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Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en schriftelijke opinie. Het 
octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.
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Titel: Werkwijze voor het draadloos updaten van een veelvoud van labels

zoals smartlabels die door dieren worden gedragen en een systeem voor het 

uitvoeren van een dergelijke werkwijze.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het draadloos 

updaten van een veelvoud van labels zoals smartlabels die door dieren 

worden gedragen. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een systeem 

voor het uitvoeren van een dergelijke werkwijze, voorzien van tenminste een 

zender-eenheid en tenminste een label. Een dergelijke werkwijze en systeem 

zijn op zich bekend.

De bekende werkwijze en het bekende systeem zijn gebaseerd op peer 

tot peer communicatie. Bij een dergelijke software update wordt hierbij één 

label tegelijk van nieuwe software voorzien. Dit betekent dat de ten minste 

ene zender-eenheid communiceert met één label tegelijk voor het updaten 

van het betreffende label. Hierbij wordt voorts gebruik gemaakt van een 

ontvanger voor het ontvangen van informatie van het label over het al of 

niet volledig hebben ontvangen van de update. Deze wordt zonodig deels 

herhaald totdat het label aangeeft de update volledig te hebben ontvangen. 

Deze werkwijze en dit systeem is erg traag als er veel labels van software 

voorzien moeten worden.

Een voorbeeld kan dit illustreren:

Stel dat een nieuwe update (Software versie) SW een grootte heeft 

van lOOkByte. Stel verder dat de communicatie snelheid tussen een label en 

de zender-eenheid 100kBit/s bedraagt. Stel voorts dat het aantal 

koeien/labels dat de nieuwe update SW nodig heeft 10.000 bedraagt. Het 

uitzenden van de update SW wordt uitgevoerd door een veelvoud van 

pakketten uit te zenden die elk een grootte hebben van 128 Bytes waarvan 

28 overhead. Dit betekent dat 10 ins nodig is voor het uitzenden van een 

pakket. Dit pakket moet bij ontvangst door het label worden verwerkt.
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Vervolgens moet het label de goede ontvangst bevestigen voordat een 

volgend pakket kan worden uitgezonden. Dit duurt al snel 20 ms zodat in 

totaal 30 ms nodig is voor het verzenden, ontvangen en opslaan van een 

pakket in het label. Er zijn veelal 1000 pakketten per label nodig die aan 

een label moeten toegevoerd voor een update zodat per label 30 seconden 

nodig is voor een update. Bij 10.000 labels duurt het dus minimaal 300.000 

seconden (=83 uur) voordat alle labels zijn ge-update. In de praktijk zal dit 

veel langer zijn omdat niet alle communicatie in een keer goed gaat en 

bovendien zijn niet alle koeien binnen bereik van de ten minste ene zender- 

eenheid. Bij grote installaties kan het zelfs zo zijn dat de koeien alleen 

tijdens het melken in de buurt van de antenne zijn waardoor het bijna 

onmogelijk wordt om een dergelijke installatie te updaten.

De uitvinding beoogt het proces van updaten te verbeteren zodat een 

veelvoud van labels sneller kan worden ge-update.

De werkwijze volgens de uitvinding is dienovereenkomstig gekenmerkt in 

dat deze de volgende stappen omvat:

a. met behulp van ten minste een zender-eenheid wordt herhaald een 

verzameling van pakketten uitgezonden waarbij de verzamehng meer dan 

een pakket omvat, waarbij elk pakket een unieke identificatiecode omvat en 

waarbij de pakketten in de tijd niet met elkaar overlappend worden 

uitgezonden, waarbij de update-informatie voor het uitvoeren van een 

update verspreid over een veelvoud van de pakketten van de verzameling 

van pakketten is op genom en;

b. elk label die de verzameling pakketten of een deel daarvan ontvangt 

registreert informatie uit de pakketten die is ontvangen, tenminste zolang 

alle pakketten van de verzameling nog niet volledig zijn ontvangen door het 

betreffende label;

c. stap b. wordt herhaald totdat alle pakketten van de verzamehng zijn 

ontvangen;
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d. de up date-informatie wordt uit de verzameling van pakketten 

geëxtraheerd.

Het idee achter de uitvinding is dat de informatie die door de zender- 

eenheid wordt uitgezonden door meer dan één label tegelijk kan worden 

ontvangen, en gebruikt, voor het updaten van de labels. Er kan dus een 

veelvoud van labels, parallel of deels parallel, worden ge-update. Hierbij is 

het geen probleem in dien een aantal labels de update op enig moment niet 

of deels ontvangen omdat de verzameling pakketten herhaald wordt 

uitgezonden. Er ontstaat tijdwinst ten opzichte van systemen waarin de 

labels sequentieel worden geupdate. Indien bijvoorbeeld 1000 labels binnen 

bereik van de zender-eenheid zijn, kunnen deze tegelijk of deels tegelijk 

worden ge-update. Hierbij kan het gebeuren dat een van deze labels tijdelijk 

buiten bereik is, echter wanneer dit label weer binnen bereik is kan hij de 

verzameling pakketten die herhaald wordt uitgezonden opnieuw, eventueel 

deels ontvangen omdat het veelvoud van pakketten herhaald wordt 

uitgezonden. Indien een pakket nog niet eerder is ontvangen of niet volledig 

is ontvangen kan het betreffende label informatie van deze pakketten 

alsnog ontvangen omdat het veelvoud van pakketten herhaald wordt 

uitgezonden. Dit gaat zo door tot dat alle pakketten van de verzameling 

compleet zijn ontvangen. Daarna kan de volledige update worden 

geëxtraheerd uit het veelvoud van ontvangen pakketten. Dit sluit niet uit 

dat zodra een aantal, maar nog niet alle, pakketten van het veelvoud van 

pakketten is ontvangen al wel een deel van de update uit de ontvangen 

pakketten wordt geëxtraheerd.

