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Identifikācijas jēdziens 
 
Identifikācija ir objekta atpazīšana pēc tā pazīmēm. 
 

Automātiskā identifikācija 
Automātiskā identifikācija ir tehnoloģiju kopums, kas, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, konstatē objekta 
unikālās pazīmes jeb tā datu unikālo secību, veic to 
matemātisku apstrādi, bet rezultātā nodrošina objektu 
viennozīmīgu atpazīšanu. Par objektiem var būt prece, 
dokumenti, bagāža, cilvēki, priekšmeti, dzīvnieki u.c. 
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Priekšrocības 
 

 ātri saņemt informāciju par produktu, par preču 
ražotājiem, kravas nosūtītājiem, kravas saņēmējiem, 
loģistikas starpniekiem; 

 īstenot kontroli un monitoringu ar informācijas - datoru 
sistēmas palīdzību par katra produkcijas veida virzību; 

 veikt automatizētu elektronisko dokumentu apstrādi; 
 samazināt izdevumus, vienkāršojot un paātrinot 
pasūtījumu vākšanu ražošanā un sadalē. 
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Automātiskās identifikācijas  
tehnoloģijas 
 

 Svītrkodēšana – tumšo un gaišo svītru kombinācija, 
kas dod iespēju kodēt, nolasīt un atšifrēt informāciju par 
precēm, izmantojot datortehniku. 

 Radiofrekvenču sistēmas ir tehnoloģija, kas objektu 
identifikācijai izmanto radioviļņus. RFID priekšrocība ir 
saistīta ar to, ka tā neprasa tiešu kontaktu starp objektu 
un nolasītāju.  

 Biometrija ir statistisko metožu kopums, kuru lieto 
bioloģiskās informācijas ievākšanā, apstrādē un 
interpretācijā 
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GS1 
 

GS1 – automātiskas identifikācijas organizācija, kas pasaules 
mērogā nodrošina automātiskas identifikācijas standartu izstrādi un 
ieviešanu ar mērķi paaugstināt piegādes ķēžu darbības efektivitāti. 

tīmeklī: www.gs1.org 
GS1 risinājumi: 

 
 Automātiskās identifikācijas globālie standarti 

svītrkodēšanas tehnoloģijai 
 

 Automātiskās identifikācijas globālie standarti 
elektronisko ziņojumu sūtīšanai 

 
 Datu globālas sinhronizācijas vide 

 
 Globālie standarti identifikācijai, izmantojot RFID 

tehnoloģiju 
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GS1 Latvija 
 
Latvijas nacionālā automātiskās identifikācijas organizācija, 
GS1 pārstāvis Latvijā, apvieno >1200 uzņēmumu, www.gs1.lv 
 

GS1 Latvija galvenie darbības mērķi 
 veicināt un atbalstīt Starptautiskās produktu, pamatlīdzekļu, vietu 

un pakalpojumu identifikācijas sistēmas GS1 attīstību Latvijā; 
 dot iespēju produktus, pamatlīdzekļus, vietas un pakalpojumus 

identificēt pēc GS1 standartiem un noteikumiem; 
 informēt par GS1 standartiem un turpmāko sistēmas evolūciju 

piegādes ķēdes vadības uzlabošanā – elektroniskā datu apmaiņa, 
elektroniskais produkta kods un radiofrekvenču identifikācija, GS1 
Globālais Datu Sinhronizācijas Tīkls un GS1 Globālais Reģistrs; 

 konsultēt un apmācīt Latvijas uzņēmējus par GS1 sistēmas 
pielietojumiem dažādos ekonomikas sektoros un izskaidrot šīs 
sistēmas pielietošanas priekšrocības. 
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Svītru kodēšana 
 

 Svītrkods ir ar datora 
palīdzību izveidots noteiktas 
ciparu un/vai burtu 
kombinācijas grafisks attēls, 
ar ko var izteikt gan burtu 
gan ciparu kombinācijas. 

