
INF,ORMATIKA AZ AUTOMATIKUS
TERMEKAZONOSÍTÁSBAN

Berzsenyí Péter]

Tanulminyomban szeretném megvilágítani, hogy milyen követelmé-

n))eket túmasztank az informatikaí rendszerekkel szemben, hoglan hasz-
nálják az iníommtikű az automatikus termékazonosílásban, és ugyan-
akkor kísé etet teszek az ott használt inJormácíók körüIírdsdra, Be
szeretném mutatni, hogl milyen terüleleken lehet alhalmazni az auto-
műtikus azonosítást és hogy milyen előnyökkel jár ez Fontos az b, Itogy

miként és mikor térül meg a befektetés. Táblázatba foglalva bemutatom,
milyen előnyei és hátránlai vannak a különböző aulomatikus azonosíló
rendszereknek, Következtetéseket szefeínék levonni a jelenlegi termék-
azonosító rendszerrel hapcsoIatban,

l, Követelmények az informatikai rendszerekkel szemben

Az informatikát korábban más rendezóelvek alapján csoportosították,
így egészségúgyi infomatikáról, belügyi informatikáról, honvédségi infor-
matikáról stb. beszéltek. A jelenleg kialakult felosztás három fontos aI-
kalmaaísi terülelet követ, melyek a következők:

1. Rendszerek (szervezetek) építése, működtetése, fejlesztése.

2. Yezetés támogatása.

3. Információ biztosítása.

Az első az iníormatika alkalmazdsi lerüIetei közül a leglfiatalabb.
Nem is olyan régen, az informatika születése után ismerték fel a kutatók,
hogy a rendszereket és a szervezeteket építeni, működtetni és fejlesaeni
kell, méghozzá informatikai nézőpontból! Egy űj szervezeti shuktúra
létrehozásakor vizsgálni kell, hogy ki, kinek, milyen adatszolgáltatással
tartozik. Ez milyen informatikai hálózatot igényel, Iogy lehet ezt kiépíteni,
üZgmeltetni, fejleszteni.

1, Berzsényi Péter mk. százados, DFN,2 ZMNE Logisztikai lanszék doktora.ndusz,
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A második teíüIeírőI elmondható, hogl taldn a leglfontosabb teriilet,
mind a polgrári, mind a honvédségi széférában, hiszen a vezetés segít-
ségével érjük el a kitűzött célokat. A vezetés folyamatosan felhasznáIja az
információkat, azok alapján módosíüa az elérendó részcélokat és azok
elérési útjait. Ebben nyújt nekünk segítséget egy azonosító rendszet mely
nélkül nem tudjuk pontosan, hol mennyi és milyen anyaggal rendel-
kezünk. Belátható, hory ezek nélkül nem lehet megalapozott döntést
hozni. Sajnos, napjainkban a honvédség is szenved ettől a problémától,
hiszen sokszor nem tudjuk még egy dandáron belül sem megmondani,
miből mennyi van és hol. Akkor ez a gond a teljes honvédségre vetítve
még nagyobb.

Az inJormdció biztosítúsa pedig a legegyszerűbb, de legsxélesebb
teíüIet, Az információt lehet biztosítani papíron, telefonon, szóban, stb.,
de így az információ sérülhet, vagy éppen nem akkor kapjuk meg, amikor
szükség van rá. Gondoljunk csak egy |égihelyzet-ábrázolásra tervtáblriLn,
amikor a repiiló eszköz adatait telefonon dikálják század - zászlőa|1 -
dandár viszonylatban, merinyit torzll ez az információ és mikor ér oda, a
döntési helyzetben levőhöz! Másik példa: sokak rémálmaiban megjelenó
év végi leltár, amikor mindenki lelározik akár ért az adott szakághoz akár
nem, felismeri az adott alkatrészt vagy sem. Mennyivel egyszerűbb és
gyorsabb Ienne egy hiteles kodifikáción alapuló vonalkódos rendszeftel az
év végi leltar!

Azt hiszem, nem igényel külön bizonyítást, lrogy ezek a területek
egymással szerves kapcsolatban állnak és átfedik egymást.