Doordat bij het uitzenden van de verzamehng pakketten telkens een 

veelvoud van labels informatie van de update binnen kan halen (alle 

informatie of een deel van de informatie van een update) kunnen de labels 

veel sneller worden ge-update. Bij de genoemde 1000 labels kan de totale 

update bijvoorbeeld 100-1000 keer sneller worden uitgevoerd.
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In het bijzonder geldt dat elk label in een stap e. een vooraf bepaalde 

code uitzendt wanneer het label alle pakketten van het veelvoud van 

pakketten heeft ontvangen. Deze code kan dan met behulp van ten minste 

een ontvanger worden ontvangen. In het bijzonder geldt dat de zender- 

eenheid stopt in een stap f. met het herhaald uitzenden van de verzameling 

pakketten wanneer een ontvanger van elk label van een vooraf bepaalde 

groep van labels of van een vooraf bepaald aantal labels, een code heeft 

ontvangen dat deze alle pakketten van de verzameling pakketten heeft 

ontvangen. Op deze wijze wordt het veelvoud van pakketten niet onnodig 

lang uitgezonden en neemt het updaten van de bepaalde groep van labels of 

van het vooraf bepaald aantal labels relatief weinig tijd in beslag. Wanneer 

de zender-eenheid is gestopt, dan is een complete update van een veelvoud 

van labels in relatief korte tijd uitgevoerd. Bij voorkeur geldt dat de 

pakketten in de tijd van elkaar gescheiden worden uitgezonden, dat wil 

zeggen dat er tussen naburige pakketten een tijdsverloop is tussen het 

moment waarop het einde van een pakket wordt uitgezonden en het 

moment waarop het begin van een volgende pakket wordt uitgezonden. Dit 

maakt het voor een label gemakkelijk om een pakket bij ontvangst te 

herkennen. Het verhoogt de zekerheid voor het onderscheidenlijk detecteren 

van pakketten.

Volgens een geavanceerde uitvoeringsvorm geldt dat ten minste een 

deel van reconstructie-informatie voor het kunnen reconstrueren van de 

verzameling pakketten in stap b. en stap c. vooraf aan het uitvoeren van 

stap a. of stap b. bekend is bij elk label. Deze informatie kan bijvoorbeeld 

tijdens productie van het label in het label worden opgenomen of later aan 

het label, bijvoorbeeld draadloos, worden toegestuurd. Het is echter ook 

mogelijk dat ten minste een deel van reconstructie-informatie voor het 

kunnen reconstrueren van de verzameling pakketten in stap b. en stap c. 

vooraf is bepaald en in de verzameling pakketten is opgenomen. Bij 

ontvangst van pakketten zal het label dan proberen deze reconstructie- 
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informatie te extraheren zodat deze informatie kan worden gebruikt voor 

het reconstrueren van de verzameling pakketten. Ook is het mogelijk dat 

een deel van de reconstructie-informatie voorafgaand aan het uitvoeren van 

stap a. bekend is bij het label en dat een, in het bijzonder ander deel van de 

reconstructie-informatie in de pakketten is opgenomen. Voor alle drie de 

varianten kan echter gelden dat de reconstructie-informatie omvat: de 

grootte van elk van de pakketten, een positie van de identificatie code 

binnen elk pakket, een tijdsafstand tussen naburige pakketten, een volgorde 

van de pakketten die de update informatie bepaalt en/of het aantal 

pakketten van de verzameling pakketten.

Bij voorkeur geldt dat in stap b. alleen telkens informatie van een 

compleet pakket wordt geregistreerd in het label. Wanneer een pakket dan 

niet volledig wordt ontvangen wordt de wel ontvangen informatie van het 

pakket niet geregistreerd. Het pakket wordt pas geregistreerd wanneer het 

later nog een keer maar dan volledig wordt ontvangen. Noodzakelijk is dit 

echter niet. Het is ook mogelijk dat informatie van een deels ontvangen 

pakket wordt geregistreerd met de bedoeling dat de ontbrekende informatie 

van het betreffende pakket later wordt geregistreerd, wanneer deze 

ontbrekende informatie later wordt ontvangen wanneer hetzelfde pakket of 

een deel daarvan later nog een keer of later meer keren wordt ontvangen.

In het bijzonder geldt dat het veelvoud van pakketten een bericht 

vormt waarbij in stap a. het bericht herhaald wordt uitgezonden. In het 

bijzonder hebben de pakketten binnen een bericht telkens dezelfde volgorde. 

Het is echter ook mogelijk dat een verzameling pakketten herhaald wordt 

uitgezonden waarbij de pakketten echter in een wisselende volgorde 

herhaald worden uitgezonden. Elk bericht kan dan bijvoorbeeld dezelfde 

verzameling pakketten omvatten, maar in een andere volgorde. Het is 

echter ook mogelijk dat de verzameling pakketten die herhaald wordt 

uitgezonden in de tijd overlapt met een volgende verzamelingen pakketten 

die wordt uitgezonden zonder dat de pakketten zelf in de tijd overlappen. In 
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het algemeen geldt dus dat de pakketten van de verzameling pakketten 

herhaald worden uitgezonden waarbij de volgorde waarin de pakketten 

herhaald worden uitgezonden kan variëren.

In het bijzonder geldt dat elk label probeert de reconstructie- 

informatie uit een ontvangen pakket of uit de tot dan toe ontvangen 

pakketten te extraheren totdat de reconstructie-informatie is geëxtraheerd. 

Verder kan hierbij gelden dat elk label, nadat deze de reconstructie- 

informatie heeft geëxtraheerd, deze informatie gebruikt om de verzameling 

pakketten te reconstrueren uit de reeds geregistreerde informatie indien 

hiervoor voldoende informatie is ontvangen, of uit nieuw ontvangen 

informatie van de pakketten of uit reeds eerder ontvangen informatie van 

de pakketten in combinatie met nieuw ontvangen informatie van de 

pakketten.

De reconstructie-informatie kan bijvoorbeeld een getal omvatten dat 

het aantal pakketten van de verzamehng pakketten omvat. Zodra een 

aantal verschillende pakketten door een label is ontvangen dat gelijk is aan 

het getal weet het label dat de verzameling pakketten compleet is. 

In het bijzonder geldt dat de informatie voor het uitvoeren van een update 

verspreid over een veelvoud van pakketten van de verzameling van 

pakketten is opgenomen, meer in het bijzonder verspreid over alle 

pakketten van de verzameling pakketten is opgenomen.

Verder kan in het bijzonder gelden dat de reconstructie-informatie 

ook wordt gebruikt voor het uitvoeren van stap d. Zo kan de reconstructie- 

informatie ook informatie omvatten over de volgorde van de pakketten van 

de verzameling pakketten die bekend moet zijn om uit de pakketten de 

update te extraheren.

