fejtődési trendek azt mutatják, ho§ a kü-
lönféle módszerek egymás mellett alkalmazva, erymiást kiegészítve jelen-
nek meg. A termékazonosítá§ területén azonban az ismertetett példák
alapján is megállapítható, hory a vonalkódos rendszerek a legelterjed-
tebbek. Az alkalmazás területeire a fentiekre alapozottan ajánlás tehető.
Ez a következő:

- a szűken vett termékazonosítás valamennyi területén a HETK
alapú vonalkód;

- személyi ésjármű azonosító és beléptető rendszerekhez mágnes-
kártya vary rádiófrekvenciás jelzés;

- bizonylatok azonosítására OCR vagy vonalkód;

- őrzés-védelem, biztonsági rendszerekhez rádiófrekvenciás jel-
zés.

A Magrar Honvédség különbiiző ellátísi területein a cikkben felso-
rolt eljárásokat ós követe|ményeket figrclembe véve m€alapozott au-
tomatiku§ azonosítási módszer alkalmaására további, a szakterület_
nek rnegfelelő speciális körülményeket is figlelembe vevó, vizsgálat
után kerülhet sor.

97



Irodalomjegyzék

[1]MHATFCSF 25411992. (HK22.) intézkedése a Honvédségi Egy-
séges Termékkód képzésének, biztosításának és karbantartásának fel-
adatairól.

[2]Módszertani segédlet a Honvédségi Egységes Termékkód
(HETK) MH szinten összehangolt biztosításához és karbantartásához
1993. Nyt.szám: 1 1/431MH ATIK

[3]Javaslat az MH termékazonosítás új rendszerének kialaKtására
(I.2 vá|tozat) Elgondolás 1993. Nfi.szám: 11/428MH ATIK

[4|IUIapar Béla - dr. Glnttfeaer Péter., A vonalkódtechnika ipari, ke-
reskedelmi és egyéb alkalmazási lehetőségei, STRUKTURA Szervezési
Vállalat 1986.

[S|Szerzői kö.zósslg Vonalkódos ismeretek, Vonalkód Információs
egyesúles - szÁtr,tA]'K oKTATÁs 199o-9l.

[6lVonalkód évkönyv 1993., Vonalkód Információs Egyesülés.

98