IIa egy termékazonosító rendszert, mint informatikai rendszert
vizsgálunk, a következő követelrnényeket támaszthatjuk a rendszerrel
szemben.

Legyen e7 a rendsx.er:

. célszeni;

'tervszerű;

. szeryezett:,

. hatékony.
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A célszerűséget a rendeltetés határozza meg. Ez azt jelenti, hogy
egy rendszer működése csak akkor célszerű, ha az rendeltetésszerűen
működik. Azt például, hogy mi a rendeltetése egy rendszemek, a létre-
hozásakor kell rögzíteni. A termékazonosító rendszer célja és rendeltetése
az, hogy az áItala biáosított információk alaplán a logisáikai folyamatok
gyorsabbak, megbízhatóbbak legyenek. A jelenlegi termékazonosító rend-
szer ennek a célnak nem tud maradéktalanul megfelelni, hiszen dupliká-
tumok léteznek benne, így az általa szolgáltatott információ nem meg-
bízható, A céltételezés a legfontosabb lépés egy rendszer létrehozásakor.
Cél - feladat - foly amat - szeívezeí,talán sokaknak ismert ez a sorrend a rend-

szerelméletből.

A tervszerűség akkor valósul meg, ha a követelményeknek - ame-
lyeket a létrehozó, megrendelő támasá - eleget tesz a rendszer működése.
Egy termékazonosító rendszertől például joggal várható el a nagy bizton-

ság az azonosításban (közel 100%). Jelenleg a HETK2 alapú azonosítas

esetében ez nem valósul meg3.

A szervezettség a feltételekhez viszonyítva mérhető. Akkor lehet egy
rendszerjól szeívezeít ha a működéséhez szükséges feltételek biaosítot-
tak és fordítva. Ha a feltételek hiányoznak, akkor a rendszer működése
nem lehet szervezett.

A Bundeswehr E§G §özponti és szárazftildi logisztikai tanul-
mány) által készített felmérés szeriní: az informatikai rendszer alapjául

szolgáló számítógéppark 75 %-ban feltöltött és 50%-ban elavul(, (Ez azt
jelenti, hogy az állománl,táb|ák által előírt számítőgépek 75 Yo-a van meg,
és ezek fele nern felel meg a kor követelményeinek). A gépek, un. |'sland-

alone"s gépek, tehát nincsenek hálőzaíban, az általuk tárolt adatokat
máshol nem lehet felhasználni. Ezek csak a tárgyi feltételek, ha ehhez hoz-
závesszük, hogy a termékazonosító oszúly (elenleg kodifikációs oszrály)
munkatársainak száma négy-öt fő volt, azt hiszem érthető, miért írok a
feltételek hiányaról!

2, HETK - Honvédségi Egységes Teímékkód,
3, Egy központi felméíés taíulsá8a szeíint ajelenleg élő HETK közül csak mintegy l8% h€lyes kód,
26yohibás,2'lyo neín létezö,29 %hiányzó kód.(F orrfu: Piiszlor lstváít ezd§, Elóadás a ZMNE-n, 2000.
ll,28,
4, vö: Az emlitett felméíés. lT csoport masodikjelentés p,38,
5. stand-alon€ - mfusal kapcsolatban nem lévó.
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A hatékonyságot vizsgálva elmondható, hogy a cél általában a mi-
nimális ráfordítássaI járó maximális eredmény. Azt hiszem, a jelenlegi
honvédségi termékazonosító rendszer esetében, a működés semmiképpen
nem nevezhető hatékonynak, hiszen a befektetett munka sem minimális,
az eredmény pedig semmiképpen nem nevezhetó maximálisnak.

A fentiekből következik, hogy ajelenlegi, honvédségben alkalmazott
termékazonosító rendszer nem tesz eleget a célszeniség, tervszerűség,
szervezettség és a hatékonyság követelményeinek.

Vizsgáljuk meg, milyen követelményeknek kell megfelelnie az infor-
mációknak az (automatikus) termékazonosító rendszerben. Az információ
álljon readelkezésre:

. a megfelelő helyen,

o a szükséges idóben,

. a kívánt tartalomban,

. célszerű, könnyen kezelhető formában.