Indien het label vooraf is voorzien van de reconstructie-informatie 

kan deze informatie op vergelijkbare wijze worden gebruikt. Zo kan het 

label deze informatie gebruiken om de verzameling pakketten te 

reconstrueren uit de reeds geregistreerde informatie indien hiervoor
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voldoende informatie is ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld de reconstructie- 

informatie een getal omvatten dat het aantal pakketten van de verzameling 

pakketten omvat. Zodra een aantal verschillende pakketten door een label is 

ontvangen dat gehjk is aan het getal weet het label dat de verzameling

5 pakketten compleet is. Ook is het in dat geval mogehjk dat de reconstructie- 

informatie ook wordt gebruikt voor het uitvoeren van stap d. Zo kan de 

reconstructie-informatie ook informatie omvatten over de volgorde van de 

pakketten van de verzameling pakketten die bekend moet zijn om uit de 

pakketten de update te reconstrueren. Het is in dergelijke gevallen

10 uiteraard ook mogehjk dat de unieke identificatie codes van de pakketten de 

volgorde van de pakketten bepalen. Dit feit moet dan wel bij de labels 

bekend zijn en kan worden beschouwd als reconstructie-informatie.

Het systeem voor het uitvoeren van een werkwijze volgens de 

uitvinding is voorzien van tenminste een zender-eenheid, een met de 

15 zender-eenheid verbonden controle-eenheid en tenminste een label waarbij 

de controle-eenheid is ingericht om de verzameling pakketten aan de 

zender-eenheid toe te voeren voor het uitzenden van de verzamehng 

pakketten in stap a. en waarbij het ten minste ene label is ingericht om stap 

b., stap c. en stap d. uit te voeren met behulp van een processor.

20 In het bijzonder geldt hierbij dat het label is ingericht om de stap e. uit te 

voeren.

Bij voorkeur geldt dat het systeem verder is voorzien van ten minste 

een ontvanger-eenheid die communicatief is verbonden met de controle- 

eenheid waarbij het systeem is ingericht om een stap f. uit te voeren waarin 

25 de zender-eenheid door de controle-eenheid wordt gestopt met het herhaald 

uitzenden van het bericht wanneer de ontvanger-eenheid van elk label van 

een vooraf bepaalde groep van labels of een vooraf bepaald aantal labels een 

code heeft ontvangen dat deze alle pakketten heeft gereconstrueerd of de 

informatie van alle pakketten heeft ontvangen. Volgens een bijzondere 

30 uitvoeringsvorm geldt dat de ontvanger-eenheid en de zender-eenheid
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samen een transceiver vormen. Bij voorkeur geldt dat de ten minste ene 

zender-eenheid deel uitmaakt van een lezer om een label uit te lezen. Meer 

in het algemeen geldt dat het systeem bij voorkeur is voorzien van een 

veelvoud van de labels. Verder geldt in het bijzonder dat het systeem is 

voorzien van een veelvoud van de zender-eenheden. Indien de zender- 

eenheden verspreid staan op gesteld heeft dit als voordeel dat de kans dat 

een label in het bereik is van een zender-eenheid wordt vergroot. Het 

updaten van alle labels kan dan nog sneller. In dat geval zal het systeem 

veelal nog zijn voorzien van een centrale controle-eenheid die communicatief 

met elk van de zender-eenheden is verbonden. Elke zender-eenheid kan dan 

ook zijn voorzien van een ontvanger-eenheid waarbij alle ontvanger- 

eenheden communicatief met de centrale controle-eenheid zijn verbonden. 

Ook kan elke zender-eenheid deel uitmaken van een lezer om het label uit 

te lezen. Indien het systeem is voorzien van een enkele zender-eenheid kan 

de controle-eenheid bij voorkeur in de zender-eenheid zijn op genomen. De 

labels kunnen zijn uitgevoerd als een RFID label die door een zender- 

eenheid kan worden uitgelezen en/of door een aparte RFID-lezer.

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van de 

tekening waarin:

Fig. 1 een uitvoeringsvorm van een systeem volgens cle uitvinding 

toont voor het uitvoeren van een werkwijze volgens cle uitvinding.

Fig. 2 een mogelijke opbouw van een bericht dat herhaald door het 

systeem van figuur 1 wordt uitgezonden.

In figuur 1 is met referentienummer 1 een systeem volgens de 

uitvinding aangeduid voor het uitvoeren van een werkwijze volgens de 

uitvinding. Het systeem is voorzien van een veelvoud van labels 2.i (i-1, 

2,....,11) zoals smartlabels die, in gebruik, door dieren worden gedragen. In 

dit voorbeeld gaat het om zogenaamde eartags. Het kunnen echter ook 

andere labels zijn zoals labels die aan de hals of een poot van het dier 

worden bevestigd. Elk label 2.1 is in dit voorbeeld voorzien van een op zich
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bekende RFID eenheid 4 die communicatief is verbonden met een controller

6. De controller 6 omvat een op zich bekende microprocessor en 

geheugenmiddelen waarin software is opgeslagen. De RFID eenheid 4 en de 

controller 6 zijn van een bekend type dat draadloos kan worden uitgelezen 

met een RFID lezer. In dit voorbeeld is een dergelijke RFID lezer 

schematisch aangeduid met het referentie nummer 8. De RFID lezer 8 

genereert een elektromagnetisch veld waarop een label 2.i reageert, 

bijvoorbeeld door het veld te moduleren met een identificatiecode die in de 

controller 6 is op geslagen. Hiertoe omvat de RFID- eenheid een op zich 

bekend resonant circuit, met een resonantie frequentie die overeenkomt met 

een frequentie van het elektromagnetisch veld dat door de lezer 8 wordt 

uitgezonden. Elk label kan bijvoorbeeld nog zijn voorzien van een of meer 

sensoren 10 die communicatief met de controller 6 zijn verbonden. De 

sensoren 10 kunnen bijvoorbeeld een temperatuursensor en/of 

bewegingssensor omvatten. De met behulp van de sensoren verkregen 

informatie wordt aan de controller 6 toegevoegd voor verdere verwerking. 

De controller 6 kan deze informatie eventueel in bewerkte vorm met behulp 

van een RFID eenheid 4 naar de lezer 8 sturen wanneer het label met de 

RFID eenheid in het elektromagnetisch veld dat wordt uitgezonden door het 

label 8 wordt gebracht. Het elektromagnetisch veld wordt dan met de 

betreffende informatie gemoduleerd door het betreffende label.

De controller 6 omvat software die wordt gebruikt voor het verwerken 

van meetresultaten van de sensoren 10.