 
 Svītru kods ir simbols, kas sastāv no svītrām un 
atstarpēm starp tām, veidojot skaidru attēlu, un ilustrē 
burtu un skaitļu datora kodu divzīmju sistēmā. 
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Svītru kodēšana 
 
Izmantošanas priekšrocības 

 samazinās klienta apkalpošanas laiks; 
 ātra piekļuve inventarizācijas datiem ļauj paātrināt visus 
biznesa procesus; 

 samazinās kļūdu skaits informācijas ievades gaitā; 
 iespējama “slīdošā” (izvēlēto pozīciju) inventūra; 
 ir izslēgta pircēja krāpšana, jo preces cenas 
automātiski nolasās no datu bāzes; 

 preču un krājumu patstāvīga uzskaite; 
 tirdzniecības datu analīze (pārdošanas apjoms pa 
dienām). 
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Svītru kodēšana 
 
Izmantošana: 

 Loģistikā – preču marķēšana 
 Medicīnā – medikamentu pārbaude 
 Personāla vadībā – darbinieku kontrole 
 Lidostās un aviosabiedrībās – biļešu, 

bagāžas talonu, darba rīku marķēšana 
 Valsts iestādēs un bankās: dokumentu 

marķēšana 
 Pasts – korespondences marķēšana 
 Bibliotēkās – grāmatas, žurnāli utt. 
 Tirdzniecībā – preču marķēšana 
 Ražošanā: izejvielu, pusgatavas 

produkcijas, gatavas produkcijas, instrumentu marķēšana 
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Svītru kodēšana 
 
Trīs svītrkodēšanas radīšanas versijas: 
 

 I. ASV, 19.g 50.gadi, Devids Kolinz. 
Dzelzceļa vagonu marķēšana (sarkanas un zilas līnijas 
vagonu stūrē); informācijas nolasīšana izmantojot 
fotoelementus, prožektoru izmantošana vagona 
apgaismošanai. Iespējams nolasīt kodu no objekta, kas 
kustas ar ātrumu ap 100km/st. 1968.g. prožektoru 
aizvietoja ar lāzera staru (enerģijas taupīšana, 
skanēšanas iekārtas izmēra samazināšana, marķējuma 
izmēra samazināšana). 
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Svītru kodēšana 
 
Trīs svītrkodēšanas radīšanas versijas: 
 

 II. ASV, 1932.g. diplomdarbs “Tirdzniecības automati-
zācija lielveikalos”, Walls Flint. 

Perfokaršu izmantošana. Ideja: lielveikalu pircējam nav 
jāizmanto pirkuma grozi. Tas ieraksta perfokartē produktu 
kodus, ko vēlas nopirkt. Pārdevējs nolasa to un sūta 
komandu iepirkuma organizēšanai. 1949.g. “bull’s eye” 
datu kodēšana aploču veidā – 1D kodēšanas sistēmas 
prototips. 
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Svītru kodēšana 
 
Trīs svītrkodēšanas radīšanas versijas: 
 

 III. ASV, 1948.g. Vudlands un Silvers. 
preču marķēšana ar tintēm, kurus var nolasīt ar 
ultravioletas atstarojumu; trūkumi: tintes nebija izturīgas, 
nolasīšanas process dārgs un laikietilpīgs. Jaunā ideja ar 
Morzes ābeci – punkts un domu zīme datu 
atspoguļošanai.  1952.g. saņemts patents. Koda nolasītājs 
- kino projektora fotoelements. 1960.g.lazeru tehnoloģijas 
atklāšana. 1960.g. Vudlands iesaistīts UPC tipa svītru 
kodu izstrādes projektā. 1992.g. apbalvots par nopelniem. 
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Svītru kodēšana 
 
Svīru kodēšanas tehnoloģijas izmantošanas posmi 
 

 Svītrkoda veidošana, izmantojot speciālu 
programmatūru. 

 Objekta (preces) marķēšana: svītra koda drukāšana un 
uzlīme.  

