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Sistemul GS1
Introducere în tehnologia RFID/EPC
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Produsele solicitate trebuie disponibilizate la clienþi la momentul potrivit, în 
cantitatea necesarã, la preþul ºi locaþia corectã.

Aceasta reprezintã cheia obþinerii de valoare în lanþul de distribuþie ºi noua 
tehnologie RFID (Radio Frequency Identification - Identificare prin radio-frecvenþã) 
sprijinã toate activitãþile pentru satisfacerea cerinþelor de bazã în acest sens.

RFID face posibilã realizarea unui potenþial semnificativ pentru reducerea 
costurilor în procesele logistice, începând de la producãtor pânã la rafturile de vânzare. 
Controlul produselor se automatizeazã ºi disponibilitatea produselor la raft se 
îmbunãtãþeºte considerabil. Transparenþa totalã în lanþul logistic face posibilã 
reducerea costurilor; în mod particular articolele alimentare a cãror datã de expirare se 
apropie pot fi puse automat în promoþie ºi vândute. Aºadar, RFID duce la: 

disponibilitate mai mare a produselor la raft
plasarea mai bunã a produselor la raft pentru economisirea timpului de 
cãutare la cumpãrare
creºterea vânzãrilor ºi a oportunitãþilor de profit prin impulsionarea 
cumpãrãrii;
introducerea de promoþii funcþie de data de expirare;
o creºtere a cifrei de vânzãri ºi o îmbunãtãþire a eficienþei logistice.

Astfel, prin folosirea RFID, se îmbunãtãþeºte servirea consumatorilor datoritã 
facilitãþilor care apar în procesele de cumpãrare ºi se amelioreazã operaþiile în centrele 
de distribuþie prin eficienþã, ordine ºi exactitate, iar în magazine se urmãreºte mai uºor 
deplasarea produselor pentru reaprovizionarea rafturilor.

ªi producãtorii au avantaje legate de gestiunea superioarã a mãrfurilor. Noua 
tehnologie permite ca numeroase procese logistice sã fie automatizate ºi sã lucreze 
simultan oferind, de exemplu, o evidenþã clarã a stocurilor în orice moment ºi astfel 
posibilitatea unei mai bune planificãri pe baza cererilor cu livrãri corecte cantitativ.
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Figura 1 - Clase de informaþii ale lanþului de distribuþie

 

1. Reþeaua EPCglobal 

1.1. Informaþiile dinamice

EPCglobal este o organizaþie internaþionalã non-profit, înfiinþatã în anul 2003 de 
cãtre GS1, împreunã cu companii din diverse sectoare industriale, având ca scop 
elaborarea ºi promovarea standardelor acesteia, în contextul aplicaþiilor RFID.

În prezent, complexitatea lanþurilor de distribuþie necesitã abilitatea de a colecta ºi 
comunica informaþii dinamice despre mãrfuri în vederea asigurãrii completei vizibilitãþi a 
acestora pentru comerþul global. În lipsa acestor informaþii, partenerii comerciali se 
confruntã cu costuri ridicate nejustificate, legate de comenzi eronate, expediþii pierdute 
sau lipsã, rechemãri de produse. Mai mult, din lipsa acestor informaþii,sunt pierdute 
adesea oportunitãþi pentru o gestiune îmbunãtãþitã a depozitelor ºi urmãrirea stocurilor. 

Reþeaua EPCglobal rezolvã aceste nevoi informaþionale prin oferirea cãtre 
companii a datelor detaliate despre lanþurile lor de distribuþie potenþând beneficiile unei 
logistici colaborative.

„Informaþiile dinamice" reprezintã date despre articole individuale în deplasarea 
lor prin lanþul de distribuþie (de exemplu: când a fost fabricat produsul?, unde se aflã în 
prezent?, unde a mai fost?).

În comerþul global, informaþiile dinamice pot fi definite ca date eterogene care sunt 
specifice ºi variabile pentru un articol individual oricare ar fi forma sa: paletã, cutie sau 
unitate comercialã. În mod opus informaþiilor statice care conþin date referitoare la orice 
instanþã a unei anumite clase de obiecte, informaþiile dinamice conþin date specifice unei 
instanþe individuale a unui anumit obiect (fig. 1).

 
 

 
 
Date despre  
 produse 
 
 
 
 
 
 
Date despre  
„acest” produs  
 
 
 
 
 
Date despre  
unde este ºi  
unde a fost  
produsul 
 

Date de bazã:

Informaþii statice

Date de instanþã:

Date istorice:

Informaþii dinamice
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Sunt douã tipuri de informaþii dinamice: date de istoric referitoare la urmãrire ºi 
trasare ºi date de instanþã referitoare la evenimente ºi stãri.

Accesul în timp real la date despre deplasarea unui articol individual în lanþul de 
distribuþie oferã transparenþa întregului drum parcurs de respectivul articol.

Codul electronic de produs (EPC) este un identificator global unic, standardizat 
prin sistemul GS1, folosit de reþeaua EPCglobal.

EPC foloseºte o schemã de numerotare ierarhicã, structuratã, în care EPC este un 
lanþ numeric compus din câteva segmente distincte.

Structura ierarhicã a numerelor EPC conþine segmente distincte care integreazã 
diverºi identificatori GS1 standard statici precum: GTIN, GLN, GRAI, GIAI, SSCC. 
Aceastã segmentare a lanþului numeric EPC nu este importantã numai pentru 
gestionarea serializãrii articolelor ºi asigurarea unicitãþii EPC, ci faciliteazã ºi abordarea 
distribuitã a memorãrii ºi localizãrii datelor EPC de eveniment, în Reþea. Mai mult, pentru 
industria de bunuri, integrarea standardelor sistemului GS1 asigurã cã Reþeaua 
EPCglobal este complet integratã cu sistemul GS1 ºi permite utilizatorilor sã foloseascã 
GDSN (Global Data Synchronisation Network) pentru localizarea informaþiilor statice 
despre obiecte la care sunt ataºate EPC, folosind segmentul GTIN conþinut de acesta.

Reþeaua EPCglobal permite comunitãþii de parteneri comerciali sã se angajeze în 
culegerea ºi comunicarea securizatã a informaþiilor dinamice despre articolele 
individuale în deplasarea lor prin lanþul de distribuþie asigurând astfel completa 
vizibilitate a acestora.

Planificarea logisticã, urmãrirea ºi trasabilitatea pentru unele expediþii lipsã sau 
parþial lipsã este dificilã fãrã informaþii privind avansul articolelor în lanþul de distribuþie. 
Dupã cum se ºtie, procesele de expediþie ºi recepþie sunt generatoare de erori datorate 
identificãrii incorecte a produselor (de ex.: confuzii între articole, numãrãtori eronate 
ºi/sau asocieri incorecte ale articolelor cu comenzile iniþiale). Un alt fenomen, 
rechemarea produselor de pe piaþã, induce multe probleme datoritã limitelor evaluãrii în 
izolarea cauzelor acestora ºi delimitarea loturilor ce trebuie retrase (în trasabilitate). 

În consecinþã, existã o nevoie stringentã de acces la informaþiile dinamice privind 
deplasarea articolelor pe lanþul de distribuþie .

Reþeaua EPCglobal oferã soluþii pentru aceste cerinþe informaþionale.

Reþeaua EPCglobal oferã o metodã standardizatã prin care partenerii comerciali 
pot culege, partaja ºi descoperi datele EPC solicitate.

Prin folosirea unui hardware, componente software ºi interfeþe EPCglobal 
certificate ºi standardizate, Reþeaua EPCglobal permite comunitãþii de parteneri 
comerciali sã culeagã ºi sã comunice, securizat, informaþii dinamice despre articolele 
individuale ce se miºcã prin lanþul de distribuþie.

1.2. Identificatorul global GS1: EPC

1.3. Cerinþele comerciale 

1.4. Componentele Reþelei EPC
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Existã definite 7 componente hardware ºi software standard care compun 
Reþeaua EPCglobal:

Codul electronic de produs  
- EPC 

Numãrul Global unic care identificã un articol specific în 
lanþul de distribuþie. Acest numãr poate identifica un 
container, o paletã, o cutie sau unitate individualã.

Tag-ul EPC Etichetã de Radio-Frecvenþã ataºatã unui articol constând 
dintr-un micro -cip electronic care conþine EPC-ul articolului 
ºi antena RFID care reflectã numãrul EPC cãtre cititorul EPC.

 Cititorul EPC
 

Echipamentul de citire în Radio-Frecvenþã, care detecteazã 
tag-ul EPC ºi comunicã numãrul asociat EPC cãtre 
EPC Middleware.

EPC Middleware Software care sorteazã ºi gestioneazã datele ce sosesc de 
la cititoarele EPC. 

Object Naming Service -
Serviciu Denumire Obiecte
(ONS)

 
Serviciu al Reþelei care direcþioneazã solicitãrile privind 
numere EPC cãtre locaþia unde informaþiile asociate cu 
acest EPC pot fi accesate de utilizatorii autorizaþi.

Serviciul de Informaþii EPC 
(EPC-IS) 

Serviciu de informaþii necesar pentru memorarea, 
comunicarea ºi diseminarea, datelor EPC într-un mediu 
securizat.

Discovery Service  -
Serviciu de cercetãri
(în elaborare)

 
 Mecanism pentru localizarea securizatã a tuturor
evenimentelor citite ºi informaþiilor pentru un anumit EPC,
indiferent de proprietarul datelor.  

 

1.5. Modul de lucru al Reþelei EPC

Componentele definite mai sus oferã posibilitatea de a culege ºi partaja informaþii 
dinamice. Tag-ul EPC care poartã identificatorul global unic EPC, se fixeazã pe 
containere, palete, cutii ºi /sau unitãþi individuale. Cititoarele EPC aflate în puncte 
strategice de-a lungul lanþului de distribuþie vor citi fiecare tag pe care-l detecteazã ºi vor 
comunica numãrul EPC cu data, ora, locaþia citirii cãtre „EPC Middleware", care va sorta 
ºi filtra toate aceste date care vin de la cititoare. Fiecare numãr EPC cu data, ora, ºi 
locaþia evenimentului citit este înaintat cãtre Serviciul de Informaþii EPC (EPC-IS) local 
al cititorului, care memoreazã toate aceste informaþii. Cele descrise oferã o vizibilitate 
fãrã precedent, net superioarã celei oferite în prezent de tehnologiile codurilor de bare ºi 
EDI. Este de reþinut cã tag-ul poate avea ºi funcþionalitãþi mai ridicate dacã i se adaugã  
senzori specializaþi. De exemplu, ataºând tag-ului un senzor de temperaturã, aceastã 
informaþie va fi reþinutã ºi furnizatã la nevoie.

Odatã ce informaþia dinamicã este culeasã ca mai sus, Reþeaua EPCglobal va 
folosi tehnologia Internet pentru a crea o reþea de partajare a informaþiilor dinamice 
pentru partenerii comerciali autorizaþi din lanþul global de distribuþie. Când un partener 
solicitã reþelei informaþii despre un EPC, serviciul ONS direcþioneazã cererea cãtre 
EPC-IS-ul adecvat. EPC-IS va realiza serviciul de identificare ºi autentificare necesar 
înainte de a asigura accesul la informaþiile EPC solicitate.
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În faza finalã de dezvoltare a Reþelei, fiecare participant din lanþul de distribuþie 
(de ex. producãtor, distribuitor, ofertant de servicii logistice, vânzãtor, etc.) va avea un 
cititor EPC care citeºte EPC-urile care trec prin spaþiile sale ºi un EPC-IS care 
catalogheazã toate evenimentele citite în sistemul lor. 

Rezultã cã mai multe entitãþi din lanþul de distribuþie vor avea informaþii dinamice 
referitoare la un EPC. 

În consecinþã, solicitãrile de cercetare pentru EPC vor necesita un mecanism 
capabil sã localizeze în siguranþã toate evenimentele citite despre un anumit EPC, 
indiferent de proprietarul datelor. Acest mecanism a fost denumit  ºi 
GS1 lucreazã cu partenerii sãi pentru definirea specificaþiilor ce vor sta la baza elaborãrii 
acestui serviciu.

Reþeaua EPCglobal reprezintã o soluþie GS1 Standard, care permite partenerilor 
comerciali sã culeagã, sã partajeze ºi sã gãseascã date referitoare la un EPC prin 
folosirea unui hardware ºi a unor componente software standardizate.

Vizibilitatea completã a lanþului de distribuþie contribuie la scãderea costurilor 
pentru toþi partenerii comerciali. Eliminarea necesitãþii de vedere la citirea numerelor de 
identificare a produselor faciliteazã automatizarea urmãririi stocurilor, îmbunãtãþeºte 
operaþiile în depozite prin reducerea erorilor la completarea comenzilor, accelerarea 
sortãrilor ºi scãderea stocurilor ºi costurilor cu forþa de muncã.

Mai mult, crearea identificatorului global unic pentru articole individuale permite 
comunicarea informaþiilor dinamice specifice articolelor, optimizarea capacitãþilor de 
urmãrire ºi trasare, reducerea pierderilor ºi furnizeazã resurse esenþiale în situaþiile de 
rechemare a produselor. Rezultã cã Reþeaua EPCglobal îmbunãtãþeºte atât procesele 
comerciale pe partea de cerere cât ºi pe cea de aprovizionare, aducând beneficii pentru 
toþi partenerii care aleg un astfel de model colaborativ pentru lanþul lor de distribuþie.

„Discovery Service"

1.6. Beneficiile Reþelei EPC
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PRODUCÃTOR RETAILER

 
Se reduc erorile în
identificarea produselor  

Sporesc informaþiile necesare 
reconcilierii plângerilor, fapt 
ce conduce la o mai bunã 
recuperare a fondurilor

Creºte exactitatea 
asocierii produselor la 
comenzile de achiziþie 
iniþiale

Reconcilierile se fac 
mai rapid

 Se reduc erorile de
numãrare a produselor

 
 

 
 
 
Expediþie ºi recepþie 

Se reduc erorile în 
completarea comenzilor

Se reduc rupturile de 
stoc

Se realizeazã o planificare 
a volumelor

 Se automatizeazã 
urmãrirea stocurilor 

Are loc automatizarea 
gestiunii bunurilor (de ex. 
containere, remorci, etc.)