A kívánt tartalom sokszor aztjelenti,hog szátrmaztatott adatokra van
szükségünk és nem az egyenesen szolgáltatott adatokra, hanem az azokbóI
következőre. Megiegyzem, ez a megbatározás kísértetiesen hasonlít a
logisztika definíciójára, hiszen ott a megfelelő anyagot a megfeleló idő-
ben, mennyiségben, minőségben a kellő helyen, optimális ráfordítással
kell a megrendelőnek átadni.

A honvédségi termékazonosító rendszer a korábban vele szemben
táínasáott követelményeknek sem tudott eleget tenni, de egy szövetségi
keretek között működő honvédségnek már egyáltalán nem felel meg a
rendszer által nyújtott információ, a NATO-nak pedig az adott információ
értelmezbetetIen.

WzsgáIjuk meg, mit kell tenni az inJormícióval ezekben a rcndsze-
rekben! Ezeket az információkat s/űjteni, továbbítani, árolni, feldolgozni
kell és szolgáltatni az illetékesség figyelembevételével. Ez aájelenti, hogy
van, aki csak betekinthet a saját szintjének megfeleló adatokra és vannak, akik
módosíthatják azokat. Lássuk, milyen információkról is van szó!
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1. A termékinformációk csoportosíása

A urmékrííI rendelkezésre álIó információkat alapvetően két cso-
portra oszthatjuk:

. általános információka;

' ós egyedi információka.

Mindkét fenti inlormáció csoport tovább osztható mérhető és nem
mérhető információkra. Az általánros információk alapj át azok az egyedi
információk képezik, melyek bizonyos előre meghatarozott tűréshatáron

belül valamennyi terméknél azonosak. A szükséges és kevésbé szükséges
termékinformációk meghatározása nem egyszerű feladat, bárhol huzzuk is
meg a határt, valami kimaradhat, ami később szükségessé válhat, ezért cél-
szerű az adaptív, rugalmas, szabadon bővíthető rendszerek alkalmaziása. A
felhasználó számára az egyezőség és különbözőség problémájának eldön-
tése sokkal egyszerűbb, ha ezt nem önmaga végzi, hanem - részben vagy
teljesen - a gyártórubízza. Amerlnyiben a ryártó rendelkezik a fenti kritéri-
umnak megfelelő kodifikációs rendszerrel, akkor - ugyanazon gyártó ter-

mékeire vonatkozőan - az általa referenciaként megadott termékkódok
azonossága vagy különbözősége egyértelműen eldöntheti az azonosság és

különbözőség kérdését. Mindazokat az információkat, amelyek a fenti
kritériumok alapján alkalmasak és szükségesek az egyezőség és külön-
bözőség kérdésének eldöntésére, elsődleges kodifikációs információnak
tekintjük,

Mindazokat az információkat, amelyek az egyezőség és különbözóség
kérdésének eldöntésén tul az adott gazdálkodó szervezetben végbemenő
folyamatok támogatásához szükségesek, és az adott termék valamennyi
egyedére vonatkozóan, meghatározott tűréshatárok között általánosítha-
tók, másodlagos kodifikációs informdciónak tekintlik.

Mindazon információk, amelyek a fenti két kategóriába nem fémek
bele, de az adott gazdálkodó szervezetben lejátszódó folyamatok t:ímo-
gatása érdekében szükség van, kiegészítő vagy támogató információknak
tekintjük.
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Végezetiil azokat az információk, melyek sem az adott szervezetben

lejátszódó folyamatok támog atásához, sem az egyezőség és különbözőség

kérdésének eldöntéséhez nem szükségesek, egléb infotmácíóknak neyez-

zük.

2. Az automatikus azonosítási módszerek

Az automatikus azonosítási módszerek alkalmazásának alapvető
előnyei a következők:

' igen nagy biztonság az azonosításban (közel l00%);

' nagyfokú megbízhatóság;

' meggyolsítja a különféle feldoIgozási (adminisztrációs, könyve-

lési, egyéb) folyamatokat;

, "re al-t ime'ó információkat nyújt.