 Svītru koda nolasīšana ar skeneri (svītru kodā iekodētu 
datu ieguve). 
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Svītru kodēšana 
 
Lineārie svītru kodi 
 

 Visa informācija tiek ierakstīta vienā līnijā 
 Neliela informācijas apjoma kodēšanai (līdz 30 
simboliem) 

 Nesatur informāciju par objekta īpašībām 
 Lēti skeneri koda nolasīšanai 
 Mūsdienas tie ir izplātītākie 

 

Piemēri: EAN, UPC, Code39, Code128, 
Codabar, Interleaved 2 of 5, utt. 
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Svītru kodēšana 
 
Lineārie svītru kodi 
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http://www.azalea.com/POSTNET�
http://www.azalea.com/Code39�
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Svītru kodēšana 
 
Dīvdimensiju svītru kodi 
 

 Viss koda aizņemtais laukums jāuztver kā viens vesels 
un tikai tad jāatšifrē; 

 Nodrošina augstāku aizsardzības līmeni, jo bieži pats 
koda veidošanas algoritms ir slepens; 

 Liela informācijas apjoma kodēšanai (līdz vairākām lpp.); 
 Nolasīšana pa vertikāli un horizontāli; 
 Skeneri koda nolasīšanai ir dārgākie; 
 Nolasīšana aizņem vairāk laika. 

Piemēri: PDF 417, MaxiCode, Data Matrix, Aztec Code utt. 
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Svītru kodēšana 
 
Dīvdimensiju svītru kodi 
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Svītru kodēšana 
 
Jauktie svītru kodi 

 Apvieno lineārus un divdimensijas svītru kodus 
 Nolasīšanai (stenēšanai) var izmantot dažādas ierīces 
 Piemēri: Aztec Mesa utt. 

 
Krāsains svītru kods 

 Microsoft produkts; 
 Var nolasīt ar WEB kameru 

un mobilo tālruni 
 Līdz 3.5tukst. zīm/6.5.kv.cm 
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda struktūra 
1977.g. European Article Numbering Association uz ASV UPC 
(Universal Product Code) koda bāzes izstrādāja kodu, kuru var 
izmantot jebkura pasaules valstī. Vēlāk organizācija kļuva no 
Eiropas par starptautisku. No EAN kodiem izplatītākais ir EAN 
13 bitu kods (sastāv no 13 zīmēm). 

Number System (pirmie trīs cipari) – EAN 
prefikss, norāda uz organizāciju, kurai ir 
tiesības piedāvāt EAN kodu izmantošanu. 
Katra valstī ir savs EAN pārstāvis. Latvijas 
EAN pārstāvis ir GS1 Latvija (EAN Latvija), 
un tai ir piešķirts kods 475.  
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda struktūra 
 
 
 
 
 
 

! 475 nozīme, ka organizācija, kas piedāvā preci, ir 
reģistrēta GS1 Latvija, nevis tas, ka tā atrodas Latvijā. 

 

LIS 2.lekcija   MIK 



 
 

22 

Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda struktūra: EAN-13 prefikss 

– norāda uz EAN/GS1 nacionālo organizāciju 
00-13: USA & Canada 20-29: In-Store numbers 30-37: France 
380: Bulgaria  383: Slovenia 385: Croatia 
387: Bosnia-Herzegovina 400-440: Germany 45+49: Japan 
460-469: Russian 471: Taiwan 474: Estonia 
475: Latvia 476: Azerbaijan 477: Lithuania 
478: Uzbekistan 479: Sri Lanka 480: Philippines 
481: Belarus 482: Ukraine 484: Moldova 
485: Armenia 486: Georgia 487: Kazakhstan 
489: Hong Kong 50: United Kingdom 520: Greece 
528: Lebanon 529: Cyprus 531: Macedonia 
535: Malta 539: Ireland 54: Belgium & Luxembourg 
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda struktūra 

Mfg Code – unikālais ražotāja kods, ko 
piešķir EAN organizācija 
Product Code – unikālais produkta kods, 
kuru piešķir produkta izstrādātājs 

 

! Pat ja viens un tāds pats produkts ir 
izgatavots pēc vienādas tehnoloģijas BET 
dažādos uzņēmumos, to svītru kodam 
jāatšķiras. 
Vienam un tādam pašam produktam BET ar 
dažādām īpatnībām (svars, izmērs, krāsa 
utt.) jāpiešķir dažādi svītru kodi.  
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda struktūra 

Check Digit – kontrolcipars – koda nolasīšanas 
pareizības pārbaudei; nolasīta un izskaitļota 
kodu sakritība nozīme, ka kods ir nolasīts pareizi 
– skenera gaismas/skaņa signāls uz skeneri. 