Se îmbunãtãþeºte 
planificarea cererii

 
 

 
Planificare, cerere ºi 
reaprovizionare 

 Se îmbunãtãþeºte gestiunea 
sortimentelor  

Se accelereazã ciclul de 
reaprovizionare în timpul 
perioadei de promoþie 

Se îmbunãtãþeºte utilizarea 
stocurilor de lucru ºi a 
capitalului  

Cresc vânzãrile în perioada 
de promoþii

Cresc vânzãrile ºi deci 
profitul pentru magazin

Se îmbunãtãþesc informaþiile 
pentru previzionare ºi sporesc
informaþiile despre promoþii, 
oferind o mai bunã bazã 
pentru viitoarele acþiuni

Se asigurã un stoc 
satisfãcãtor la raft  

 
 

 
 

 
Execuþie promoþii 

 
Cresc vânzãrile la promoþii

Sintetic, beneficiile pot fi prezentate astfel:

7Reþeaua EPC



2. Standardele EPCglobal

Dupã cum aminteam în capitolul precedent, EPCglobal este o organizaþie în 
componenþa GS1 având ca scop principal elaborarea ºi promovarea standardelor în 
domeniul RFID. 

Structura sa organizatoricã cuprinde urmãtoarele compartimente (fig. 2):

 

 
Din aceastã structurã, o activitate importantã revine Comitetului pentru arhitecturã 

(ARC) care:
defineºte cadrul arhitectural al Reþelei EPCglobal;
coordoneazã arhitectura tehnologiilor care se întrepãtrund cu alte organisme 
de standardizare;
arhiveazã elementele de arhitecturã ale Reþelei EPCglobal realizate;
asigurã consistenþa dintre specificaþii ºi arhitectura Reþelei EPCglobal;
asigurã consultanþã în probleme de arhitecturã a Reþelei EPCglobal, 
celorlalte grupuri.

Primul cadru arhitectural al EPCglobal a fost realizat ºi publicat la 1 iulie 2005.

l

l

l

l

l

  

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

Grupul pentru bunuri generale
(FMCG)

                    

Grupul pentru hardware

 
- Protocolul UHF generaþia 2

 Grupul pentru software

 

Grupul pentru domeniul sãnãtãþii

Bordul de conducere al 
EPCglobal 

Preºedintele 
EPCglobal 

Comitetul 
pentru 

arhitecturã
ARC
 

Personal 

 

 

 

  
- Standarde tag         
- Schimburi de date                               
- Proiecte pilot ºi implementãri 

    Adoptare în Europa ºi în Asia-

  
  

 

Procese 

Politici 
Infrastructurã 

 
-
-
-

 

- Protocol cititor 
- Gestiune cititor 
- Filtrare /colectare  (middleware) 

  EPC-IS
  ONS

  Traducere date tag
 

-
-
-

 
 
 
 

Comitetul de 
coordonare 

politici publice
Laboratoare RFID

 

Comitetul de 
coordonare 

tehnologii (TSG)

Comitetul de 
coordonare pentru 
aplicãri comerciale 

(BSC)

Figura 2 - Structura organizatoricã a reþelei EPCglobal
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GDSN

2.1. Arhitectura generalã a Reþelei EPCglobal 

O schemã generalã a Reþelei poate fi prezentatã astfel (fig. 3):

         Standarde de schimburi de date EPC  

 
 
                      

              Interacþiuni servicii partajate

 

                                                           

Standard pentru schimb de obiecte fizice EPC

 

Schimburi de date între parteneri despre EPC 

                  
  
 
 

  

Schimb de obiecte fizice cu EPC 

    
 

 

                                                                         

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  
 

      

 
 

 
 

         
 

  
 

      
     

Modul ”pull” sau „push”

          

Partener abonat EPC globalPartener abonat EPC global

  

  

  

      

 

 

      

 

 

  

  

  

  

  

 
 

 
      

 
 

 
     

Ataºat obiectului fizic, care este introdus 

în EPCglobal de cãtre abonat         

         

ONS local  Aplicaþie acces 

EPC-IS 

Interfaþã interogare EPC-IS     
Specificaþii date EPC-IS 

        

 
 
 

       

       

       

Infrastructurã internã EPC a 

abonatului: cititor, soft de 
culegere, date, fiºiere, 

aplicaþii, întreprindere, 

etc.
 

    

 
     

     

     

Specificaþii date tag EPC
 

Protocol tag 

(UHF gen.2,clasã 0, clasã 1
 

Tag RFID 

 

  
 
 
 
 
 
 

Servicii de bazã EPC global
 

             

             

         

Autentificare abonat 

(DD) 

(DD) 

Cercetare EPC-IS

(DD) 

(DD) 

Rãdãcinã 
ONS

 

Interfaþã ONS 

Alocare numere 

gestiune 

Schemã de 

traducere date tag  

(Serviciu off-line) (Serviciu off-line)

Infrastructurã EPC standard

Figura 3 - Schema generalã a reþelei EPCglobal
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Partener abonat EPC globalPartener abonat EPC global

  

  

  

      

 

 

      

 

 

  

  

  

  

  

 
 

 
      

 
 

 
     

Ataºat obiectului fizic, care este introdus 

în EPCglobal de cãtre abonat         

         

ONS local  Aplicaþie acces 

EPC-IS 

Interfaþã interogare EPC-IS     
Specificaþii date EPC-IS 

        

 
 
 

       

       

       

Infrastructurã internã EPC a 

abonatului: cititor, soft de 
culegere, date, fiºiere, 

aplicaþii, întreprindere, 

etc.
 

    

 
     

     

     

Specificaþii date tag EPC
 

Protocol tag 

(UHF gen.2,clasã 0, clasã 1
 

Tag RFID 

Infrastructurã EPC standard

Interfaþã 
ONS

Abonat EPC globalAbonat EPC global

Interfaþã 

(Standard EPCglobal)

Rol 

(hardware/software)

DD

(de definit)



Fluxul de informaþii în cadrul acestei structuri va arãta în felul urmãtor (fig. 4): 

În general, standardele în acest domeniu pot fi clasificate în trei grupe:
standarde pentru schimbul de date EPC
standarde de infrastructura EPC
standarde pentru schimbul obiectelor fizice EPC

La momentul redactãrii prezentului material (trim. 2- 2006) situaþia standardelor 
aflate în elaborare pentru Reþeaua EPCglobal este urmãtoarea:

l

l

l

Standard Situaþie Comentarii 

Standard pentru date tag Versiunea 1.2.7 ratificatã  
Versiunea 1.3 ratificatã

Înlocuieºte versiunea 1.2.4 

Interfaþã radio UHF C1G2 Versiunea 1.0.9 ratificatã

Protocol cititor În elaborare 1.1 În elaborare 1.2 

Traducerea datelor tag Versiunea 1.0 ratificatã 

Gestiune cititor În elaborare 1.0

Filtrare ºi culegere (ALE) Versiunea 1.0 ratificatã În elaborare 1.1 
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Figura 4 - Fluxul de informaþii în cadrul structurii reþelei EPCglobal
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2.2. Specificare standarde
2.2.1. Standarde pentru date tag EPC

l

l

Standardele pentru date tag EPC reprezintã colecþia de norme pentru identificarea 
ºi codificarea obiectelor fizice, locaþiilor, încãrcãturilor, bunurilor, etc.

Alãturi de schemele de codificare pentru obiecte ale sistemului GS1 (fost 
EAN•UCC), mai existã scheme ale departamentului de Apãrare al SUA, în domeniul 
auto (VIN), aviaþie (IATA) ºi altele. În viitor, convergenþa acestor scheme va reprezenta o 
mare oportunitate pentru lanþurile de distribuþie.

În prezent se realizeazã o reprezentare bine definitã pentru:
schimbul de date (text)
codificare tag RFID (binar)

Structura numericã a codului de obiect fizic este urmãtoarea (fig. 5):

Fiecare articol are un numãr serial distinct, având o capacitate de circa 200 
miliarde de numere pentru un tip de obiect pe tag-ul de 96 biþi. Numãrãtoarea serialã 
oferã posibilitãþi pentru dezvoltarea unor noi game de aplicaþii în care este necesarã 
urmãrirea obiectelor individuale ( de exemplu trasabilitatea).

Din categoria de numere de identificare folosite de sistemul GS1 ºi posibil de 
codificat electronic, am putea menþiona: GTIN (Global Trade Item Number), GLN 
(Global Location Number), SSCC (Serial Shipping Container Code), GRAI (Global 
Returnable Assets Identifier), GIAI (Global Individual Assets Identifier), care pot utiliza 
atât tag-uri de 64 biþi cât ºi de 96 biþi.

Codul electronic de produs (EPC) este o schemã pentru identificarea obiectelor 
prin etichete RFID. Datele EPC standardizate constau dintr-un identificator EPC care 
identificã în mod unic un obiect individual precum ºi un filtru opþional, când se considerã 
necesar, pentru a permite citirea eficientã a tag-urilor EPC. În plus, faþã de aceste date 
standardizate, anumite tag-uri EPC vor permite utilizatorilor sã defineascã date proprii. 
Standardul de date EPC va defini lungimea ºi poziþia acestor date, fãrã a defini 
conþinutul. Nu existã încã specificaþii privind datele definite de utilizator deoarece clasa 
de tag-uri corespunzãtoare nu a fost definitã.

Identificatorul EPC este o schemã de metacodificare proiectatã pentru a susþine 
necesitãþile diferitelor sectoare industriale prin includerea schemelor existente, acolo 
unde este posibil, ºi definirea unor noi scheme, unde este necesar. Diferitele scheme de 
codificare sunt denumite aici Identificatori de Domeniu pentru a indica faptul cã asigurã 
o identificare a obiectului în cadrul unui anumit domeniu, cum ar fi un sector industrial 
sau un grup de sectoare. Astfel, EPC reprezintã o familie de scheme de codificare (sau 
„name spaces") ºi un mijloc de a le face unice pentru toate tag-urile conforme EPC. 

5 948907 001636

+ 1732050807 = EPC

Numãr Serial Unic

Referinþã articol

Prefix companie

Figura 5 - Structura codului EPC
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Acest concept este explicat în figura de mai jos (fig. 6).

Schemele de codificare specifice includ un Identificator General (GID), Numãrul 
Global de Articol Comercial GS1 (fost EAN•UCC) - GTIN, Codul Serial pentru 
Containere de Transport - SSCC, Numãrul Global de Locaþie - GLN, Identificatorul 
Global pentru Bunuri Returnabile - GRAI ºi Identificatorul Global pentru Bunuri 
Individuale - GIAI.

Standardul pentru Tag-ul EPC a fost aprobat de GS1 (fost EAN International) cu 
unele restricþii ce se pot gãsi în specificaþiile generale  GS1.

Pentru o mai bunã înþelegere a cadrului general de lucru al standardului pentru 
tag-ul EPC, este util sã distingem trei nivele de identificare (fig. 7).

Figura 6 - Termeni cheie

 
 

Header
 Valoare Filtru

(Opþional)

 
 Identificator Domeniu

 

EPC sau Identificator EPC
(SGTIN, SGLN, SSCC, GID)

 
 

Date standard pentru Tag-ul EPC  

 
Nivel Identitate Purã  

Spaþiu Denumire 
Identitate

 

)Identitate URN*

 
 

Spaþiu Denumire 
Identitate

 
 

...

 

Nivel Codificare

 

Informaþii 
suplimentare

 

Procedurã 
codificare

 

Codificare Tag

 

)Codificare URI**

 

Procedurã 
codificare

 

...

 

Nivel Realizare Fizicã

 

Realizare

 

Realizare

 

...

 

 

Identitate

Figura 7 - Nivele de identificare ale tag-ului EPC
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*  URN - Nume uniform de resursã.
**  URI - Identificator unic de resursã.

)

)



Identitate purã reprezintã identitatea asociatã unei entitãþi logice sau fizice 
specifice, independent de purtãtorul particular de codificare, cum ar fi tag-ul RF, codul de 
bare sau un câmp de bazã de date. Identitatea purã defineºte informaþiile pentru 
regãsirea în mod unic a unei entitãþi specifice. Identitatea URI este o reprezentare a unei 
identitãþi pure printr-un ºir de caractere, utilizatã pentru schimbul de date (referitoare la 
entitate) între componentele software ale unui sistem mai mare. 

Codificarea reprezintã o identitate purã, împreunã cu informaþiile adiþionale (ca: 
valoarea filtru) redate într-o sintaxã specificã, constând în câmpuri valorice de 
dimensiuni specifice. O identitate purã datã poate avea mai multe posibilitãþi de 
codificare cum ar fi codul de bare, diferite tag-uri, diverse URI. Structura de codificare 
poate include, de asemenea, date adiþionale, pe lângã identitate (valoarea filtru utilizatã 
în unele codificãri), caz în care schema de codificare specificã datele adiþionale pe care 
le suportã.

Realizarea fizicã a codificãrii desemneazã o codificare transpusã într-o formã 
concretã de implementare corespunzãtoare unui anumit tip de cititor, cum ar fi un tag RF 
sau un câmp specific de bazã de date. O anumitã codificare poate avea mai multe 
realizãri fizice.

Un numãr SSCC, format dupã regulile sistemului  GS1 este un exemplu de 
identitate purã. Un SSCC codificat într-un format EPC-SSCC 96-bit este un exemplu de 
codificare. Aceastã codificare, scrisã pe un tag RF UHF Clasa 1 constituie o realizare 
fizicã.

O anumitã schemã de codificare poate impune implicit constrângeri cu privire la 
gama de identitãþi care pot fi reprezentate. De exemplu, numai 16.384 prefixe de 
companie pot fi codificate într-o schemã SSCC 64-bit. În general, fiecare schemã de 
codificare specificã constrângerile impuse asupra gamei de identitãþi pe care le poate 
reprezenta.