A Magyar Honvédségben alkalmazandó megoldást nem lehet

egyértelműen meghatározni, mivel nincs egységesen alkalmazható eljárás.

Mindig az adott problémakör határozza meg a választandó módszer

fajtáját, természetesen a korábbi alkalmazásokra alapozottan. Végül is a

módszerek alkalmazási területei kimeríthetetlenek. A lényeg az, hogy a
felmerüló probléma megoldásárr dolgozók tájékozottak legyenek a piac

által nyújtott változatok lehetóségeit illetően.

A külföldi irodalmat tanulmátryozva elmondható, hogy a jelenlegi

fejlódési irányok azt mutatják, hogy a különféle módszerek egymás mel-

lett alkalmazva, egymást kiegészítve jelennek meg. A termékazonosítás

területén azonban megállapítható, hogy a vonalkódos rendszerek a legel-

terjedtebbek, A NATO ajánlás szerint a Code 39 típusú vona|kód az elfo-

gadott,

i

ó, real-time - va]ós idejü,
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Az alkalmazás lerüIeteire, aíentiekfe alapozottan ajánIás tehető. Ez
a következő:

' az anyagellátási folyamatokban, a szűken vett termékazonosítás

valamenrryi területérr a NATO Kodifikációs Rendszer által biz-
tosított adat alapú vonalkód;

' konténerek azorrosítására rádiófrekvenciás azonosítás;

' személyi és jármúazonosító és beléptető rendszerekhez mág-

neskártya vagy rádiófrekvenciás jeIzés;

' bizonylatok azonosítására oCR7 vagy vonalkód;

' őrzés-védelem, biztonsági rendszerekhez rádiófrekvenciás jeIzés.

A Magyar Honvédség különböző területein a felsorolt eljárásokat és
követeIményeket figyelembe véve megalapozott automatikus azonosítási
módszer alkalmazására további, a szakterületnek megfelelő speciális kö-
rülményeket is figyelembe vevő vizsgálat után kerülhet sor.

Egy rendszer kialakításakor az alkalmazandó azonosítási módszert
alapvetően három tényező határozza meg:

' az alkalmazás körülményeinek megfelelő információhordozó,
amely tartalííazza a kődoí,

' az iriformáció felvitelének technológiája, amely olyan fizikai vál-
tozásokat idéz elő a hordozón, amely megtestesíti a megfelelő
adatokat,

' egy megfele]ő olvasó, amely alkalmas a fizikai változások érzé-
kelésére és ezeknek adat formájában történő reprezentálására,

Az automatikus tennékazonosítási módszerek eIemzéséből kitűnik,

7 ocR - optical character Recognition _ optikai karakter felisnlerés.
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lémákat a termékazonosítási tevékenység csak a felszínre hozza, nyílván-
valóvá teszi és jelzi a felhasználóknak.

Minthogy a vonalkódos módszer a legelterjedtebb, ezért a többi azo-
nosítási módszert a vonalkódoshoz hasonlítva értékeljük,

Az automatikus azonosítási módszerek összehasonlítása

EIónye Hálránya

feli§,nerés (oCR)

a sérúh kód lóbbnyir€ olva§lraló

mobil olvasási lehetósé8

egyszerű adanovábbilási módszeíek

a iávolsági leolvasás lehelósé8e

vizuálisnn igen fellúíó

- bonyolLllrabb kódeIóállitás

- azonos lerúleien ki§€bb

- esztótikaila8 e§elle8 hátrányos

Mágneská,tya,

Mágne§csjk

e8y9erúen elóálliiható

rugahnas, ós€tIeg lávokóI olvasható

fe1 jlaiozhaló é§ szemmel követhetó

nagy darabszámban is gazdaságos

az aZonositóval inte8lálható

- az informácjó sz€mm€lne,n

- a tarlalom nem váholatható

Rlidiófrekvenciás jelzés

(RF)

olcsó és egy§z€ín olva§á§i módszerek

n;ncs en gedélyezési eljáíás

a leolvasáshoz lálá|ás gükség€§

az információ szemmel nem látható

.7 infomáció nem hódosith.tó

A fenti táblázatból is kitűnik, lrogy minden módszemek meg yan az
előnye és a hátránya is. Mindig az adott feladatnál kell mérlegelnie a dön-
téshozónak, hogy melyik módszert válasaja.
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3. Az automatikus azonosító rendszerek megtórülése