Ook kan de lezer 8 commando’s sturen naar een label, welke 

commando’s door de controller onder besturing van de software van de 

controller van een label, kunnen worden uitgevoerd. Eventueel kan de 

informatie die door een label wordt uitgezonden en/of die door een label 

wordt ontvangen zijn versleuteld en kan de software van een controller zijn 

ingericht om ontvangen informatie te decoderen, en/of om uit te zenden 

informatie te versleutelen.
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Het is wenselijk om de software die in elk label aanwezig is te kunnen 

updaten. Om de labels 2.i (i=l,2,...,n) elk te kunnen updaten is het systeem 

voorzien van een zendereenheid 12 en een controle-eenheid 14 die 

communicatief met elkaar zijn verbonden. In dit voorbeeld omvat de 

controle-eenheid 14 informatie over de nieuwe software. Het kan hier gaan 

om complete nieuwe software of om een aanvulhng van reeds geïnstalleerde 

software. Voor het uitvoeren van de updates wordt met behulp van de 

zendereenheid 12 herhaald een bericht 16 uitgezonden dat een verzameling 

pakketten omvat waarbij de verzameling pakketten een veelvoud van 

pakketten informatie omvat.

In figuur 2 is een bericht 16 getoond dat in dit voorbeeld vier 

pakketten 18.1-18.4 met informatie omvat. Een software update is in dit 

voorbeeld verspreid over de vier pakketten informatie 18.1-18.4 opgenomen. 

De verzamehng pakketten omvat nog een eerste deel reconstructie- 

informatie over het aantal pakketten in het bericht en de lengte van elk van 

de pakketten. Onder lengte van een pakket wordt in dit voorbeeld verstaan 

het aantal bytes dat in een pakket is opgenomen. Voorts omvat elk pakket 

een unieke identificatiecode. Het bericht 16 wordt dusdanig uitgezonden dat 

de pakketten van het bericht bij ontvangst door een label 2.i met behulp van 

een RFID eenheid 4 van het label 2.1 door de controller 6 van het label 2.i 

van elkaar kunnen worden onderscheiden en waarbij de aanvullende 

informatie uit het bericht kan worden geëxtraheerd.

In dit voorbeeld is dit gerealiseerd doordat de afstand in tijd Δ11 

tussen opeenvolgende pakketten vooraf is bepaald en vast is gekozen. Deze 

afstand is bekend bij de controller 6 van elk van de labels en is in feite een 

tweede deel reconstructie-informatie die vooraf in de labels is opgenomen en 

dus voordat een update wordt uitgevoerd.

Wanneer het bericht 16 is uitgezonden wordt het bericht opnieuw 

uitgezonden nadat er een tijdsverschil At2 is verstreken sinds het uitzenden 

van het laatste pakket van een voorgaand bericht (zie figuur 2). Er geldt dus 
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dat de verzameling van pakketten herhaald wordt uitgezonden, in dit 

voorbeeld telkens in dezelfde volgorde.

In dit voorbeeld is het eerste deel reconstructie-informatie in het 

pakket 18.1 opgenomen. Wanneer een willekeurig label 2.i derhalve een 

pakket 18.1 ontvangt, weet het label hoeveel pakketten in een bericht zijn 

opgenomen en wat de lengte is van elk van de pakketten. De unieke 

identificatiecode is in dit voorbeeld een simpel pakketnummer. Het pakket 

18.1 kan bijvoorbeeld als identificatiecode het nummer 1 omvatten, het 

pakket 18.2 als identificatiecode het nummer 2, het pakket 18.3 als 

identificatiecode het nummer 3, en het pakket 18.4 als identificatiecode het 

nummer 4. Het bericht 16 omvat een complete update verspreid over een 

aantal van de pakketten. Het idee is dat de verzameling pakketten herhaald 

wordt uitgezonden. In dit voorbeeld is dit gerealiseerd door het bericht 16 

herhaald uit te zenden. Gezien vanuit het label 2.i kan het zo zijn dat deze 

op enig moment buiten bereik is van de zendereenheid 12. Op zich is dit 

geen probleem omdat elk pakket 18.i herhaald wordt uitgezonden en dus 

alsnog kan worden ontvangen wanneer het label 2.i de berichten die door de 

zendereenheid 12 worden uitgezonden, wel kan ontvangen. Ook kan het 

gebeuren dat het label 2.i slechts een deel van een bericht ontvangt. De 

controller eenheid 6 kan dan dat deel van het bericht opslaan en wachten 

tot deze een nieuw bericht ontvangt waarbij, bij ontvangst, bijvoorbeeld 

andere delen van het bericht worden ontvangen die eveneens kunnen 

worden op geslagen. In dit voorbeeld wordt als deel van een bericht alleen 

een compleet pakket 18.i opgeslagen. Indien een pakket slechts deels wordt 

ontvangen wordt deze ontvangen informatie niet opgeslagen. Dit proces kan 

zich herhalen totdat het label 2.i het veelvoud van pakketten heeft 

ontvangen. In dit voorbeeld weet het label dan ook de volgorde van de 

pakketten voor het extraheren van de update uit de pakketten. Deze is in 

dit voorbeeld bepaald door de unieke identificatie code van de pakketten. 

Deze code is een getal per pakket waarbij de volgorde van de pakketten
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mogelijk dat het label de relevante volgorde van de pakketten afleidt uit de 

volgorde waarin de pakketten binnen een bericht worden ontvangen. 

Wanneer het bericht een aantal keren deels of geheel is ontvangen kan 

immers ook de volgorde waarin pakketten worden ontvangen worden 

vastgesteld.

Er geldt dus dat in een stap a. met behulp van ten minste een zender- 

eenheid herhaald een verzameling van pakketten wordt uitgezonden 

waarbij de verzameling meer dan een pakket omvat, waarbij elk pakket een 

unieke identificatiecode omvat en waarbij de pakketten in de tijd niet met 

elkaar overlappend worden uitgezonden. Hierbij is de update-informatie 

voor het uitvoeren van een update verspreid over een veelvoud van de 

pakketten van de verzameling van pakketten opgenomen.

Verder geldt dat in een stap b. elk label die de verzameling pakketten 

of een deel daarvan ontvangt, informatie uit de pakketten die is ontvangen 

registreert, tenminste zolang alle pakketten van de verzameling nog niet 

volledig zijn ontvangen door het betreffende label.