Check Digit – kontrolcipara algoritms: 
1. atrast pāru pozīciju kopsummu; 
2. reizināt iegūtu rezultātu uz 3; 
3. atrast nepāru pozīciju 
kopsummu (bez kontrolcipara); 
4. saskaitīt 2.un 3.soļu rezultātus; 
5. atrast minimālo skaitļi, kas 
paskaitot tam 4.soļa rezultātu dos 
skaitļi, kas dalās uz 10. 

 7+0+9+0+0+4=20 
 20*3=60 
 4+5+3+6+0+3=21 
 60+21=81 
 81+KC=90 => KC=9 ! 
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda izmēri 

 Nominālais izmērs (100%) 
37.29mm x 25.93mm 

 Minimālais izmērs (80%) 
29.83mm x 20.74mm 

 Maksimālais izmērs (200%) 
74.58 mm x 51.86mm  
 
 

! Svītru koda garuma samazinājums nav atļauts! 
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Svītru kodēšana 
 
EAN-13 svītru koda papildkodi 

 Add-on 2 – parasti informē par 
preces izgatavošanas 
mēnesi / nedēļu 

 
 Add-on 5 – pielieto, piem., 
grāmatu/periodisko izdevumu 
marķēšanai 
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Svītru kodēšana 
 
UPC svītru kods 
Svītrkods UPC ir nepārtraukts, ar fiksētu garumu un ar 
augstu ieraksta blīvumu, kas atļauj attēlot 12 ciparus no 0 
līdz 9. Eksistē divi UPC koda varianti: UPC-A un UPC-E. 
 

Šim kodam ir tāda pati kodu tabula kā EAN13. 
 

Piemērā: 
 0 – sistēmas numurs; 
 813791 – ražotāja kods; 
 19801 – preces kods; 
 7 – kontroles summa. 
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Svītru kodēšana 
 
Code39 svītru kods 

Svītrkods Code39 ir mainīga 
garuma diskrēts kods, kas 
ļauj attēlot 43 simbolus: 
1234567890ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ - . $ / 
+ % SPACE 
Dēvē par «Code 3 of 9». 
Katrs simbols sākas un 
beidzas ar tumšu svītru un 
sastāv no 5 tumšām un 4 
gaišām svītrām. 
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Svītru kodēšana 
 
Code128 svītru kods 

Svītrkods Code128 ir 
mainīga garuma, 
nepārtraukts kods, kurš ļauj 
attēlot 128 ASCII zīmes 

Code128 koda svītru simbolu veido: 
 stabilizācijas zona (1), kas atrodas pirms "Start" zīmes; 
 "Start" zīme (2); 
 informācijas zīme (3); 
 kontroles zīme (4); 
 "Stop" zīme (5); 
 stabilizācijas zona (6), kas atrodas pēc „Stop” zīmes. 
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Svītru kodēšana 
 
PDF417 divdimensiju svītru kods 

PDF417 (Portable Data File – Portatīvā 
datu datne) simbolika tika ieviesta 
1991.gadā (to piedāvāja uzņēmums 
Symbol Technologies). Svītrkoda 
simbols sastāv no 17 moduļiem, no 
kuriem katrs satur 4 svītras un atstarpes 

Koda struktūra atbalsta maksimālu kodēšanu no 1000 līdz 
2000 simboliem vienā kodā pie informācijas blīvuma no 
100 līdz 340 simboliem. Katrs kods satur Start un Stop 
svītru grupas, kas palielina svītrkoda augstumu. 
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Svītru kodēšana 
 
AZTEC divdimensiju svītru kods 

Aztec kods tika ievests 1995.gadā (to 
piedāvāja uzņēmums Welch Allyn Inc.). 
Aztec satur kvadrātisku matricu ar 
koncentriskiem kvadrātiem centrā, kuri 
apraksta koda pozīciju. 
 