O anumitã schemã de codificare poate suporta valori care nu sunt valide în raport 
cu identitatea purã, fiind necesare restricþii explicative. De exemplu, codificarea EPC-
SSCC 96-bit oferã 24 biþi pentru codificarea unui prefix de companie de ºapte cifre. 
Într-un câmp de 24 biþi este posibilã codificarea unui numãr zecimal 10.000.001 care 
este mai lung de ºapte cifre. Dar, acesta nu reprezintã un SSCC valid ºi este interzis. În 
general, fiecare schemã de codificare specificã ce limite se impun cu privire la valorile ce 
pot apare într-un câmp codificat dat.

Aceastã versiune a standardului de date pentru Tag-ul EPC defineºte un tip 
general de identitate. Identificatorul General (GID-96) este independent de orice 
specificaþie cunoscutã sau schemã de identificare. Identificatorul General este compus 
din trei câmpuri - General Manager Number (GMN), Object Class ºi Serial Number. 
Codificarea GID include un al patrulea câmp, header-ul, care garanteazã unicitatea în 
familia de scheme de codificare EPC.

General Manager Number (GMN) identificã structura organizatoricã (companie 
sau organizaþie) responsabilã cu gestionarea numerelor: Object Class ºi Serial Number. 
Unicitatea în sistem o asigurã organizaþia internaþionalã EPC Global, care alocã GMN-ul 
organizaþiei gestionare de numere "object class" ºi "serial number" pe un teritoriu. 

"Object Class" este utilizat de cãtre entitatea ce gestioneazã EPC pentru a 
identifica o clasã sau un tip de obiecte. Aceste numere, desigur, trebuie sã fie unice în 
cadrul aceluiaºi domeniu General Manager Number (GMN). 
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"Serial Number" este un numãr unic în cadrul unei clase de obiecte. Cu alte 
cuvinte, entitatea ce le gestioneazã este responsabilã cu alocarea de numere unice 
nerepetitive pentru fiecare exemplar din fiecare clasã de obiecte. 

Protocolul RFID specificã interacþiunea între instrumentele capabile sã citeascã (ºi 
posibil sã scrie) tag-urile ºi aplicaþia software. Aceste douã pãrþi sunt referite ca Cititor 
(Reader - R) ºi, respectiv, Gazdã (Host - H). 

Un obiectiv al protocolului este de a izola gazda de cunoaºterea detaliilor cu privire 
la modul de interacþiune dintre cititor ºi tag.

Protocolul cititorului este specificat pe trei nivele distincte, ilustrate mai jos (fig. 8).

2.2.2. Protocolul cititorului

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Conþinutul schimburilor  

Nivel Transport

 

Nivel Cititor
 

Nivel Mesagerie

 
Fiecare 
pereche 
este numitã 
Legãturã 
Mesagerie/

 

Transport

 

(MTB)

 

Nivelul cititor

Nivelul mesagerie

Nivelul transport

l Canalul de control

 specificã conþinutul ºi formatul mesajelor schimbate între cititor ºi 
gazdã. Acest nivel este inima protocolului cititorului, definind operaþiile pe care acesta le 
realizeazã ºi însemnãtatea lor.

 aratã modul de încadrare, transformare ºi transport pe o reþea 
specificã a mesajelor definite în nivelul cititor. Serviciile de securitate (autentificarea, 
autorizarea, confidenþialitatea mesajelor, integritatea mesajelor), dacã existã, sunt 
furnizate de acest nivel. Acest nivel specificã modul de stabilire a unei conexiuni, orice 
mesaj de iniþializare necesar pentru sincronizare sau pentru serviciile de securitate; 
orice procesare, cum ar fi criptarea unui mesaj.

 corespunde facilitãþilor de reþea asigurate de sistemul operativ. 
Specificaþiile pentru Protocolul RFID furnizeazã multiple alternative de 

implementare pentru Nivelul Mesagerie. Fiecare astfel de implementare este numitã 
Legãturã Mesagerie/Transport (MTB - Message Transport Binding).

Indiferent de tipul de MTB utilizat, un cititor este angajat într-o sesiune cu cel mult o 
gazdã în acelaºi timp.

Interfaþa dintre Nivelul Cititorului ºi Nivelul de Mesagerie este definitã prin termenul 
Canale de Mesagerie, fiecare reprezentând o comunicaþie independentã între cititor ºi 
gazdã. Sunt definite douã canale de mesagerie:

 care transportã cãtre cititor cererile emise de gazdã, 
precum ºi cãtre gazdã rãspunsurile transmise de cititor. Toate mesajele 
schimbate pe canalul de control urmeazã acest model cerere/rãspuns. 
Majoritatea interacþiunilor dintre cititor ºi gazdã se realizeazã pe canalul de 
transport.

Figura 8 - Nivelele protocolui cititorului
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l Canalul de Notificare

Protocolul Cititorului defineºte o colecþie de trãsãturi implementate în general ºi 
asigurã o cale standardizatã de accesare ºi control a acestora, dacã sunt prezente.

 transportã mesajele emise nesincronizat de cititor 
cãtre gazdã. Pe acest canal mesajele merg numai în sensul cititor gazdã. 
Canalul de notificare este utilizat în primul rând pentru a susþine un mod de 
operare în care cititorul livreazã nesincronizat date citite pe tag cãtre gazdã 
fãrã ca gazda sã le extragã. 

Motivul pentru care sunt necesare douã canale este ca gazda sã poatã distinge 
mesajele nesincronizate de rãspunsurile la cereri. Cele douã canale susþin urmãtorul 
scenariu:

1. Gazda emite o cerere (pe canalul de control) instruind cititorul sã treacã pe 
modul automat de citire.

2. Cititorul rãspunde la cerere cu o înºtiinþare (tot pe canalul de control).
3. Ulterior, cititorul emite nesincronizat mesaje pe canalul de notificare.
4. Dupã un timp, gazda emite o cerere (pe canalul de control) pentru încheierea 

citirii automate.
5. Cititorul rãspunde la cerere (pe canalul de control) cu o înºtiinþare.

Utilizarea a douã canale evitã o cursã în care notificarea de citire a unui tag ajunge 
la gazdã între paºii 4 ºi 5, adicã dupã ce gazda a emis comanda de sistare a modului 
automat de citire dar înainte ca cititorul sã primeascã aceastã comandã. Prin 
transportarea celor douã tipuri de mesaj pe canale separate, gazda nu va face confuzie 
între datele citite de pe tag ºi înºtiinþarea de primire a comenzii.

Determinarea modului de implementare al celor douã tipuri de canale depinde de 
Nivelul Mesagerie. În practicã, majoritatea MTB nu vor crea în mod corect douã 
conexiuni independente la Nivelul de Transport. În schimb, Nivelul Mesagerie poate 
utiliza o singurã conexiune a Nivelului Transport prin simpla etichetare a fiecãrui mesaj 
cu un identificator de canal. Dacã nivelul de mesagerie furnizeazã servicii de securitate, 
poate fi utilizat, de asemenea, un singur context de securitate. Când se face acest lucru, 
rezultatul este acelaºi ca în cazul etichetãrii la nivelul cititorului a notificãrilor 
nesincronizate ºi a rãspunsurilor la comenzi.

Motivul introducerii noþiunii de canale de mesagerie este acela de a da mai multã 
libertate Nivelului Mesagerie de a trata mesajele nesincronizate pe diferite cãi. De 
exemplu, dacã un MTB utilizeazã HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ca nivel de 
transport, va trebui sã se ocupe exclusiv de semantica întrebare/rãspuns a HTTP. 
Perechile întrebare/rãspuns se potrivesc perfect cu HTTP dar, pentru a manipula 
mesajele de pe canalul notificare de la cititor la gazdã este necesar ceva mai complex. 
În acest caz, MTB nu va utiliza o singurã conexiune HTTP pentru rezolvarea traficului pe 
cele douã canale. 

Protocolul Cititorului asigurã o modalitate prin care gazda poate controla 
cititoarele conforme produse de diverºi producãtori. Modelele de cititoare vor varia ca 
funcþionalitate de la cititoarele „mute" care nu fac mai mult decât sã raporteze ce tag-uri 
se aflã în câmpul RF al cititorului, la cititoarele „inteligente" care asigurã filtrãri, liniarizãri 
raportãri sofisticate ºi alte funcþionalitãþi.

 
Protocolul nu cere ca toate cititoarele sã aibã implementate toate aceste trãsãturi ci 
numai ca, atunci când sunt prezente, sã fie fãcute disponibile gazdei în maniera 
specificatã. Caracteristicile referitoare la citirea tag-urilor sunt expuse în Protocolul 
Cititorului raportat la fluxul procesãrii conceptuale (fig. 9).
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Subsistem Citire
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Flux Intern Date
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Capturã
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Adaugã/Înlãturã 
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Numãrare citiri stabile

 

Timp curãþare
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filtru raportare
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Citire tag brut

Declanºator
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Diagrama modeleazã funcþiile de citire a tag-ului organizate în câteva etape 
distincte de procesare. Informaþiile citite pe tag sunt fãcute disponibile gazdei în etape. 
În unele cazuri, aceste informaþii sunt fãcute disponibile gazdei ca rãspuns la o comandã 
venitã pe canalul comandã, în alte cazuri, informaþia este trimisã autonom de cãtre cititor 
cãtre gazdã, utilizând canalul notificare. Fiecare etapã are, de asemenea, parametri 
care guverneazã operaþiile; aceºti parametri pot fi setaþi de gazdã prin canalul comandã.

Nu toate cititoarele vor asigura toate funcþiile implicate de aceastã diagramã. Din 
cele ºase etape, numai funcþionalitãþile corespunzãtoare primelor trei trebuie 
implementate de cititoarele conforme; funcþionalitãþile corespunzãtoare celorlalte etape 
pot fi implementate. În plus, unele cititoare pot avea mai multe restricþii decât altele cu 
privire la parametrii ce pot fi setaþi în fiecare etapã. Acesta este un alt mod prin care 
protocolul evalueazã diferenþele de funcþionalitate între cititoare. De exemplu, un cititor 
care permite setarea unui numãr nelimitat de filtre de citire asigurã mai multe 
funcþionalitãþi decât un cititor care nu permite nici un filtru. Protocolul asigurã comenzi 
(pe care toate cititoarele trebuie sã le implementeze) prin care gazda poate descoperi 
capabilitãþile unui anumit cititor. 

Cele ºase etape ale diagramei sunt divizate în douã subsisteme a câte trei etape: 
Subsistemul Citire ºi Subsistemul Eveniment. Toate cititoarele conforme trebuie sã 
asigure funcþionalitãþile Subsistemului Citire. Subsistemul Citire preia date de la sursele 
de informaþii de pe tag, aplicã filtre pentru a îndepãrta o parte din ele în funcþie de 
conþinutul tag-ului.

Subsistemul Citire, conceptual, constã din urmãtoarele trei elemente:
 - citesc tag-urile ºi prezintã datele acestora la cititor. O singurã antenã 

de pe un cititor de tag RF este un exemplu de sursã simplã. Sursele nu se 
limiteazã la antene: de exemplu, un scanner de coduri de bare poate fi o 
sursã. Cititoarele variazã pe o scarã largã, în funcþie de sursele disponibile. 
Protocolul furnizeazã comenzi pentru descoperirea numãrului ºi numelor 
surselor disponibile iar numele sursei este inclus în rezultatul citirii tag-ului.

 - etapã responsabilã cu obþinerea datelor de pe tag de 
la surse în anumite momente de timp. Protocolul Cititorului furnizeazã 
parametrii prin care gazda poate specifica frecvenþa achiziþiei de date, 

l Surse

l Etapa de achiziþie date

Figura 9 - Protocolul Cititorului raportat la fluxul procesãrii conceptuale a datelor
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numãrul încercãrilor, condiþiile de extragere ºi altele. Fiecare interval în care 
se obþin date de la unul sau mai multe tag-uri cu o singurã sursã este numit 

.
 - întreþine o listã de modele configurate de gazdã ºi 

utilizeazã aceste modele pentru a ºterge date de citire a unor tag-uri în etapa 
de achiziþie date. Scopul acestei etape este de a reduce volumul de date prin 
includerea numai a tag-urilor ce prezintã interes pentru aplicaþie.

Subsistemul Eveniment, conceptual, constã din urmãtoarele trei elemente:
- reduce volumul de date în timp. Când un tag 

este prezent în câmpul unei anumite surse, Subsistemul Citire include acest 
tag în rezultatele sale de fiecare datã când ciclul de citire este complet. Când 
un tag este prezent pentru o sursã cu mai multe cicluri de citire se genereazã 
foarte multe date. Etapa generare eveniment reduce volumul acestor date 
prin generarea unui „eveniment" numai când se întâmplã ceva interesant: 
când un tag este prezent pentru prima datã ºi, apoi, când tag-ul dispare. 
Aceastã etapã trebuie sã menþinã informaþii pentru fiecare combinaþie 
distinctã sursã-identitate tag. De exemplu, pentru a genera evenimente de 
prezenþã este necesar sã-ºi aminteascã dacã un tag a fost vãzut în cursul 
ciclului anterior de citire. Deºi în mod normal gazdele primesc evenimente 
generate în aceastã etapã prin etapa de filtrare ºi cea de raport buffer, este 
posibil sã solicite toate informaþiile întreþinute în aceastã etapã.

 - în etapa anterioarã se genereazã un eveniment de 
fiecare datã când un anumit tag face o tranziþie de stare (prezent-nonprezent 
sau invers). Etapa de filtrare dã posibilitatea gazdei sã specifice 
evenimentele care îi vor fi livrate. De exemplu, o gazdã poate dori sã afle 
când un tag devine prezent dar nu ºi când îºi înceteazã prezenþa.

- evenimentele generate ºi filtrate în etapele anterioare 
sunt stocate într-un buffer de raportare. Gazda poate cere livrarea tuturor 
evenimentelor din buffer sau, evenimentele pot fi livrate ca rãspuns la diverºi 
declanºatori. Când evenimentele sunt livrate cãtre gazdã, buffer-ul se 
goleºte.

Mesajele pe canalul de control urmeazã modelul cerere/rãspuns în care gazda 
trimite un mesaj cerere iar cititorul rãspunde mai târziu cu un mesaj rãspuns (rãspuns 
normal sau eroare). Mesajele pe canalul notificare sunt trimise nesincronizat de cititor 
cãtre gazdã. Unele mesaje CONTROL pot servi ca declanºatori pentru mesajele 
NOTIFICARE. 