In dit voorbeeld gaat het telkens om de registratie van een compleet 

pakket. Indien bij het ontvangen van een deel van de verzamehng 

pakketten slechts een deel van een bepaald pakket is ontvangen wordt de 

ontvangen informatie van dat pakket niet geregistreerd. In andere 

uitvoeringsvoorbeelden kan dit overigens wel, zoals nog zal worden 

besproken.

De berichten worden dusdanig uitgezonden dat de pakketten bij 

ontvangst van elkaar kunnen worden onderscheiden. Dit wordt in dit 

voorbeeld gerealiseerd doordat Atl and Δΐ2 vooraf zijn bepaald en bij elke 

controller 6 van een label 2.i bekend zijn.

Verder geldt dat in een stap c., stap b. door elk label wordt herhaald 

totdat alle pakketten van de verzamehng zijn ontvangen. Verder geldt dat 
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in een stap d. door elk label de update-informatie uit de verzameling van 

pakketten wordt gereconstrueerd.

Het reconstrueren door een label 2.i gaat in dit voorbeeld als volgt.

Elk label gebruikt, nadat deze de reconstructie-informatie heeft 

geëxtraheerd, de reconstructie-informatie om de verzameling pakketten te 

reconstrueren uit de reeds in stap b. of stappen b. geregistreerde informatie 

indien hiervoor voldoende informatie is ontvangen. Anders gezegd, het kan 

zo zijn dat op het moment dat een label de reconstructie- informatie heeft 

geëxtraheerd, het label ook reeds informatie heeft ontvangen en 

geregistreerd om op basis van deze informatie de verzamehng pakketten 

volledig te reconstrueren.

Het is ook mogelijk dat het label nog niet voldoende informatie heeft 

geregistreerd in voorgaande stappen b. of een voorgaande stap b. om de 

verzameling pakketten te reconstrueren op basis van de reeds 

geregistreerde informatie. In dat geval zal in dit voorbeeld elk label nadat 

deze de reconstructie-informatie heeft geëxtraheerd (waarbij nog niet 

voldoende informatie is ontvangen en geregistreerd voor het reconstrueren 

van alle pakketten), alle pakketten opnieuw trachten te reconstrueren in 

een volgende stap b. bij het ontvangen van nieuwe informatie uit een nieuw 

bericht in combinatie met reeds eerder geregistreerde informatie waarbij 

telkens een volgende stap b wordt uitgevoerd bij het ontvangen van een 

nieuw bericht totdat alle pakketten wel kunnen worden gereconstrueerd en 

worden gereconstrueerd uit de reeds eerder ontvangen en geregistreerde 

informatie en de telkens ontvangen nieuwe informatie in een volgende stap 

b. Volgens een andere variant kan elk label nadat deze de reconstructie- 

informatie heeft geëxtraheerd waarbij nog niets van de overige informatie 

die is ontvangen door het label in het label is bewaard voor het 

reconstrueren van alle pakketten, alle pakketten trachten te reconstrueren 

in een volgende stap b. bij het ontvangen van een nieuw bericht waarbij 

telkens een volgende stap b. wordt uitgevoerd bij het ontvangen van een
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nieuw bericht totdat alle pakketten wel kunnen worden gereconstrueerd. In 

deze variant wordt door een label dus pas een stap b. voor het eerst 

uitgevoerd nadat het betreffende label de reconstructie-informatie heeft 

geëxtraheerd.

In dit voorbeeld wordt de reconstructie informatie ook gebruikt voor 

het uitvoeren van stap d., namelijk om de relevante volgorde van de 

pakketten te bepalen.

Er geldt dat alle labels 2.i dezelfde werkwijze uitvoeren voor het 

reconstrueren van een volledig bericht. Zoals gezegd, omvat een bericht een 

software update zodat elk label, nadat deze een bericht heeft 

gereconstrueerd, zijn software kan updaten.

In dit voorbeeld was de afstand Atl vooraf bepaald en bekend bij elk 

label 2.i. Hierdoor was het label in staat om tesamen met de reconstructie- 

informatie de pakketten bij ontvangst van elkaar te onderscheiden. De 

reconstructie- informatie kan uit een bericht worden geëxtraheerd doordat 

deze in een pakket was opgenomen en door de controller als dusdanig kan 

worden herkend.

De pakketten kunnen bij ontvangst echter ook op andere wijze van 

elkaar worden onderscheiden dan op basis van een vooraf bepaalde afstand 

in de tijd At tussen opeenvolgende pakketten. Zo is het ook mogehjk dat elk 

pakket is voorzien van ten minste een herkenningscode, dusdanig dat door 

herkenning van de herkenningscode door de controller 6 van een label 2.i bij 

ontvangst van pakketten, de controller de pakketten van elkaar kan 

onderscheiden. De herkenningscode kan bijvoorbeeld aan het begin van elk 

pakket 18.j (j= 1,2,3,4) zijn opgenomen. In het bijzonder geldt dat de 

herkenningscode gelijk is aan een unieke code van het pakket. Indien een 

unieke code het begin en een unieke code het einde van een pakket aangeeft 

kunnen pakketten ook op basis van deze codes onderscheidenlijk van elkaar 

worden geregistreerd. In feite kunnen deze codes als reconstructie- 

informatie worden opgevat.
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In dit voorbeeld geldt dat elk label in een stap d. een vooraf bepaalde 

code uitzendt wanneer het label alle pakketten van het bericht heeft 

gereconstrueerd of alle informatie van alle pakketten heeft ontvangen zodat 

deze het complete bericht kan gaan reconstrueren. Deze vooraf bepaalde 

code kan door een ontvanger eenheid 16 worden ontvangen die met de 

controller eenheid 14 is verbonden. De controller eenheid 14 is in dit 

voorbeeld voorzien van het aantal labels dat een update dient te ontvangen.

Zodra de controller eenheid 14 van n (bijvoorbeeld n=1000) labels de 

vooraf bepaalde code heeft ontvangen is bij de controller eenheid 14 bekend 

dat alle labels een update kennelijk hebben ontvangen. In dat geval 

bewerkstelligt de controller eenheid 14 dat de zender eenheid in een stap e. 

stopt met het herhaald uitzenden van het bericht. Immers, alle labels 

hebben dan hun update ontvangen. Het is ook mogelijk dat de controller 

eenheid 14 informatie heeft over voor welke labels 2.i de update bedoeld is. 