A karábban viltígszerte rnegvalósított azonosító rendszerek bizon!í-
íották szdmtalan előnyüket, ezek közüI egl néhúny:

. csökkentik az adatbeviteli költsége! és magas fokon biztosítják
az adatok pontosságát,

. bérköltség megtakarítást eredményeznek,

. csökkentik a raktározás költségeit,

. javitják az ellenőrző és tervező munka feltétel€it.

Vizsgáljuk meg, hogyan jelentkeznek ezek az előnyök! Ha veszünk
egy konkét alkalmazást, az alábbi folyamatok figyelhetők meg:

. Beszerzé§: abeérkező anyagok és azok dokumentumai vonalkó_
dosak, így azonnal ellenőrizhetők és a saját számítógépes háló- 

tzatba küldhetóek az adatok.

. Raktár: vonalkódos a termék és a helye is a raktárban, amely a
leggazdaságosabb raktárgaz dálkodás alapja. Gyorsul az ellá-
tandó kiszolgálása, níncs "elveszett" áru, naprakész a leltár. Egy
vonalkóddal Líflrogatott EDI8 kapcsolat a szál.lítő és az ellátott
között minimálisra csökkenti a raktározás és a szállítás költ-
ségeit.

Raktári költségek - a csökkentett raktari készlet milyen megtakarítá_
sokat eredményez?

Létszám - csökkenthetó az anyagmozgatással, nyilvántartással, adat-
bevitellel foglalkozók száma.

Irányítás _ a rendszer biztosítja az érzékeny és problémás területek l

állandó megfigyelését, és t-ámogatja a szükséges döntések meghozatalát.

8, EDI - Electronic Data Interchange - Elektronikus adalcsere,
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A megtérülés - számíLísok aa mutatják9, hogy az automatikus azo-

nosító rendszerek átlagosan egy éven belül megtérülnek a polgári vál-
lalatirányíLisban,

A mi, honvédségi felhasználásunkban talán nemcsak azt kellene szá-

molgatni, hány ember bocsátható el, vagy milyen vezetési szint hagyható

ki, hanem az lenne a legfőbb eredmény és elóny, hogy tudnánk, miből,
mennyi és hol található| Külfuldi, hadseregbeli alkalmazási tapasztalatok

azt mutatják, hogy a vonalkódos és a rádiófíekvenciás rendszerek min-
denképpen beváltják a hozzájttk fiizött reményeket. Aá általam kiem€lt
teriileteken kívül móg számtalan helyen bizonyították létezésük fontos-

ságát. Sajnos, jelen állapotában a honvédségi termékazonosíó rendszer

képtelen arra, hogy ellássa egy automatikus termékazonosító rendszer

alapjául szolgáló adatbázis szerepét. Elóször, első lépésként a kodifikációs
rendszert kellene helyrehozni vagy lecserélni, mert így csak - elnézést a

szójátékért - kodiíikciós rendszer. A csere után sem szabad a régi rend-

szert csak úgy kidobni, hiszen jelenleg a számviteli nyilvántartásunk
alapjául szolgál. Az archiválást követően legalább öt évig meg kell órizni,
az adatok visszakereshetősége miatt. Így a régi és az új rendszereket egy

ideig egyrnással párhuzamosan kell üzemeltetni.

Célszerűnek látom foglalkozni azzal is, hogy a NATO besaillítói
címet elq,eftek, ígény szerint Code 39 típusú vonalkóddal lássók eI ter-
mé keiket, termékeik alkatrészeií.

Szeretném felhívni a tisztelt olvasók Jigyelmét az EDI-re ís, mely a
polgári szférában és az Eglesült Nemzetekben Szenezelében is bizonJ,í,
utt már, a honvédségí alkalmazősa azonban még vdíat magrira-

9, Logisztika oMIKK Műszaki- cazdasági lnformáció 2000/ó p,39,
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