Fiecare mesaj este definit ca o secvenþã de octeþi. Nivelul MESAGERIE va adãuga 
informaþii de încadrare ca lungimea mesajului sau headere ºi poate transforma 
mesajele, de exemplu, prin criptare. Mesajele nivelului CITITOR pot fi încadrate în patru 
grupe funcþionale:

 citirea TAG-urilor, inscripþionarea acestora, 
distrugerea lor ºi emiterea de rapoarte cãtre gazdã, sunt funcþii prin care 
cititorul realizeazã acþiunea ca rãspuns la unul sau mai mulþi declanºatori 
printre care: comenzi de la gazdã, expirarea unui cronometru hardware, o 
modificare a unei conexiuni externe, I / O sau o modificare a listei interne de 
TAG-uri a cititorului.

 Cititoarele menþin bufferi interni cu date citite pe 
TAG numit "Listã TAG". Instrumentele conforme trebuie sã susþinã 
depozitarea cel puþin a unei citiri. Pentru menþinerea acestei liste cititorul 

ciclu de citire
l Etapa filtrare citire

l Etapa de generare eveniment 

l Etapa filtrare eveniment

l Etapa de raport buffer 

l Servicii eveniment declanºat:

l Gestiunea listei de TAG-uri:
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poate trimite evenimentele la serviciul eveniment declanºat când este 
observat un nou TAG, este înlãturat un TAG de pe listã sau apar alte condiþii 
de listare. Cititorul genereazã intern aceºti declanºatori.

 unul sau mai multe filtre pot fi aplicate la citirea datelor de pe TAG în 
timpul achiziþiei sau înainte de raportarea listei de date cãtre gazdã. Filtrele 
de citire obligã cititorul sã adauge pe listã numai acele TAG-uri care se 
potrivesc unui anumit format de biþi, sau se încadreazã într-o gamã de valori. 
Filtrele de citire obligã cititorul sã raporteze numai datele care corespund 
anumitor condiþii de listare, de exemplu, raporteazã numai TAG-urile noi.

 cititoarele au un set de funcþii care susþin administrarea 
de la distanþã. Aceste funcþii includ funcþiile de identificare care permit unei 
gazde sã cunoascã identificatorul unic al cititorului sau alte informaþii 
descriptive, funcþii de descoperire ce permit gazdei sã gãseascã un cititor 
într-o reþea ºi funcþii de configurare care permit setarea cititorului ºi 
întreþinere pentru operaþii. 

În materie de protocoale RFID s-au folosit protocoalele de clasa 0 ºi clasa 1 
dezvoltate iniþial în laboratoare. Acum, pentru aplicaþii pilot în curs, se foloseºte UHF 
(Ultra High Frequency) de generaþie 2. Aceastã alegere este purtãtoarea urmãtoarelor 
perfecþionãri: 

lucreazã în diverse medii de reglementare (Europa, America de Nord, 
Japonia)
mod de cititre dens în mediu cu zgomote
rapiditate (1600 tag/sec -SUA, 600 tag/sec - Europa)
posibilitatea de auto-distrugere la comandã adecvatã 
eliminarea citirii false
vitezã de scriere > 7 tag/sec.
comandã de „select" flexibilã pentru cãutãri ºi filtrãri
costuri scãzute
toleranþã faþã de numere EPC identice ºi EPC-uri multiple 

Modul de lucru al generaþiei 2 este urmãtorul (fig. 10):

l Filtre:

l Administrare cititor:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identificã un singur tag  
 
 

Mulþimea de tag-uri

Cititorul a selectat tag-ul

Se efectueazã procedura de 
anti-coliziune

Cititorul acceseazã tag-ul

 

Tag-ul este citit/scris/distrus
 

Figura 10 - Modul de lucru al Protocolului RFID de generaþie 2
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2.2.3. Standardul pentru EPC-IS

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

2.2.4. ONS ºi serviciile de cercetare

Serviciul de informaþii EPC (EPC-IS) se ocupã de schimbul de date EPC „ce, unde, 
când ºi de ce?":

la nivelul afacerilor
la nivelul proceselor de afaceri
în interiorul întreprinderii ºi între acestea

În specificaþia tehnicã a standardului pentru EPC-IS sunt definite:
modelul abstract de date (generic)
datele (specifice pentru fiecare sector)
serviciile (creare ºi acces)
elementele specifice de transport ºi protocoale

În faza iniþialã de fundamentare a Reþelei EPC acest serviciu era denumit PML*  
(limbajul de marcare fizicã).

Tipurile de evenimente acoperite de EPC-IS sunt:
Evenimente obiect
- Observarea unei colecþii de EPC în timpul unui proces comercial la o 

locaþie ºi un anumit moment;
Exemplu: - Aceastã listã de EPC-uri a fost observatã la Centrul de 
Distribuþie nr.9, la ora 10:01 la recepþie bunuri.

Agregarea evenimentelor
- asocierea fizicã a unui set de EPC-uri cu un EPC de unitate globalã în 

cadrul unui proces comercial la o locaþie ºi un anumit moment;
Exemplu: - Aceastã listã de EPC-uri a fost paletizatã pe o paletã EPC la 
docul nr.27, la ora 12:32.

Evenimente cantitative
- Declaraþia despre o clasã de EPC-uri (un EPC individual, o cantitate la o 

anumitã locaþie ºi un anumit moment;
Exemplu: - Au fost 200 de sticle de Coca Cola în raftul nr. 4123 din 
depozitul magazinului , la ora 15:20.

Evenimente tranzacþionale
- Înregistreazã EPC-urile asociate cu o tranzacþie comercialã.

Exemplu: - Comanda numãrul 123 a fost acoperitã cu EPC-urile x, y ºi z.

Serviciile ONS ºi, în viitor, ºi cele de cercetare (discovery), îºi propun ca pentru un 
anumit EPC sã localizeze EPC-IS precum ºi alte servicii ce oferã date despre acest 
EPC. Astfel, ONS (Object Name Service) aflã EPC-IS-ul unei autoritãþii emitente pentru 
EPC (de regulã un producãtor), iar serviciul de cercetare va identifica pentru un EPC 
dat, partenerii participanþi la lanþul de distribuþie.

Trebuie sã reþinem cã ONS nu realizeazã integrarea paºilor din lanþul de 
distribuþie.

ONS utilizeazã Sistemul de Denumire Domenii (DNS) existent pentru cãutarea 
informaþiilor corespunzãtoare unui EPC. Aceasta înseamnã cã formatele pentru 
interogare ºi rãspuns trebuie sã corespundã standardelor DNS, deci EPC va fi convertit 
într-un nume de domeniu iar rezultatul trebuie sã fie o Resursã DNS validã. În figura 11 
este descris modelul tipic de interogare ONS.

)

_______________
*  A se citi în completare documentaþia CS-EAN: EPC - Codul Electronic de Produs, Ediþia 2004.)
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ONS specificat aici foloseºte EPC ca datã de intrare. Se presupune cã EPC este în 
forma sa URI* . Aceastã formã este în general utilizatã de componentele arhitecturii 
reþelei EPCglobal.

)

_______________
)*  A se citi în completare documentaþia CS-EAN: EPC - Codul Electronic de Produs, Ediþia 2004.

Legendã:
1. O secvenþã de biþi conþinând un EPC citit pe un tag RFID
2. Cititorul de tag-uri trimite aceastã secvenþã de biþi la serverul local
3. Serverul local converteºte secvenþa de biþi în formã URI ºi o trimite soluþiei 

locale ONS.
4. Soluþia localã ONS converteºte forma URI într-un nume de domeniu ºi emite 

o solicitare de înregistrare NAPTR pentru acel domeniu.
5. Infrastructura DNS întoarce o serie de rãspunsuri care conþin URL-uri 

corespunzãtoare unuia sau mai multor servicii.
6. Soluþia localã ONS extrage URL-ul din înregistrarea DNS ºi-l trimite înapoi 

serverului local.
7. Serverul local contacteazã serverul EPC-IS corespunzãtor ºi gãseºte URL-ul 

pentru EPC-ul în cauzã. 
Se vede cã ONS oferã o cercetare staticã lipsind cercetarea dinamicã care ar 

putea fi oferitã de viitorul serviciu „discovery" în curs de specificare.

 

ETAG
 

Cititor tag
 

Server local
 

EPC codificat

 
pe tag

 

EPC codificat

 
pe tag

 1

 

2

 

Soluþie localã 

ONS
 Server EPC-IS 

Infrastructurã 

Server ONS  

Înregistrãri 
NAPTR  
5

 

Nume 
domeniu EPC  

4  

7
 Conectare 

server EPC-IS
 

URL al serverului EPC-IS
 

6
 

EPC (Formã URI)
  

3 

Figura 11 - Modelul tipic de interogare ONS
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3. Aplicaþii RFID/EPC în zona necomercialã

3.1. Biblioteca centralã din Viena - mai multe servicii pentru cititori

Tehnologia RFID este, în mod curent, folositã într-o mare diversitate de sectoare. 
RFID suportã o serie de procese în agriculturã, în aeroporturi, precum ºi în industria 
farmaceuticã ºi de automobile. Numeroase alte sectoare de aplicaþii sunt prevãzute 
pentru viitor.

Teoretic, oriunde procesele pot beneficia de noua tehnologie, comerþul, instituþiile 
publice ºi consumatorii pot sã profite de pe urma acesteia. Multe sectoare deja folosesc 
tehnologia pentru a creºte productivitatea ºi, în acelaºi timp, pentru a îmbunãtãþi 
transparenþa ºi serviciile pentru clienþi.

În centrele de sãnãtate moderne, vizitatorii primesc cartelã inteligentã echipatã cu 
tag, servind ca tichet de intrare ºi platã a serviciilor precum ºi detalii asupra procedurilor 
ce vor fi realizate. Biletele la Cupa Mondialã FIFA 2006 au fost prevãzute cu tag-uri, 
facilitând accesul la competiþii ºi sporind securitatea pe stadioane.

În Austria, Franþa, unele state din SUA, Singapore, se utilizeazã RFID pentru 
colectarea automatã a taxelor de drum.

RFID se anunþã a fi prezentã pe scarã mare în industriile producãtoare de bunuri 
de consum ºi farmaceutice. În aceastã zonã trasabilitatea este foarte importantã ºi EPC 
oferã instrumentele necesare. RFID va contribui la creºterea siguranþei ºi securitãþii în 
multe domenii, îmbunãtãþind procedurile de control al accesului, protejând indivizii ºi 
instituþiile publice ºi private.

Unele exemple ce se vor prezenta în domenii precum bibliotecile, aviaþia, 
muzeele, creºterea animalelor ºi sãnãtatea, vor arãta utilitatea ºi versatilitatea 
tehnologiei RFID.

În sectorul bunurilor de consum se potenþeazã unii factori cum ar fi eficienþa, 
rapiditatea ºi siguranþa precum ºi comoditatea ºi croirea individualã a informaþiilor 
despre clienþi, elemente cruciale pentru succesul distribuitorilor ºi producãtorilor.

Existenþa cozilor la punctele de împrumut a devenit un lucru uitat la Biblioteca din 
Viena ca urmare a eliminãrii operaþiei de înregistrare a numerelor individuale ale cãrþilor, 
CD-urilor ºi DVD-urilor. Cu tehnologia RFID înregistrarea este instantanee permiþând ºi 
autoservirea prin cele 4 terminale de înregistrare. Cititorii vor insera card-ul propriu ºi vor 
scana lucrãrile împrumutate la cititorul de RFID. Prin autoservire s-au preluat 45% din 
numãrul total de tranzacþii (cca. 1,9 milioane), cu economia aferentã de timp, 
intenþionându-se ca prin achiziþionarea a încã patru terminale sã se treacã complet la un 
sistem automat . Întrucât returnarea lucrãrilor nu este automatizatã ea va fi introdusã în 
pasul urmãtor.

Salariaþii bibliotecii au cãpãtat astfel mai mult timp pentru a se ocupa de alte sarcini 
cum ar fi procurarea unor noi materiale sau pregãtirea unor oferte noi pentru clienþi care 
sunt deja mai numeroºi. 

Introducerea RFID s-a fãcut odatã cu mutarea bibliotecii într-un nou sediu ºi care a 
necesitat oricum restructurarea întregului inventar. Pentru noua tehnologie, fiecare 
lucrare individualã a primit un tag adeziv. Cititoarele RFID preiau informaþia de pe 
eticheta electronicã cum ar fi codul de bibliotecã al lucrãrii, situaþia împrumutului sau 
compoziþia pachetului media. Portalul de securitate de la ieºire detecteazã orice 
anomalie, declanºând avertizarea corespunzãtoare. Dupã returnarea lucrãrilor, 
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acestea sunt sortate manual ºi depuse în rafturile corespunzãtoare. Deºi RFID -ul poate 
sprijini ºi aceastã operaþie se considerã cã încã nu este profitabilã utilizarea acestuia. 
Pentru scãderea costurilor de achiziþionare a tag-urilor de marcare, Biblioteca din Viena 
a efectuat parteneriate cu alte biblioteci cum ar fi cea din Stuttgart, plasând comenzi mai 
mari de tag-uri, obþinându-le astfel la preþuri mai mici. În acest moment, pentru acest 
sector, este importantã prezenþa unor standarde comune pentru tehnologia respectivã, 
cum ar fi cele privind datele conþinute pe tag.

Utilizarea RFID în zona bibliotecilor devine tot mai largã înregistrând astfel de 
implementãri în Elveþia (Zürich, Winterthur), Germania (Hamburg, München), Vatican, 
SUA ºi Asia.