In dat geval kan elk label 2.i de vooraf bepaalde code uitzenden die aangeeft 

dat het betreffende label alle pakketten van het bericht heeft 

gereconstrueerd of alle informatie van alle pakketten heeft ontvangen in 

associatie met zijn identificatiecode. De controller eenheid 14 kan dan 

nagaan welk label een complete update heeft ontvangen en in dien alle 

labels uit een vooraf bepaalde groep van labels updates hebben ontvangen in 

een stap e. bewerkstelhgen dat het herhaald uitzenden van het bericht met 

behulp van de zender eenheid 12 wordt gestopt. Opgemerkt wordt dat de 

zender eenheid 12, controller eenheid 14 en de ontvanger eenheid 16 ook 

kunnen zijn uitgevoerd als een lezer 8 voor het op bekende wijze uitlezen 

van een label 2.i. In dat geval kan de separaat getoonde lezer eenheid 8 in 

figuur 1 worden weggelaten. Indien voor het gemak de zender eenheid 12, 

de controller eenheid 14 en de ontvanger eenheid 16 worden aangeduid als 

een update eenheid 18 zal het duidelijk zijn dat het systeem ook kan zijn 

voorzien van een veelvoud van update eenheden 18. In figuur 1 is een 

tweede update eenheid 18’ getoond. De update eenheid 18 en de update
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eenheid 18’ zijn communicatief verbonden met een centrale controller 

eenheid 20. De centrale controller eenheid 20 bewerkstelligt dat de update 

eenheden 18, 18’ elk worden voorzien van een zelfde herhaald uit te zenden 

bericht 18. Ook bewerkstelligt de centrale controller eenheid 20 dat het 

herhaald uitzenden van een bericht wordt stopgezet door beide eenheden 18, 

18”wanneer alle labels, dat wil zeggen het complete aantal of de volledige 

groep, zoals hiervoor besproken alle informatie van een bericht hebben 

ontvangen en aldus de update kunnen uitvoeren.

Elke update eenheid 18, 18’ kan hierbij dus ook zijn uitgevoerd als 

een op zich bekende RFID lezer 8.

In het bijzonder geldt nog dat elk bericht is voorzien van een code die 

de nieuwe versie van een software aanduidt. Ook kan deze een code 

omvatten voor welke hardware de nieuwe software bekend is en kan deze 

een code omvatten die aangeeft wat de huidige software is die wordt 

vervangen. Op deze wijze kan een label in staat zijn om te zien dat er een 

nieuwere update beschikbaar is zodat deze bijvoorbeeld het updaten van de 

huidige software kan afbreken om opnieuw te beginnen met een nieuwere 

versie.

In dit voorbeeld was een deel van de reconstructie-informatie 

bijvoorbeeld in het eerste pakket 2.1 opgenomen. Dit pakket omvatte ook 

informatie, althans een deel daarvan, over de update. Het is echter ook 

mogelijk dat het eerste pakket of een ander van de pakketten uitsluitend de 

instructie-informatie omvat. In dit voorbeeld omvat een bericht vier 

pakketten informatie. Dit is slechts een voorbeeld. In de praktijk kan een 

bericht een veel groter aantal pakketten omvatten zoals, bijvoorbeeld, 

duizend pakketten.

In dit voorbeeld tracht een label allereerst de instructie- informatie te 

reconstrueren bij de ontvangst van het bericht of ontvangst van berichten. 

Dit kan ook pas gebeuren wanneer alle informatie van een volledig bericht 

is ontvangen. Pas dan kan de aanvullende informatie worden geëxtraheerd 
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en de pakketten worden gereconstrueerd. In dit voorbeeld hebben alle 

pakketten een zelfde lengte. De pakketten kunnen ook van elkaar 

verschillende lengtes hebben. Ook kan de afstand tussen verschillende 

pakketten verschillend zijn.

In dit voorbeeld wordt het bericht herhaald uitgezonden. Het is ook 

mogelijk dat de verzameling pakketten telkens in een andere volgorde wordt 

uitgezonden. Ook kunnen berichten die herhaald worden uitgezonden 

elkaar in de tijd overlappen zonder dat de pakketten zelf overlappen. Zo kan 

achtereenvolgens eerst het eerste pakket twee maal worden uitgezonden, 

daarna het tweede pakket twee maal worden uitgezonden, daarna het derde 

pakket twee maal worden uitgezonden en daarna het vierde pakket twee 

maal worden uitgezonden. Hierna kan deze hele cyclus zich herhalen.

In dit voorbeeld worden alleen complete pakketten geregistreerd door 

een label bij ontvangst. Het is ook mogelijk dat ook delen van pakketten 

worden geregistreerd bij ontvangst. Bijvoorbeeld een eerste helft van een 

pakket en een tweede helft van het pakket waarbij elke helft dusdanig is 

gecodeerd dat deze door het label kunnen worden geïdentificeerd (elk helft 

omvat hiertoe bijvoorbeeld een unieke code).

In dit voorbeeld is de reconstructie-informatie in het bericht 

opgenomen. Deze informatie kan echter ook vast in het label zijn 

opgenomen (dus voordat de update wordt uitgevoerd). Ook kan de 

reconstructie-informatie verdeeld over het label en het bericht zijn 

verspreid. De informatie om de pakketten bij ontvangst te kunnen 

onderscheiden kan bijvoorbeeld in het label zijn op genomen terwijl andere 

reconstructie-informatie zoals het aantal pakketten in de verzameling en/of 

de lengte van een pakket in het bericht zijn op genomen. Ook kan een update 

worden uitgevoerd zonder reconstructie-informatie. Bijvoorbeeld door er 

voor te zorgen dat pakketten in de tijd voldoende van elkaar gescheiden 

worden uitgezonden zodat het label de pakketten gescheiden van elkaar kan 

ontvangen zonder dat bekend is wat de daadwerkelijke afstand in tijd is
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tussen het moment waarop het einde van een pakket wordt uitgezonden en 

het begin van een volgend pakket wordt uitgezonden. Dat een verzameling 

compleet is ontvangen kan door het label bijvoorbeeld worden aangenomen 

omdat deze gedurende een bepaalde cumulatieve minimale tijdsduur

5 berichten heeft ontvangen. Indien het label verspreid in de tijd bijvoorbeeld 

X minuten berichten heeft ontvangen is het zeer waarschijnhjk dat deze alle 

pakketten van de verzameling heeft ontvangen. X ligt bijvoorbeeld in de 

range van 2-30 minuten, een en andere afhankelijk van hoeveel 

aaneengesloten tijd nodig is voor het ontvangen van de complete

10 verzameling pakketten.
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CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het draadloos updaten van een veelvoud van labels 