 
Minimālais Aztec kods kodē 13 ciparus vai 12 burtus, bet 
maksimāli iespējamais – 3832 ciparus vai 3067 burtus (vai 
1914 datu baitus). 
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Svītru kodēšana 
 
Data Matrix divdimensiju svītru kods 

Data Matrix kods (uzņēmums CiMatrix) ir 
divdimensiju kods, kas ir izstrādāts liela 
informācijas apjoma izvietošanai 
ierobežotas virsmas laukuma ietvaros. 
 
 
 

Var glabāt no 1 līdz 500 simboliem. Īpaši populāra ir Data 
Matrix izmantošana nelielu priekšmetu marķēšanai. 
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Svītru kodēšana 
 
Vienas vienības un pakas kodēšana 

Viena vienība Paka Ja svītru kods ir piešķirts pakai, tad 
atsevišķas vienības koda nedrīkst būt 
saskatāmam. 
Datu bāzē pakas svītru koda vienībai ir 
piešķirta pakas cena (nevis vienas 
vienības cena). 
Ja iepakojums ir caurspīdīgs bez koda 
uz tā, var nolasīt vienas vienības cenu un 
manuāli ievadīt daudzumu. 

  

Coca Cola, 0.33l, 
1gab. 

Coca Cola, 0.33l, 
12 gab./pakā 

4607009520087 4607009520094 

 

! Ir rekomendēts ievietot svītru koda uz 
preces/pakas malas vai uz pamatnes. 
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Svītru kodēšana 
 
Transportēšanas pakas svītru kods 

 Transportēšanas tara/paka: kaste, palete, kārba; 
 Izmanto EAN/UCC-14 numuru; 
 Simboliku Interleaved Two of Five – ITF-14; 

 
 Koda attēla izmērs 152.4mmx 41.4mm; 
 Koda var drukāt uz taras (kastes); 
 Pēc pakas koda var pateikt, kāds produkts tajā atrodas; 
 Koda 12 zīmes – ir vienādas ar produkta kodu (bez 

kontrolcipara), kas atrodas iekšā; 
 zīme – nozīme transportēšanas pakas veidu (pieļaujamas 

vērtības 1-8).  
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Svītrkodu printeri 
 

 Svītrkodu printeri izmanto svītru kodēšanas marķējumu 
drukāšanai uz precēm, kurām nav ražotāja marķējuma. 

 Ir iespējams gan drukāt svītru kodu uz tukšām 
etiķetēm, gan uz etiķetēm, kuras jau iepriekš satur kādu 
informāciju. 

 Materiāla tips, uz kuriem drukā svītrkodu, var būt 
dažāds – papīrs, kartons, termopapīrs, daži sintētiskie 
materiāli. 
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Svītrkodu printeri 
 
Pēc drukāšanas principa svītrkodu printeri iedalās: 

 termoprinteri 
 termopārneses printeri 
 matricu printeri 

 
Pēc ražīguma printerus var iedalīt: 

 mobilie, 
 biroja jeb galda 
 noliktavu jeb rūpnieciskie printeri 
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Svītrkodu printeri 
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Svītrkodu printeri 
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Svītrkodu skeneri 
 

 Svītru kodu skeneris ir kompakta ierīce, kas ir 
paredzēta informācijas nolasīšanai no preces 
marķējuma, šīs informācijas dekodēšanai un 
pārsūtīšanai datorā, kases aparātā vai POS-terminālā.  

 Pašlaik gandrīz visu svītru kodu skeneru iekšējais 
programmnodrošinājums nodrošina iespēju nolasīt 
jebkuru no populārākajiem svītrkodiem, ieskaitot EAN-
13 (EAN-8), UPC A, UPC E, ITF, Code 39, Code 128, 
ISBN un citus. 
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Svītrkodu skeneri 
 
Svītrkodu skenerus var klasificēt pēc sekojošām pazīmēm: 

 gaismas avots 
 pieslēgšanas saskarne 
 tehnoloģiskā konstrukcija 
 nolasīšanas tehnoloģija 
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Svītrkodu skeneri 
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Svītrkodu skeneri 
 

 
Bioptiskais skeneris 

Metrologic 
Slotu skeneris 

Datalogic 
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Svītrkoda nolasīšanas un signāla 
apstrādes pamatprincipi 
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