Compania AIRBUS are planificatã dotarea celei mai noi realizãri, avionul A380 (o 
anvergurã a aripilor de 80 m ºi încãrcãtura de 421 tone ºi 550 pasageri la bord), cu circa 
10.000 de tag-uri. Folosirea lor la bord este diversã adresându-se atât aparatului cât ºi 
pasagerilor. De exemplu, se poate verifica prezenþa vestelor de salvare de sub fiecare 
scaun, se simplificã controlul pasagerilor ºi mãrfurilor, se citesc unii parametri pentru 
produsele de catering servite la bord. Producãtorul de avioane AIRBUS a folosit noua 
tehnologie RFID încã din anul 1999. Compania a etichetat cu tag-uri circa 10.000 de 
unelte speciale ºi maºini din producþie, cu investiþii de 180.000 Euro, ce au generat 
economii de 100.000 Euro/an. Administraþia Federalã pentru Aviaþie a SUA a deschis 
drumul RFID în iunie 2005, când a permis folosirea tag-urilor pasive pentru 
componentele avionului. Anterior, Airbus ºi Boeing demonstreazã, în unele studii, cã 
RFID nu influenþeazã aparatura sensibilã de la bordul avionului, aplicarea tag-urilor pe 
componente permiþând trasarea acestora sub aspectele: când au fost fabricate ºi unde.

Operatorii aeroportuari au sesizat la rândul lor potenþialul RFID ºi încearcã 
folosirea acestuia la manipularea bagajelor. Bagajele pierdute induc un cost global de 
cca. 1 miliard USD/an, determinând aeroportul McCarran din Las Vegas sã înlocuiascã 
codurile de bare cu RFID ca mijloc de sortare ºi urmãrire a bagajelor în cadrul sistemului 
lor de securitate ºi manipulare. Echipele de sol a trei linii aeriene: Alaska, AirTran, 
Champion ataºeazã tag-uri RFID la bagajele pasagerilor. Prin intermediul unui numãr 
de neconfundat, memorat pe tag, fiecare articol este alocat zborului corect. Benzile de 
transport ce au integrate cititoare, deplaseazã bagajele printr-un dispozitiv de detectare 
a explozivilor. Dacã sistemul de alarmare se activeazã, articolul respectiv este, în mod 
automat, transferat în zona de securitate; în caz contrar, banda de transport dirijeazã 
bagajul direct la terminalul de îmbarcare corect. Conform operatorilor aeroportuari, 
tag-urile RFID sunt citite cu o precizie de 99,5%. Ca element comparativ, etichetele cu 
coduri de bare sunt citite corect în proporþie de 70-85%. De aceea, toate cele 30 de linii 
aeriene care folosesc aeroportul McCarran vor introduce, în 2006, RFID-ul, pentru 
preluarea bagajelor.

Aeroportul din Frankfurt ºi cel din Tokyo - Narita au iniþiat un proiect comun similar 
cu transportatorii Japan Airlines (JAL) ºi All Nipon Airways (ANA). În contrast cu 
procedura din Las Vegas, unde tag-urile sunt citite o singurã datã, RFID-ul este folosit 
pentru urmãrirea bagajelor pe toatã deplasarea lor de la check-in, la banda de transport, 
cãruþ ºi pânã la cala avionului. La sosirea în Frankfurt datele sunt citite de cãtre sistemul 
de manipulare a bagajelor ºi transmise on-line la Tokyo.

3.2. Sectorul aviaþiei
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Beneficiile trecerii de la codurile de bare la RFID sunt elocvente ºi constau în 
simplificarea ºi creºterea vitezei de manipulare a bagajelor cu foarte puþine pierderi. 
Cauza negeneralizãrii acestor experienþe o constituie lipsa de standarde ce a 
determinat crearea unei grupe de lucru cu operatorii IATA - International Air 
Transportation Association.

În prezent, aeroportul din Frankfurt evalueazã ºi alte utilizãri cum ar fi gestiunea ºi 
întreþinerea celor aproximativ 22.000 stingãtoare de incendiu pentru care trebuie þinutã 
o evidenþã a inspecþiilor, implicând multã muncã administrativã. Aceste aparate sunt 
dotate cu tag-uri care la inspecþie sunt identificate ºi introduse împreunã cu rezultatele 
direct în sistemul IT care þine întreaga evidenþã. Acest sistem va fi extins ºi la nivelul celor 
aproximativ 20.000 de porþi automate de incendiu ºi cei 700 de senzori de fum.

Ideea realizãrii unui ghid de muzeu cu ajutorul RFID s-a nãscut în anul 2003 ºi a 
fost materializatã în 2004 pe o secþie a muzeului dedicatã unor expoziþii temporare (în 
acest caz subiectul au fost „pãsãrile"). Vizitatorii pot explora universul pãsãrilor cu 
ajutorul RFID. Fiecare exponat a primit un tag care conþine un numãr serial ce permite 
identificarea unor informaþii complexe despre acesta, conþinute în sistemul IT central al 
muzeului. Vizitatorii primesc un dispozitiv tip PDA (Personal Digital Assistant) dotat cu 
cititor RFID ºi care, dupã identificarea tag-ului, comunicã cu calculatorul central tot prin 
radio-frecvenþã de unde primeºte, pe ecranul PDA-ului, toatã informaþia disponibilã 
despre exponat. Pentru început aplicaþia se adreseazã în special vizitatorilor tineri care 
sunt mai obiºnuiþi cu manipularea dispozitivelor computerizate.

Aplicaþia are trei moduri de funcþionare:
enciclopedie - pentru exponatul din faþa vizitatorului se aduce toatã 
informaþia în detaliu;
tematic - PDA-ul devine un ghid virtual al expoziþiei pe un anumit subiect 
joc - vizitatorii pot rãspunde unor întrebãri simple pentru a-ºi testa 
cunoºtinþele.

Urmãrirea preferinþelor vizitatorilor în deplasarea lor prin muzeu permite 
organizatorilor sã îmbunãtãþeascã funcþionalitatea expoziþiei.

Mai mult, prin înregistrarea datelor personale de e-mail se poate accesa 
web site-ul muzeului ºi se pot descãrca la domiciliu cele vizionate anterior.

Succesul înregistrat de sistem cu ocazia a douã expoziþii tematice a determinat 
muzeul sã extindã aplicaþia ºi pentru partea de expoziþie permanentã, primindu-se 
solicitãri de colaborare ºi de la alte muzee.

Necesitatea a apãrut odatã cu apariþia în 2003 a agentului patogen ESB 
(encefalopatia spongiformã bovinã) în regiunea Alberto din Canada, al treilea mare 
exportator mondial de carne de bovinã (dupã Brazilia ºi SUA). Exporturile reprezintã 
50% din producþie ºi au ca destinaþie 30 de þãri importatoare. Oprirea exporturilor a 
produs pagube de miliarde de USD ameninþând serviciile a mii de salariaþi din sector. 

Agenþia Canadianã de Inspecþie Alimentarã (CFIA) a reacþionat imediat, 
examinând mii de animale suspecte ºi, cu ajutorul unei baze de date speciale, a fost 
posibilã urmãrirea întregii vieþi a animalelor suspecte, inclusiv alimentaþia primitã. 

3.3. Muzeul de istorie naturalã din Aarhus - Danemarca

l

l

l

3.4. Marcarea animalelor cu tag-uri în Canada
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Aceasta s-a realizat prin scanarea codurilor de bare de pe eticheta auricularã a 
animalelor. Din anul 1999, fermierii ºi procesatorii de carne de bovinã au început sã 
exploreze metode mai bune de identificare a turmelor. Astfel, în 2001 s-a înfiinþat 
Agenþia Canadianã de Identificare a Animalelor (CCIA) care a creat o bazã de date cu 
originea fiecãrui animal bovin din Canada ºi pe care totodatã o întreþine ºi 
administreazã. CCIA opereazã ca o interfaþã între producãtorii de carne ºi autoritatea 
naþionalã - CFIA (Canadian Food Inspection Agency). Toþi crescãtorii de animale aplicã, 
începând cu 2006, un tag auricular galben ce conþine un numãr unic de identificare 
alocat de CCIA din baza sa de date. Pânã în anul 2007 se recunosc ºi etichetele 
auriculare anterioare, cu cod de bare. Unul dintre avantajele noului sistem de 
identificare prin RFID este cã numãrul respectiv poate fi cules fãrã eroare chiar dacã tag-
ul se murdãreºte. Noul sistem nu a întâmpinat nici o rezistenþã întrucât nu schimbã 
semnificativ responsabilitãþile crescãtorilor de animale. Costurile nu sunt, de 
asemenea, mult diferite faþã de etichetele cu coduri de bare, preþul unui tag auricular 
fiind de circa 2 dolari canadieni. La cumpãrarea tag-urilor cu numere unice fermierii dau 
pentru baza de date a CCIA numele lor, telefonul ºi adresa. Pânã în prezent au fost deja 
procurate cca. 2 milioane de tag-uri. Dupã aplicarea tag-urilor, printr-un site web se 
introduce, în mod voluntar ºi data naºterii animalului, ataºatã numãrului respectiv, 
informaþie necesarã pentru piaþa de export. Sunt unele þãri, precum Japonia, care 
interzic exportul bovinelor mai mari de 20 de luni pentru sacrificare.

Dupã sacrificarea animalului, fiecare carcasã este inspectatã din nou pentru 
depistarea ESB, chiar dacã la sacrificare animalul ar trebui sã fie sãnãtos. Astfel, toate 
abatoarele trebuie sã posede capacitãþi RFID pentru cunoaºterea exactã a originii 
animalelor.

Tehnologia RFID aduce un nou potenþial în industria farmaceuticã ºi acest fapt 
este ilustrat de grupul Pfizer - mare producãtor în domeniu care, începând din 
decembrie 2005, ataºeazã tag-uri unor produse ale sale mai sensibile la contrafaceri, 
pentru a le proteja. Se estimeazã cã un volum de cca. 39 milioane USD reprezentând 
medicamente contrafãcute sunt vândute anual, cifra reprezentând 11% din cifra de 
afaceri globalã a sectorului. Numãrul crescut de imitaþii nu produce numai pagube 
materiale companiilor legitime dar pune în pericol ºi sãnãtatea pacienþilor care iau 
medicamente ineficiente sau nesigure. Acest lucru a determinat Administraþia pentru 
Alimente ºi Medicamente (FDA) din SUA sã creeze o echipã specialã de luptã contra 
imitaþiilor.

Raportul acestei echipe recomandã introducerea probei electronice a originii 
produselor farmaceutice. Acest aºa-numit E-Pedigree, este deja obligatoriu într-o serie 
de state din SUA, cum ar fi Florida sau California. Engrosiºtii, ambalatorii ºi centrele de 
distribuþie pentru farmacii verificã bunurile pentru autenticitate, prin intermediul unui 
numãr autentic. Farmaciile ºi alþi distribuitori primesc documentaþia electronicã a originii 
produselor. FDA a redactat un ghid în care recomandã folosirea tag-urilor RFID pe 
palete, cartoane ºi ambalaje pentru a fluidiza acest proces. Ghidul conþine ºi alte detalii 
asupra modului cum se implementeazã tehnologia fãrã a se viola reglementãrile stricte 
de marcare a medicamentelor. Astfel, în septembrie 2004, prin acest ghid, FDA a 
deschis drumul unor proiecte pilot în industria farmaceuticã, iar Pfizer a fost prima 
companie care a implementat marcarea individualã cu tag-uri a unor produse 
individuale (cum ar fi sticluþe cu pastile Viagra). Un cod EPC este memorat de tag, care 

3.5. RFID în industria farmaceuticã ºi sectorul de sãnãtate
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este înglobat în etichetele ce se fixeazã pe sticluþe în procesul de fabricaþie. Pfizer 
plaseazã documentele pentru produsele expediate pe un portal Internet, denumit 
Supply Scape. Dacã engrosistul sau distribuitorul doreºte sã confirme autenticitatea 
bunurilor primite trebuie sã citeascã EPC-ul produsului ºi sã-l introducã în portalul 
respectiv primind date precise despre medicamentele respective. Se asigurã astfel 
încrederea pacienþilor cã folosesc produse autentice ºi nu falsuri periculoase, 
creându-se un obstacol în calea acþiunii falsificatorilor de produse. 

RFID-ul confirmã nu numai autenticitatea medicamentelor, ci contribuie ºi la 
asigurarea calitãþii lor. Astfel, o companie logisticã germanã (trans-o-flex) a elaborat un 
sistem ce monitorizeazã temperatura unor produse sensibile, în timpul transportului. În 
acest caz, se folosesc tag-uri active care înregistreazã continuu temperatura în 
termocontainere sau în compartimentele vehiculelor de livrãri, la recepþie putându-se 
verifica respectarea plajelor cerute. RFID a pãtruns, de asemenea, în spitale. La Centrul 
Medical Jacobi din New York pacienþii poartã brãþãri cu tag-uri integrate care permit 
accesul la întreg istoricul medical al purtãtorului.

Personalul medical poate accesa înregistrãrile pacienþilor în orice moment cu 
ajutorul unui dispozitiv de tip PDA. Un sistem similar este folosit la o clinicã din 
Sarrbrucken - Germania unde înregistrãrile medicale din tag-ul brãþãrii pacientului, 
asemãnãtoare cu un ceas, sunt mai extinse cuprinzând ºi date ale alergiilor pe care le 
are un bolnav. RFID-ul este de mare ajutor, în special în cazurile în care un pacient nu 
este capabil sã ofere unele informaþii medicale. De asemenea, aceastã tehnologie este 
folositã ºi pentru banca de sânge, garantând folosirea corectã a tipului de sânge pentru 
fiecare bolnav.
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4. RFID în comercializarea bunurilor de larg consum

Producãtorii de bunuri de larg consum ºi companiile de distribuþie la care facem 
referire în continuare, fac parte din grupa pionierilor în implementarea RFID. Multe 
societãþi utilizeazã tehnologia atât pentru optimizarea proceselor în domeniul logisticii 
ºi gestiunii depozitelor, cât ºi pentru a oferi noi servicii clienþilor lor.

Din ce în ce mai multe companii au decis sã introducã procese legate de RFID, 
partenerii unindu-ºi eforturile în lansarea unor teste sau proiecte pilot.

Companii din zona comerþului precum Wal-Mart, Metro, Albertsons sunt printre 
primele în acest demers, toate fãcând parte din Bordul Iniþiativei Globale în Comerþ 
(GCI) ºi din cel al organizaþiei GS1. Împreunã cu alþi distribuitori ºi producãtori, aceste 
companii lucreazã la elaborarea celor mai bune practici în lanþul de distribuþie asistat de 
mijloace ale electronicii ºi radiocomunicaþiei, fiind activi în promovarea standardelor 
EPCglobal.