zoals smartlabels die door dieren worden gedragen met het kenmerk, dat de 

werkwijze de volgende stappen omvat:

a. met behulp van ten minste een zender-eenheid wordt herhaald een 

verzameling van pakketten uitgezonden waarbij de verzamehng meer dan 

een pakket omvat, waarbij elk pakket een unieke identificatiecode omvat en 

waarbij de pakketten in de tijd niet met elkaar overlappend worden 

uitgezonden, waarbij de update-informatie voor het uitvoeren van een 

update verspreid over een veelvoud van de pakketten van de verzameling 

van pakketten is op genom en;

b. elk label die de verzameling pakketten of een deel daarvan ontvangt 

registreert informatie uit de pakketten die zijn ontvangen, tenminste zolang 

alle pakketten van de verzameling nog niet volledig zijn ontvangen door het 

betreffende label;

c. elk label herhaalt stap b. totdat alle pakketten van de verzameling 

zijn ontvangen door het betreffende label;

d. elk label extraheert de update-informatie uit de ontvangen 

verzameling van pakketten.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat elk label in een 

stap e. een vooraf bepaalde code uitzendt wanneer het label de verzameling 

pakketten heeft gereconstrueerd..

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de zender- 

eenheid stopt in een stap f. met het herhaald uitzenden van de verzameling 

pakketten wanneer een ontvanger van elk label van een vooraf bepaalde
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groep van labels of van een vooraf bepaald aantal labels, een code heeft 

ontvangen dat deze alle pakketten van de verzameling pakketten heeft 

gereconstrueerd of de informatie van alle pakketten van de verzameling 

pakketten heeft ontvangen.

4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat de pakketten in de tijd van elkaar gescheiden worden uitgezonden.

5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat ten minste een 

deel van reconstructie-informatie voor het kunnen reconstrueren van de 

verzameling pakketten in stap b. en c. en eventueel voor het uitvoeren van 

stap d. vooraf aan het uitvoeren van stap a. of stap b. bekend is bij elk label.

6. Werkwijze volgens conclusie 4 of 5, met het kenmerk, dat ten minste 

een deel van reconstructie-informatie voor het kunnen reconstrueren van de 

verzameling pakketten in stap b. en stap c. en eventueel voor het uitvoeren 

van stap d vooraf is bepaald en in de verzameling pakketten is opgenomen.

7. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de 

reconstructie-informatie omvat: de grootte van elk van cle pakketten, een 

positie van de identificatie code binnen elk pakket, een identificatie code 

van het pakket, een tijdsafstand tussen naburige pakketten, een volgorde 

van de pakketten die cle update informatie bepaalt en/of het aantal 

pakketten in het veelvoud van pakketten.

8. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat elk label in stap b. en in stap c. alleen telkens informatie van een 

compleet pakket registreert.
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9. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat het veelvoud van pakketten een bericht vormt waarbij in stap a. het 

bericht herhaald wordt uitgezonden.

10. Werkwijze volgens ten minste conclusie 7, met het kenmerk, dat elk 

label na het ontvangen van althans een deel van de verzameling pakketten 

b. probeert de reconstructie- informatie uit een ontvangen pakket of uit de 

tot dan toe ontvangen pakketten te extraheren totdat de reconstructie- 

informatie is geëxtraheerd.

11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat:

elk label, nadat deze de reconstructie-informatie heeft geëxtraheerd, de 

reconstructie-informatie gebruikt om de verzameling pakketten te 

reconstrueren uit de reeds eerder in stap b. of stappen b. geregistreerde 

informatie indien hiervoor voldoende informatie is ontvangen; en/of elk label 

nadat deze de reconstructie-informatie heeft geëxtraheerd waarbij nog niet 

voldoende informatie is ontvangen en geregistreerd uit de reeds eerder 

uitgevoerde stap b. of stappen b. voor het reconstrueren van alle pakketten, 

alle pakketten opnieuw tracht te reconstrueren in een volgende stap b. bij 

het ontvangen van nieuwe informatie uit een nieuw bericht in combinatie 

met reeds eerder geregistreerde informatie waarbij telkens een volgende 

stap b. wordt uitgevoerd bij het ontvangen van een nieuw bericht totdat alle 

pakketten wel kunnen worden gereconstrueerd en worden gereconstrueerd 

uit de reeds eerder ontvangen informatie en de telkens ontvangen nieuwe 

informatie in een volgende stap b.; of

elk label nadat deze de reconstructie-informatie heeft geëxtraheerd waarbij 

nog niets van de overige informatie die is ontvangen door het label in het 

label is bewaard voor het reconstrueren van alle pakketten, alle pakketten 

tracht te reconstrueren in een volgende stap b. bij het ontvangen van een 

nieuw bericht waarbij telkens een volgende stap b. wordt uitgevoerd bij het 

ontvangen van een nieuw bericht totdat alle pakketten wel kunnen worden
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gereconstrueerd.

12. Werkwijze volgens ten minste conclusie 5, met het kenmerk, dat de 

reconstructie-informatie ook wordt gebruikt voor het uitvoeren van stap d.

13. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 

dat de informatie voor het uitvoeren van een update verspreid over alle 

pakketten van de verzameling pakketten is opgenomen.

14. Systeem voor het uitvoeren van een werkwijze volgens een der 

voorgaande conclusies, voorzien van tenminste een zender-eenheid, een met 

de zender-eenheid verbonden controle-eenheid en tenminste een label 

waarbij de controle-eenheid is ingericht om de verzameling pakketten aan 

de zender-eenheid toe te voeren voor het uitzenden van de verzameling 

pakketten in stap a. en waarbij het ten minste ene label is ingericht om stap 

b., stap c. en stap d. uit te voeren met behulp van een processor.

15. Systeem volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat het label is 

ingericht om stap e. van conclusie 2 uit te voeren.