În ultimii 2 ani, marii distribuitori au început promovarea tehnologiei RFID în 
vederea unei mai bune satisfaceri a cererilor clienþilor, plecând de la premisa cã 
procesele eficiente în zona logisticii ºi gestiunii depozitelor de mãrfuri accelereazã 
distribuþia ºi optimizeazã disponibilitatea bunurilor. Noile servicii bazate pe RFID ºi 
aplicaþii informatice fac operaþiile de cumpãrare mai plãcute ºi convenabile pentru 
clienþi. Numeroºi producãtori au început marcarea bunurilor lor cu tag-uri RFID bazate 
pe standardele EPCglobal.

Experienþa dobânditã de companii de reputaþie, precum Sara Lee, J.M.Smucker, 
Danone Beverages, Kraft Foods, Georgia Pacific ºi Procter&Gamble aratã, în mod 
explicit, avantajele acestei tehnologii pentru industria de bunuri de consum ºi studiile de 
caz relevã marea eficienþã atinsã de-a lungul lanþului de distribuþie. De asemenea, 
transparenþa este considerabil îmbunãtãþitã în toate procesele, iar drumul de la 
producãtor la magazin poate fi trasat exact, în orice moment. Aceasta creºte acurateþea 
lanþului, reduce frecvenþa rupturilor de stoc ºi consecinþele acestora ºi limiteazã 
pierderile de vânzãri.

În plus, producãtorii realizeazã beneficii tangibile din siguranþa produselor, întrucât 
RFID-ul ajutã la aplicarea mãsurilor de rechemãri þintã ºi sistematice a produselor, 
precum ºi în lupta împotriva piratãrii produselor cu valoare mare.

Eforturile unor organizaþii internaþionale, precum GCI ºi EPCglobal, asigurã 
siguranþa investiþiilor, prin sprijinul acordat stabilirii unor standarde globale pentru noua 
tehnologie.

Odatã cu creºterea numãrului companiilor implicate vor creºte ºi cererile pentru 
hardware ºi software RFID, contribuind astfel la scãderea preþurilor pentru infrastructura 
tehnicã necesarã.

Costurile mai mici vor atrage ºi companiile care încã se mai reþin de la investiþii în 
domeniu, acest element fiind crucial pentru succesul pe termen lung pe piaþa RFID, 
întrucât potenþialul acesteia poate fi pe deplin exploatat numai printr-o utilizare 
extensivã. Bazat pe experienþa cumulativã a utilizatorilor RFID este posibil sã elaborãm 
o viziune nouã ºi noi inovaþii, reprezentând fundamentul ideal pe care sã construim 
strategii viabile pe termen lung, în beneficiul tuturor pãrþilor implicate.
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4.1. Experienþa Metro

4.2. RFID în lanþul de distribuþie al companiei Sara Lee

Grupul Metro a început pregãtirile pentru RFID în anul 2000. De atunci, 
posibilitãþile tehnice au crescut global, iar tag-urile s-au perfecþionat ºi miniaturizat, 
precum ºi calitãþile cititoarelor împreunã cu dezvoltarea standardelor. De aceea, în 
prezent, aplicarea RFID în cadrul grupului face posibilã apariþia unor procese mai 
eficiente ºi, în final, o satisfacþie a consumatorului confruntat cu proceduri mai 
convenabile de cumpãrare. Se aºteaptã astfel ca în magazine sã putem localiza mai 
uºor produsele, sã creascã gradul lor de disponibilitate ºi procedura de platã la casã sã 
dureze un timp nesemnificativ. Am putea cita un exemplu testat de Metro cu camera de 
probã inteligentã, în care clientul încearcã un costum ºi poate afla imediat ce alte 
costume de mãrime potrivitã lui existã în magazin, ce modele ºi ce culori.

Pentru distribuitor avantajele apar in domeniul logisticii ºi gestiunii stocurilor. Sunt 
multe situaþii în care bunurile sunt comandate, deºi se gãsesc în stocurile depozitului 
magazinului, fapt ce este evitat prin utilizarea RFID. Personalul care se ocupã cu 
verificarea stocurilor ºi lansarea comenzilor poate sã foloseascã timpul rãmas disponibil 
ocupându-se de servirea clienþilor. Nu trebuie sã uitãm ºi beneficiile pentru producãtori, 
care constau în optimizarea lanþului cu furnizorii din amonte, în vederea obþinerii unei 
mai mari transparenþe oferite de RFID, prin cunoaºterea permanentã a locului unde se 
gãsesc bunurile. Pentru a impulsiona adoptarea RFID, grupul Metro a creat Iniþiativa 
Magazinului Viitor care sã stimuleze parteneriatul ºi cooperarea companiilor 
producãtoare ºi distribuitoare a ofertanþilor de servicii. La centrul de Inovare RFID al 
Metro companiile pot testa cum interacþioneazã componentele hardware ºi software, 
lucru de care pot beneficia toþi partenerii.

Începutul utilizãrii RFID pentru Sara Lee dateazã din octombrie 2004. Dorim sã 
spunem cã aceastã companie furnizeazã pe piaþa de distribuþie produse de bãcãnie, 
bãuturi, confecþii de marcã ºi diverse bunuri casnice în 58 de þãri ºi s-a implicat, încã de 
la început, în susþinerea dezvoltãrilor în domeniul RFID ºi EPC. 

La proiectul pilot iniþiat de Wal-Mart pentru experimentarea tehnologiei RFID în 
procesele de aprovizionare, Sara Lee a fost printre cele 100 de companii selectate 
pentru aceastã acþiune. Ceea ce se urmãreºte este ca, în final, sã poatã fi trasat complet 
drumul parcurs de produs în lanþul de distribuþie, precum ºi creºterea posibilitãþii prin 
simplificarea unor procese cum ar fi cele din depozite. Pentru proiectele RFID în care 
este implicatã, compania Sara Lee a creat o echipã internã de coordonare RFID, cu rolul 
de desfãºurare ºi promovare a acestei tehnologii. Aceastã echipã a stabilit grupe de 
lucru diferite, care conduc implementarea la diverse nivele: existã câte o echipã pentru 
fiecare zonã funcþionalã de afaceri a companiei. Periodic se organizeazã seminarii, 
unde se adunã toate echipele pentru schimb de experienþã ºi, în acest fel, RFID-ul 
devine un termen familiar în cadrul companiei. În prezent sunt demarate patru proiecte 
pilot care se desfãºoarã cu Wal-Mart, Metro ºi alþi distribuitori din Europa ºi SUA, toate 
implicând etichetarea cu tag-uri a paletelor ºi cutiilor, sperându-se ca, pânã la sfârºitul 
acestui an, toate proiectele sã fie funcþionale. Ca sã luãm un exemplu, vom arãta un 
proiect din domeniul lanþului de distribuþie a produselor textile din SUA. Unitãþile de 
expediþie sunt etichetate cu EPC, care este citit la încãrcarea coletului în camion. Astfel 
livrãrile nu mai trebuie sortate manual ºi dispar erorile.
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Proiectele pilot în implementare au obiectivul global de a stabili o platformã tehnicã 
care sã poatã fi aplicatã în toatã compania folosind principiul „învaþã fãcând". Aceste 
proiecte permit în viitor o mai bunã estimare a costurilor, beneficiilor ºi oportunitãþilor 
permise de aceastã tehnologie, precum ºi aflarea modului cum RFID poate fi optimizat. 
Testele au arãtat cã etichetele sunt dificil de citit în anumite circumstanþe, cum ar fi, 
depozitarea la temperaturi scãzute, sperându-se cã, în scurt timp, aceastã problemã sã 
fie rezolvatã de producãtorii de tag-uri. Echipa de coordonare doreºte modernizarea 
periodicã a echipamentelor tehnice ºi integrarea ofertanþilor de logisticã în proces. 
Tehnologia RFID devenind familiarã la Sara Lee, se poate vorbi de acum înainte de o cât 
mai bunã utilizare ºi un mod de control eficient. De asemenea, se doreºte sã creascã 
încrederea în tehnologie, arãtând consumatorilor cã, de exemplu, trasarea completã a 
produselor în lanþul de distribuþie îmbunãtãþeºte siguranþa acestora.

Aceastã companie este bine cunoscutã în SUA pentru producerea unor bunuri 
alimentare naturale, dulciuri, îngheþatã, bãuturi. S-a trecut la folosirea EPC din anul 
2005 considerându-se cã se oferã o mai bunã vizibilitate în lanþul de distribuþie, ceea ce 
va permite o mai bunã recepþie ºi ridicare a produselor, exactitatea expediþiilor ºi 
reducerea rupturilor de stoc. Astfel, vom avea produsul corect, la locul corect, la 
momentul potrivit pentru consumatori. Deºi unele companii întârzie implementarea 
RFID pânã când tehnologia va deveni mai accesibilã din punct de vedere al costurilor, dl. 
Tim Smucker, preºedintele companiei, considerã cã experienþa câºtigatã, prin 
proiectele timpurii cu Wal-Mart, Abertsons ºi Departamentul de Apãrare al SUA, creeazã 
multe avantaje concurenþiale. De asemenea, aceste proiecte sprijinã dezvoltarea 
standardelor EPC care vor încuraja colaborarea ºi transparenþa între pãrþi, oferind 
beneficii pe termen lung. De aceea, J.M.Smucker încurajeazã în mod activ ºi alþi 
parteneri "sã lanseze ºi sã înveþe" prin proiecte pilot EPC, compania fiind dispusã sã 
împãrtãºeascã învãþãmintele ei ºi altora, rãmânând centratã pe felul în care EPC aduce 
beneficii consumatorilor. Se considerã cã, întrucât codurile de bare mai au asiguratã 
existenþa încã mulþi ani, compania va utiliza ambele sisteme, în paralel, pânã la 
înlocuirea completã a vechii tehnologii. 

Impactul produs de RFID începe sã fie vizibil, implementarea noii tehnologii 
reprezentând o iniþiativã vizionarã cu beneficii, mai degrabã, pe termen lung. Aceastã 
idee a rezultat din dialogul foarte deschis dintre parteneri, ofertanþii de soluþii ºi 
EPCglobal. Nivelul de implicare a crescut ºi problemele încã deschise, ce se ridicã, sunt 
adresate mai rapid. 

Nu trebuie sã uitãm de trasarea completã a drumului produselor pe lanþ, întrucât se 
poate ºti, pentru fiecare paletã, cutie sau produs individual, de unde vine, unde a fost 
livrat ºi, în cele din urmã, dacã este disponibil la raft. Aceste lucruri îmbunãtãþesc 
calitatea ºi siguranþa produselor. Pentru a sprijini introducerea EPC este necesarã 
transformarea proceselor de afaceri, aceasta însemnând angajarea conducãtorilor ºi 
coordonarea acþiunilor în cadrul relaþiilor comerciale. 

Partenerii de afaceri trebuie sã accepte colaborarea în sensul partajãrii unor date 
standard corecte pe lanþurile de distribuþie. 

4.3. Folosirea RFID în compania J.M.Smucker
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4.4. Participarea Danone la RFID

4.5. Perspectivele RFID la Kraft Foods

Grupul Danone este lider global în producerea produselor lactate, a apei 
îmbuteliate ºi a biscuiþilor, având peste 88.000 de salariaþi, în 120 þãri. Grupul a început 
implementarea RFID pe piaþa din SUA, la cererea marelui distribuitor Wal-Mart, punând 
tag-uri cu EPC pe palete ºi pachete cu produse lactate. 

Deºi furnizarea apei îmbuteliate este subcontractatã la Coca-Cola, care, de 
asemenea, face parte din proiectul Wal-Mart, ºi aceste produse sunt etichetate 
electronic. 

Experimentele cu Wal-Mart sunt folosite pentru înþelegerea necesitãþilor generale 
ale tehnologiei RFID. Aceasta se datoreazã faptului cã mulþi producãtori au o abordare 
diferitã, dirijatã pe etichetarea EPC numai a produselor cu valoare mare. Problema este 
corectã în linii mari pentru cã, pentru bunurile de larg consum, tehnologia RFID este 
destul de costisitoare ºi nu atât datoritã costurilor cu cititoarele sau software-ul, ci cu tag-
urile. Chiar dacã costurile pe tag coboarã la 10 cenþi, ele reprezintã mult pentru o sticlã 
de apã sau un iaurt. De aceea, Danone se mãrgineºte pentru moment la palete sau cutii. 
Justificarea RFID rezidã în principal din reducerea rupturilor de stoc, a pierderilor pe 
lanþul de distribuþie ºi din posibilitãþile de trasare. Alte beneficii pot proveni din 
etichetarea ambalajelor reutilizabile, pentru urmãrirea lor. În general, Danone 
urmãreºte cu atenþie toate evoluþiile în domeniul RFID pentru a fi la curent cu ele ºi a 
rãmâne competitivã, fiind implicatã în activitãþile EPCglobal de elaborare a standardelor 
EPC. Danone promoveazã un dialog deschis cu distribuitorii pentru a putea partaja cu 
aceºtia costurile investiþiilor în RFID.

Kraft Foods este una din cele mai mari companii mondiale în domeniul producerii 
alimentelor ºi bãuturilor. 

Aderarea la proiectele RFID s-a produs ca urmare a solicitãrilor din partea unor 
mari distribuitori precum Wal-Mart ºi Metro, dar ºi pentru a vedea cum lucreazã noua 
tehnologie ºi care sunt implicaþiile pentru Kraft Foods. Pentru produsele la care s-au 
aplicat tag-uri pe palete ºi cartoane, s-a observat o evoluþie în cunoºtinþele companiei ºi 
în modul cum lucreazã tehnologia. Învãþãmintele sunt de naturã tehnologicã ºi nu se pot 
dobândi fãrã implicare practicã. Cu grupul Metro s-a ales etichetarea electronicã a unui 
numãr limitat de unitãþi de consum folosite în "Magazinul viitorului" din cadrul Iniþiativei 
Metro. Împreunã cu distribuitorul s-a retrasat fluxul de date ºi s-a stabilit cum se poate 
monitoriza prospeþimea produselor ºi disponibilitatea lor, cu rezultate încurajatoare. 
Pornind de la realitãþile economice s-a hotãrât concentrarea pe etichetarea cu tag-uri a 
paletelor, întrucât costurile pe tag-uri ºi pentru aplicaþii sunt prohibitive în cazul 
etichetãrii individuale. 

Trebuie, totuºi, mers dincolo de etichetarea paletelor ºi cutiilor pentru a beneficia 
de aceastã tehnologie. În zone precum stocurile ºi gestiunea lanþurilor de distribuþie, 
companiile trebuie sã priveascã atent la canalele lor de distribuþie ºi sã determine zonele 
unde se vor face modificãri ºi îmbunãtãþiri. RFID are un mare potenþial pentru partenerii 
comerciali în culegerea ºi partajarea informaþiilor ce vor conduce la o mai bunã 
cooperare ºi decizie. 

Întrucât multe companii de distribuþie continuã sã foloseascã codurile de bare, 
pentru acestea se foloseºte sistemul de etichetare standard pentru unitãþile de  
expediþii. Pentru clienþii pionieri în RFID se scot cutiile din palete, se aplicã tag-urile 
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RFID ºi se repaletizeazã, aceastã etapã sperându-se sã nu dureze prea mult, þinând 
cont de evoluþiile în preþul etichetelor electronice. 

Se apreciazã cã ambele tehnologii, atât codurile de bare cât ºi EPC, vor merge în 
paralel pentru o perioadã de 15-20 de ani, urmând ca adopþia celei din urmã sã fie 
determinatã de relaþiile dintre costuri ºi beneficii. 

Cei care ezitã în prezent sã înceapã aplicarea RFID aºteaptã scãderea 
substanþialã a preþurilor tag-ului, o tehnologie mai robustã ºi beneficii bine probate. 
EPC-ul oferã deja avantaje consistente, nominalizând numai facilitãþile unei capacitãþi 
exacte de urmãrire ºi trasare, o mai bunã siguranþã a produselor ºi eliminarea 
contrafacerilor, lucru extrem de util mai ales în domeniul farmaceutic, unde falsurile 
abundã. 

În urmã cu peste 25 ani, când s-au introdus codurile de bare, au existat multe dubii 
legat de aceastã tehnologie ºi de costurile implicite. Generaþia nouã EPC se confruntã 
cu aceleaºi probleme dar, cu siguranþã, tehnologia este promiþãtoare. 

Pentru a stimula adopþia trebuie acþionat în direcþia tag-urilor ºi cititoarelor, ca 
echipamente. Astfel, trebuie sã dispunem de tag-uri cu o ratã de citire de 100%. 
Costurile reprezintã, de asemenea, o problemã, preþurile tag-urilor depinzând de 
cantitãþile comandate, care pot fi acoperite de eficienþa obþinutã pe lanþul de distribuþie. 
În plus, trebuie sã dispunem de standarde de date deschise, prin intermediul 
EPCglobal. O problemã o reprezintã calitatea datelor schimbate ºi, în special, cele 
despre produse, aceasta putând fi realizatã prin procesele sincronizãrii globale a 
datelor, respectiv standardul GDSN (Global Data Synchronization Network) promovat 
de GS1. Este vital sã dispunem de formate de date identice pe plan global. Prin reþeaua 
EPCglobal vom fi capabili sã regãsim rapid datele din diversele puncte ale lanþului de 
distribuþie, EPC fiind tehnologia care stimuleazã aceastã dezvoltare. 

Compania menþionatã este un producãtor important de produse precum: hârtie ºi 
papetãrie, ambalaje, materiale de construcþie, etc.

Folosirea tehnologiei RFID a început cu 5 ani în urmã în sectorul de ambalaje cu 
urmãrirea containerelor reutilizabile din plastic. Totodatã, tag-urile se aplicã pe cutiile din 
carton ondulat ºi se doreºte sã fie folosite ºi în gestiunea rolelor mari de hârtie. Motivaþia 
companiei pentru adopþia RFID a fost legatã de viziunea acesteia privind necesitatea de 
a avea un lanþ de distribuþie cu vizibilitate mai bunã, de la sursele de materii prime pânã 
la punctele de vânzare. În plus, se considerã cã tehnologia este mai responsivã la 
nevoile clienþilor, rezultând un grad mai mare de inovare ºi o satisfacþie mai ridicatã a 
acestora. Satisfacþia clienþilor începe cu prezenþa la raft a produselor dorite de 
consumatori. 

În cei 5 ani de utilizare a RFID s-au desprins unele învãþãminte precum faptul cã 
RFID este un proces iterativ. Fiecare pas realizat creeazã premizele începerii unuia nou, 
în condiþii mai bune. Astfel, în mod progresiv, se descoperã moduri mai eficiente de 
folosire a tehnologiei. 

O altã îmbunãtãþire o reprezintã acumularea experienþei prin lucrul efectiv în cadrul 
unui proiect pilot. 

Altã idee ce se desprinde ca urmare a folosirii RFID este cã trebuie menþinut 
contactul ºi cu alte companii cu proiecte similare, din acelaºi lanþ de distribuþie pentru a 
învãþa din experienþa lor ºi a schimba idei, întrucât nu este suficientã optimizarea 
propriului proces. 

4.6. Concepþia companiei Georgia-Pacific
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În orice caz, înainte de a începe orice proces RFID trebuie avutã o imagine 
completã asupra a ceea ce poate sã facã aceastã tehnologie, totul integrat în strategia 
globalã a companiei. Trebuie creatã o echipã de coordonare cu un personal creativ care 
sã vadã scopul final ºi potenþialul tehnologiei. Oricum, lucrurile nu se petrec ca într-un 
proiect tradiþional unde problemele sunt cunoscute ºi totul poate fi planificat. Aici trebuie 
sã privim mereu ºi în urmã la ceea ce s-a fãcut ºi ce s-a învãþat. Mai mult, nu trebuie 
lucrat în izolare, trebuind permanent sã se organizeze întâlniri cu echipa de coordonare 
ºi sã se partajeze învãþãmintele în cadrul companiei. 

Ca ºi în alte companii, la Georgia-Pacific nu se intenþioneazã pentru moment 
etichetarea articolelor individuale datoritã costurilor induse de tag-uri, dar în mod 
progresiv, odatã cu evoluþiile tehnologice, se vor extinde utilizãrile. 

Se considerã, de asemenea, ca fiind importantã existenþa unor standarde comune 
care sã permitã creºterea continuã a nivelului de adopþie ca sursã de beneficii maxime ºi 
acest lucru se realizeazã prin implicarea EPCglobal. 

Cheia succesului pentru o companie o reprezintã existenþa unor informaþii corecte 
ºi accesibile în timp real despre ceea ce s-a întâmplat. Pentru aceasta, RFID este un 
instrument valoros ce oferã date la timp, care ajutã la o planificare ºi o reaprovizionare 
mai bunã, în final deservind în mod superior consumatorul. 

Compania Procter&Gamble este un producãtor de bunuri de consum cu un 
portofoliu de 300 de mãrci care furnizeazã produse ºi servicii la consumatori din peste 
140 þãri. 

Implicarea companiei în RFID ºi EPC se datoreazã interesului de a servi mai bine 
consumatorii prin rezolvarea problemelor de rupturi de stoc ºi prin reducerea nivelelor 
de inventar. Deºi în gestiunea lanþurilor de distribuþie ºi schimbul datelor între parteneri 
s-au înregistrat enorme succese prin folosirea codurilor de bare ºi a standardelor 
aferente, rãmân încã multe de fãcut în acest domeniu. 

Nivelele stocurilor sunt încã ridicate, iar rupturile de stoc din supermarket-uri sunt 
situate la nivel global la 8%. De aceea, RFID ºi EPC devin interesante întrucât 
experienþa de pânã în prezent ne aratã cã aceastã tehnologie sprijinã reducerea 
stocurilor ºi a rupturilor de inventar, iar reþeaua EPCglobal permite schimbul de 
informaþii între partenerii comerciali. Astfel, transparenþa proceselor este garantatã în 
ambele direcþii: atât pentru partea de lanþ dinspre producãtori cât ºi pentru partenerii 
distribuitori, lucru asigurat insuficient de tehnologia codurilor de bare. 

O cerinþã fundamentalã pentru succesul Reþelei EPC o reprezintã standardele 
globale ºi acceptarea lor de cãtre toþi partenerii. Standardele globale nu asigurã 
întotdeauna o dezvoltare rapidã, dar ele reprezintã o necesitate absolutã pentru un 
model de reþea ºi pentru comerþ global. Trebuie admis faptul cã reþeaua este un bun al 
tuturor celor care o folosesc, nefiind proprietatea cuiva, ci a tuturor, o reþea deschisã ºi 
accesibilã, iar informaþiile oferite sunt "libere" - în sensul în care partenerii partajeazã 
cunoºtinþele în vederea atingerii obiectivelor de afaceri. Nu trebuie crezut cã 
standardele globale se adreseazã marilor companii, întrucât realitãþile aratã cã 
segmentul cu cea mai rapidã creºtere în comerþ îl reprezintã magazinele mici, în stil 
tradiþional. În baza standardelor, producãtorii pot lucra atât cu micile companii de 
distribuþie precum ºi cu cele mari, multi-naþionale. Companiile mici ºi medii nu vor fi 
poate primele ce vor adopta EPC, dar cu siguranþã cã vor beneficia de pe urma 
standardelor globale când se vor îmbunãtãþi capabilitãþile lor pe piaþã. P&G apreciazã cã 

4.7. Activitãþi RFID în cadrul Procter&Gamble
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distribuitorii mici sunt destul de receptivi la GS1 ºi capabilitãþile EPCglobal pentru 
stabilirea celor mai bune practici pe pieþele lor ºi la magazine, precum ºi pentru 
dezvoltarea capabilitãþilor ce vor permite ca afacerile lor sã evolueze. Va fi dificil pentru 
reþeaua GS1 sã serveascã toate organizaþiile membre fãrã o abordare bazatã pe 
standarde. 

În prezent, P&G este angajatã în patru proiecte majore pilot în RFID cu distribuitorii 
de pe douã continente, concentrându-se pe produsele cele mai avantajate de EPC 
pentru obþinerea de beneficii. Direcþiile þintite sunt: promoþiile, rupturile de stoc, dovada 
livrãrilor ºi vizibilitatea generalã a achiziþiilor. În plus, faþã de proiectele pilot care implicã 
expediþia cutiilor ºi paletelor etichetate cu EPC se mai efectueazã ºi alte teste ºi verificãri 
de concepte. 

În privinþa probãrii conceptelor RFID/EPC, aceasta constã în teste pe termen 
scurt, de la 30 la 90 zile, privitoare la modul cum etichetarea EPC a cutiilor ºi paletelor 
influenþeazã procesele de lucru specifice, urmate de publicarea unor rapoarte 
referitoare la rezultatele utilizãrii RFID/EPC. P&G împãrtãºeºte toate datele obþinute în 
mod transparent cu alþi producãtori ºi distribuitori în grupele de lucru ale EPCglobal, 
menþionând inclusiv sprijinul grupurilor din industrie din þãrile implicate, astfel ca toatã 
lumea sã înveþe. 

Deºi se vorbeºte mult despre globalizare, existã diferenþe importante între pieþele 
locale, cu toate cã procesele de producere ºi vânzare a produselor de consum sunt 
similare. Diferenþele constau în procesele de lucru locale sau modelele de distribuþie. 

Deoarece, mãrimea medie a magazinelor, a mijloacelor de transport, precum ºi 
frecvenþa livrãrii produselor la magazine diferã mult, testarea eficacitãþii RFID/EPC 
trebuie fãcutã în medii specifice ºi situaþii de afaceri diverse. 

Evoluþia RFID ºi EPC este ca o cãlãtorie având diverse repere. Acceptarea ºi 
implementarea GDSN reprezintã fundamentul cãlãtoriei, succesul acesteia fiind un 
indicator real asupra succesului industriei în utilizarea Reþelei EPC. Sunt unele repere 
tehnice precum standardele de generaþia 2 ºi viteza de citire. Alte repere sunt 
colaborative, ca de exemplu operarea Reþelei EPC sau repere de afaceri, cum ar fi 
obþinerea de profit din investiþiile în EPC. Mai sunt repere educaþionale care se referã la 
înþelegerea de cãtre consumatori a modului de utilizare ºi a beneficiilor EPC. Toate 
acestea sunt elemente cruciale pentru evoluþia RFID ºi EPC ca mijloc de îmbunãtãþire a 
experienþei de cumpãrare ºi satisfacþie a consumatorilor. 

Tesco este un retailer specializat în produse alimentare, având un numãr de 
360.000 salariaþi ºi cca. 2.000 magazine în întreaga lume ºi cu piaþa de bazã în Anglia. 
Tesco este unul din pionierii adoptãrii tehnologiei RFID, decizie determinatã de 
respectarea celor trei principii care stau la baza oricãrei implicãri într-un proiect de 
tehnologie: 

Este mai bine pentru clienþi?
Este mai simplu pentru personalul nostru? 
Este mai ieftin pentru Tesco?

Precedenta tehnologie a codurilor de bare a respectat ºi ea aceste 
comandamente. 

Pânã în prezent se foloseºte RFID numai pentru a controla lanþul de distribuþie 
dintre centrele lor de distribuþie ºi magazine. Se urmãreºte locaþia unitãþilor logistice, 
aºa-numitele cuºti reutilizabile, ºtiindu-se cu precizie ce cutii sunt în fiecare cuºcã. 

4.8. Pãtrunderea RFID în sistemele de distribuþie de la Tesco

l

l

l
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Aceste cuºti sunt urmãrite în reþea de la punctul în care ele pãrãsesc centrul de 
distribuþie, pânã la magazin, aºa încât, ori de câte ori acestea se duc la o anumitã 
locaþie, faptul este cunoscut. Rezultatele aratã cã s-a redus cu peste 50% numãrul 
unitãþilor logistice care se duc la locaþii greºite. În plus, actualizarea stocurilor la magazin 
se face la timp ºi corect, bazatã pe sosirea efectivã a cuºtilor ºi pe conþinutul acestora. 
Consumatorii beneficiazã de aceste îmbunãtãþiri prin creºterea disponibilitãþii 
produselor la raft ºi prin scãderea costurilor care se reflectã ºi în preþul produselor. 

Integrarea tehnologiei RFID în sisteme IT la Tesco nu a fost o problemã întrucât 
s-au respectat prevederile standardelor, lucrându-se cu parteneri pentru tehnologie 
RFID  calificaþi, de exemplu, pentru proiectarea cititoarelor adecvate.

Existã, totuºi, unele greutãþi legate de adoptarea standardelor în diverse þãri. 
Astfel, în SUA standardele sunt mai puþin restrictive decât cele din Europa, care prevãd, 
de exemplu, pentru cititorul de tag-uri o funcþionare pe baza principiului  "ascultã înainte 
de a vorbi". Astfel, douã cititoare fabricate dupã standarde europene, aflate în 
vecinãtate, nu pot lucra simultan, aceastã problemã fiind semnalatã la EPCglobal care 
exploreazã modalitãþile de modificare a standardelor. 

Tesco nu este apt pentru moment sã citeascã tag-urile de pe cutiile aflate pe paletã 
ºi întrucât cutiile nu se iau de pe paletã la recepþie, compania nu obþine beneficii din 
aplicarea tag-urilor la nivel de cutie individualã. S-au fãcut totuºi unele teste pe cuºtile cu 
cutii de lapte de la un furnizor. Totodatã se testeazã RFID ca alternativã la protecþia 
contra furturilor la unele produse cum sunt DVD-urile. 

Tesco sfãtuieºte pe cei care doresc sã implementeze tehnologia RFID sã 
înþeleagã mai întâi care sunt procesele de afaceri pe care doresc sã le îmbunãtãþeascã 
ºi care sunt avantajele posibil de a fi obþinute. Totodatã, trebuie privit lanþul de distribuþie 
în ansamblu, nu numai porþiunea unde este plasatã compania, ºi previzionat impactul 
asupra afacerii.

Este important pentru companie sã se focalizeze pe modul în care face afacerile, 
pentru cã beneficiile sunt diferite de cele ale altor companii. De exemplu, ceea ce face 
Wal-Mart în SUA, nu se potriveºte cu ceea ce ar fi util în Europa ºi invers. Totodatã, nu 
trebuie acþionat în direcþia deplasãrii costurilor pe lanþul de distribuþie pentru cã pânã la 
urmã consumatorul va plãti, fapt contrar scopurilor de ansamblu de a spori 
disponibilitatea ºi de a scãdea costurile. Întrucât costurile cu RFID nu sunt mari, Tesco 
considerã cã ceea ce încearcã astãzi un numãr limitat de companii mari, va fi realizat pe 
scarã mare ºi de cele mici.

RFID va schimba multe în lumea desfacerii produselor cum ar fi eliminarea erorilor 
în depozite datoritã nereuºitei scanãrii integrale a produselor intrate sau datoritã 
necunoaºterii locaþiei în care au fost plasate acestea. RFID nu reprezintã o ameninþare 
pentru forþa de muncã pentru cã eliminarea scanãrii manuale conduce la 
disponibilizarea timpului pentru o mai bunã alimentare a rafturilor.
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5. Viitorul RFID

5.1. Standardele asigurã susþinerea tehnologiei RFID

5.2. Capacitatea de a manipula volume mari de date

5.3. RFID - un Internet al obiectelor

Utilizarea vastului potenþial prezentat de RFID este abia la început. Tehnologia va 
juca un rol important în continuã creºtere în afaceri, precum ºi în întreaga societate. 
Pe termen lung, vor apãrea multe aplicaþii inovatoare bazate pe RFID.

Consideratã ca adevãratã tehnologie a viitorului, RFID se aflã deja în slujba 
comerþului ºi a consumatorilor, aºa cum am vãzut din exemplele de implementare din 
industria bunurilor de consum ºi alte sectoare. Dar în anii urmãtori se aºteaptã ca 
întregul potenþial al transmiterii de date fãrã contact (RFID) sã fie pe deplin pus în 
valoare. Interesul companiilor va creºte pe mãsurã ce preþul tag-urilor de RF va scãdea 
cu peste 50% în urmãtorii ani, conform opiniei specialiºtilor. Astfel, se dezvoltã o nouã 
generaþie de tag-uri bazate pe polimeri (mase plastice) ce vor fi pe piaþã în urmãtorii ani 
ºi care vor costa numai o fracþiune din preþul tag-urilor pe bazã de siliciu fabricate în 
prezent.

Un subiect frecvent discutat legat de RFID îl constituie necesitatea unor standarde 
adecvate pentru aceastã tehnologie. Existã deja unele reglementãri iniþiale ºi 
organisme internaþionale de standardizare, precum EPCglobal, care continuã sã 
promoveze coerenþa aplicãrii RFID la scarã globalã. 

Standardizarea reprezintã o condiþie iniþialã pentru susþinerea RFID, fãcând-o o 
tehnologie sigurã pentru comerþ ºi investiþii, determinând acceptarea publicã. În viitor, 
consumatorii vor realiza beneficiile pe care le obþin: o disponibilitate superioarã a 
produselor ºi mai puþinã birocraþie. 

Aceste avantaje vor contribui la extinderea RFID în alte industrii ºi aplicaþii. Într-un 
studiu recent efectuat de un institut britanic din Cambridge, specializat în RFID, 
ambalaje inteligente ºi electronicã, a prezis cã în anul 2008 se vor vinde 6,8 milioane de 
etichete. Ele vor fi folosite pe palete ºi pe cutii, dar ºi pe articole individuale, cum ar fi 
medicamentele, cãrþile ºi biletele de transport. 

Multe instituþii ºtiinþifice cerceteazã posibile aplicaþii ale RFID ºi impactul lor în 
societate. 

Unul din domeniile de mare viitor va fi cu siguranþã cel al lanþului de procese 
logistice. În prezent, gestiunea lanþului de distribuþie se bazeazã pe o pãstrare 
centralizatã a datelor, aceasta însemnând cã, deºi sistemul este împrãºtiat, existã un 
punct central care ia toate deciziile privind drumul ºi momentul deplasãrii coletelor. 
Identificarea paletelor se face în mod obiºnuit prin codurile de bare ºi trecerea la EPC va 
însemna o creºtere considerabilã a volumului de date, în special dacã este etichetat 
fiecare produs.

Cererile privind viteza de prelucrare din sistemul de gestiune a lanþului de 
distribuþie continuã sã creascã, în timp ce reþelele logistice devin tot mai complexe ºi  
globale. Cum ar putea industria sã facã faþã acestor solicitãri ale pieþei? 
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Rãspunsul este surprinzãtor de simplu întrucât, în viitor, unitãþile logistice înseºi 
vor ºti unde se duc ºi-ºi vor gãsi drumul singure. Cu alte cuvinte, unitãþile nu mai sunt 
controlate de sistemul fluxului de materiale, ci unitãþile vor controla fluxul de materiale. 
Acest concept, reprezentând unul din principiile de bazã din spatele Internet-ului, este 
referit adeseori ca "Internet al obiectelor". 

Aºa cum un e-mail îºi gãseºte drumul sãu pe web-uri, coletele cu auto-control, 
paletele ºi containerele cunosc destinaþia lor prin lanþul de procese. Condiþia este ca 
informaþiile relevante sã fie memorate pe tag-uri ºi astfel, aceste date vor controla prin 
radio-frecvenþã benzile transportoare ºi alte echipamente.

Eticheta RFID conþine un numãr de cod care poate fi legat la anumite informaþii 
pãstrate în baza de date. Mai mult, va fi fezabil sã pãstrãm anumite informaþii despre 
produs ºi procese pe însuºi tag-ul produsului. 

Pe termen lung, RFID va transforma nu numai lumea producþiei ºi comerþului, dar 
ºi viaþa zilnicã. Unele previziuni aratã cum consumatorii vor putea folosi un telefon mobil 
cu cititor RFID integrat. Astfel, cãlãtorii vor ºti exact când, urmãtorul mijloc de transport, 
va sosi în staþie, iar la destinaþie vor afla când pot sã se întoarcã.

Pentru cumpãrãturi se poate folosi acelaºi telefon mobil pentru a citi în cãmara 
proprie codurile produselor ce trebuie reaprovizionate, dupã care, informaþia se 
transmite cãtre magazinul dorit. La magazin, salariaþii vor selecta produsele dorite ºi le 
vor depozita într-un raft accesibil din exterior. De acolo, cumpãrãtorul le va ridica când 
doreºte.

Un alt sector beneficiar al RFID este cel al industriei farmaceutice. De fapt, deja se 
implementeazã RFID pentru protecþia împotriva contrafacerilor ºi piratãrii produselor. În 
afara pagubelor financiare, produsele false ameninþã sãnãtatea pacienþilor. În etapa 
urmãtoare, consumatorii vor putea scana tag-ul de pe ambalajul medicamentului cu 
ajutorul telefonului mobil ºi, prin Internet, vor compara informaþia cu lista confidenþialã 
de componente care pot provoca o reacþie. Pacientul va fi astfel protejat de o 
interacþiune cu alte medicamente sau reacþii alergice. Informaþiile personale medicale 
nu sunt accesibile decât pacientului sau medicului. 

În afarã de scenariile de mai sus existã ºi alte posibilitãþi rezultând din combinarea 
RFID cu anumiþi senzori. Prin intermediul unor senzori integraþi în obiecte, acestea au 
capacitatea de a înregistra informaþii din mediu ºi de a comunica prin radio cu alte 
obiecte.

Integrarea tehnologiei RFID creeazã condiþiile pentru "Internetul obiectelor" care, 
în viaþa de zi cu zi poate sã însemne, de exemplu, cã un obiect murdar poate "notifica" cã 
el trebuie curãþat ºi prin comunicare cu echipamentul de spãlat sã aleagã programul 
corect. Echipamentele care pãstreazã sângele pentru transfuzii pot semnala când s-a 
depãºit o anumitã temperaturã sau se apropie termenul de expirare. În trafic se poate 
monitoriza permanent viteza de deplasare, condiþiile de vizibilitate sau performanþele 
motorului. Beneficiile cheie derivã din facilitãþile de înregistrare ºi legare a informaþiilor 
dintr-o realitate dinamicã cãtre date memorate ºi prelucrabile. În planul întreprinderilor 
putem realiza o legare a proceselor ºi evenimentelor individuale cu departamentele 
funcþionale prin intermediul calculatoarelor "omniprezente". Aceasta ne conduce la 
scãderi de costuri, creºterea calitãþii ºi un nou model de afaceri. 

5.4. Facilitãþi pentru consumatori
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5.5. Inovarea permanentã

a) Procese coordonate 

b) Structurã IT deschisã

c) Software flexibil

d) Reþea complexã

*

*       *

Pentru ca cele arãtate mai sus sã devinã realitate ºi pentru ca potenþialul RFID sã 
fie exploatat complet, prima condiþie ºi cea mai importantã este necesitatea unei inovãri 
tehnologice permanente.

Cercetãtorii au identificat 4 domenii care necesitã dezvoltãri urgente :

Tehnologia RFID va fi desfãºuratã pentru a înregistra nu numai poziþia ºi viteza 
obiectelor individuale în procesele lanþului de distribuþie ci ºi proprietãþile 
virtuale ºi fizice precum temperatura, luminozitatea, umezeala sau presiunea. 
Dacã procesele în supermagazine trebuie îmbunãtãþite, de exemplu, ºi dorim 
sã le oferim clienþilor o calitate mai bunã a produselor ºi siguranþã, trebuie 
optimizate procesele de afaceri relevante ºi, mai ales, capacitãþile tehnologiei 
informaþiei (IT). 

Chiar ºi fãrã tehnologie IT, volumul relevant de date se dubleazã la 12-18 luni, 
determinând necesitatea unei structuri IT flexibile ºi securizate. Mai mult, 
devine extrem de necesarã posibilitatea schimbului de informaþii în timp real. 
Este potrivitã o structurã IT bazatã pe standarde deschise, care sã ajute la 
aranjarea ºi coordonarea cu diversele interacþiuni. 

Pentru exploatarea întregului potenþial RFID, este, de asemenea, necesar un 
software adaptabil ºi deductibil. "Adaptabil" înseamnã cã software-ul poate fi 
modificat ºi ajustat cu uºurinþã într-un timp scurt. "Deductibil" înseamnã cã 
software-ul poate învãþa singur unele lucruri. De exemplu, programul poate 
cunoaºte câteva reguli de afaceri ºi, pe aceastã bazã, se poate adapta la un nou 
canal de date independent. Un astfel de software face posibilã funcþionarea 
calculatoarelor în modul "omniprezent" ºi în acelaºi timp permite operatorului 
uman sã intervinã în caz de proastã funcþionare. 

O reþea compactã împreunã cu o mobilitate crescutã va stimula tendinþa de a 
proiecta lanþul de procese pentru o trasabilitate mai bunã. Conducãtorii trebuie 
sã aibã acces la informaþii permanent ºi din orice loc. Sistemele bazate pe RFID 
ºi tehnologia senzorilor care au autonomie largã ºi capabile sã se auto-menþinã, 
reprezintã o condiþie a atingerii acestor obiective. Prin reþelele cu radio-
frecvenþã se pot acoperi zone extinse ºi chiar locaþii izolate care pot fi integrate 
în lanþul de procese digitale.

Desfãºurarea tehnologiei RFID cere întreprinderilor sã se adapteze rapid la 
structurile modificate ºi sã dezvolte noi modele de afaceri. În plus, sunt necesare 
investiþii în noile tehnologii pentru culegere date, sisteme IT, software ºi infrastructurã. 
Oricum, devine evident în prezent cã aceste cheltuieli vor fi rãsplãtite: prin creºterea 
considerabilã a vizibilitãþii în lanþul de distribuþie, fluidizarea ºi controlul mai bun al 
proceselor precum ºi posibilitatea de a acþiona rapid (de exemplu, un capriciu 
momentan poate determina o creºtere a cererii la un anumit produs). Afacerile care vor 
reuºi sã atragã întreg potenþialul tehnologiei RFID se vor bucura de avantaje competitive 
semnificative. 
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