16. Systeem volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat het systeem 

verder is voorzien van ten minste een ontvanger-eenheid die communicatief 

is verbonden met de controle-eenheid waarbij het systeem is ingericht om 

een stap f. uit te voeren waarin de zender-eenheid door de controle-eenheid 

wordt gestopt met het herhaald uitzenden van het bericht, wanneer de 

ontvanger-eenheid van elk label van een vooraf bepaalde groep van labels of 

een vooraf bepaald aantal labels een code heeft ontvangen dat deze alle 

pakketten heeft gereconstrueerd of de informatie van alle pakketten heeft 

ontvangen.
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17. Systeem volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de ontvanger- 

eenheid en de zender-eenheid samen een transceiver vormen.

18. Systeem volgens een der voorgaande conclusies 14-17, met het

5 kenmerk, dat de ten minste ene zender-eenheid deel uitmaakt van een lezer 

ingericht om een label uit te lezen.

19. Systeem volgens een der voorgaande conclusies 14-18, met het 

kenmerk, dat het systeem is voorzien van een veelvoud van de labels.

10
20. Systeem volgens een der voorgaande conclusies 14-19, met het 

kenmerk, dat het systeem is voorzien van een veelvoud van de zender- 

eenheden.
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UITTREKSEL

Werkwijze voor het draadloos updaten van een veelvoud van labels zoals 

smartlabels die door dieren worden gedragen, waarbij de werkwijze de 

volgende stappen omvat:

a. met behulp van ten minste een zender-eenheid wordt herhaald een 

verzameling van pakketten uitgezonden waarbij de verzamehng meer dan een 

pakket omvat, waarbij elk pakket een unieke identificatiecode omvat en 

waarbij de pakketten in de tijd niet met elkaar overlappend worden 

uitgezonden, waarbij de update-informatie voor het uitvoeren van een update 

verspreid over een veelvoud van de pakketten van de verzameling van 

pakketten is opgenomen;

b. elk label die de verzameling pakketten of een deel daarvan ontvangt 

registreert informatie uit de pakketten die zijn ontvangen, tenminste zolang 

alle pakketten van de verzameling nog niet volledig zijn ontvangen door het 

betreffende label;

c. elk label herhaalt stap b. totdat alle pakketten van de verzameling zijn 

ontvangen door het betreffende label;

d. elk label extraheert de update-informatie uit de ontvangen verzameling 

van pakketten.
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I Fifing date Ydsy.mw/ftf'ear} i Priority date (dteyfrcniftyear·,) ί Application No.
22.05.2018 j NL2020967

internat!onaf Patent Clss 3itif.ation (IPC)

INV. G06F8«5

Applicant

ΝΛΛ Nederlandsche Apparatenfabrfek NEDAP

This opinion contains indications relating to the following items:S Box No. I Basts of the opinionD Box No. II
□ Box No. IllQ Box No. iV

PriorityNon-esiabiishment of opinion with regard to novelty, inventive -step and industrial applicability Lack of unity of inventionS Box No. V Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicabiiify; citations and explanations supporting such siaiemerttO Box No. V! O Box No. Vil 
□ Box No. VIH

Certain documents citedCerta in defects in the applicationCertain observations on ths application

van der Méulen, E
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Application number

NL2020967WRITTEN OPINION

Box No. I.. Basis of this opinion............

1. This opinion has been established on the basis of the. latest set of claims fifed before the start of the search.

2. With regard 'to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the application and necessary to the 
claimed invention, this opinion has been established on the basis of:

a. type of material:

□ a sequence listing

□ table(s) related to the sequence listing

b. format of material:

□ on paper

□ in electronic form

c. time of filingfurnishing;

□ contained in the application as filed.

□ filed together with the application in electronic form.

O furnished subsequently for the purposes of search.

3. □ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing andtor table relating thereto
has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional 
copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as 
appropriate, were furnished.

4. Additional comments:

Box No. V Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement

I. Statement

Novelty Ves: Claims
No: Claims

1-20

Inventive step Yes: Claims
No; Claims 1-20

Industrial applicability Yes: Claims
No; Claims

i-20

2. Citations and explanations

see separate sheet

NL237B (July 2006}
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Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or Industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement

1 Reference is made to the following documents:

DI US 2018/121191 Al (FODOR EUGENE F [US]) 3 mei 2018 
(2018-05-03)

D2 EP 3 076 688 Al (QUATRO ELECTRONICS LTD [GB]) 5 
oktober 2016 (2016-10-05)

D3 GN 106 713 047 A (TELINK SEMICONDUCTOR CO LTD) 24 
mei 2017 (2017-05-24); & WO 2018/130071 Al (TELINK 
SEMICONDUCTOR SHANGHAI CO LTD [CN]) 19 juli 2018 
(2018-07-19)

D4 WO 00/72139 A2 (TRANSCEPT INC [US]) 30 november 2000 
(2000-11-30)

2 The present application does not meet the criteria of patentability, because 
the subject-matter of claim 1 does not involve an inventive step.

2.1 D1 may be regarded as being the prior art closest to the subject-matter of 
claim 1, and discloses;

Werkwijze voor het draadloos updaten van een veelvoud van draadloze 
apparaten met het kenmerk, dat de werkwijze de volgende stappen omvat:
a. met behulp van ten minste een zender-eenheid (master source radio 110, 
figure 1) wordt herhaald een verzameling van pakketten uitgezonden 
(paragraph [0016]) waarbij de verzameling meer dan een pakket omvat 
(paragraph [0014]), waarbij elk pakket een unieke identificatiecode omvat 
(paragraph [0015], for example the memory address) en waarbij de pakketten 
in de tijd niet met elkaar overlappend worden uitgezonden (implicit for 
wireless transmission), waarbij de update-informatie voor het uitvoeren van 
een update verspreid over een veelvoud van de pakketten van de 
verzameling van pakketten js opgenomen (paragraph [0014]);
b. elk fabel apparaat die de verzameling pakketten of een deel daarvan 
ontvangt registreert informatie uit de pakketten die zijn ontvangen, tenminste 
zolang alle pakketten van de verzameling nog niet volledig zijn ontvangen 
door het betreffende label apparaat (paragraphs [0021 ] and [0022]);
c. elk label apparaat herhaalt stap b. totdat alle pakketten van de verzameling. 

Rits Mi.237'3 iseparais sheetj iJuJy Söö® fsheel 1)
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zijn ontvangen door het betreffende label apparaat (paragraph [0022]);
d. elk label apparaat extraheert de update-informatie uit de ontvangen 
verzamelmg van pakketten (paragraph [0023]).

2.2 The subject-matter of claim 1 therefore differs from this known method in that 
it is directed to updating "labels zoals smartlabels die door dieren worden 
gedragen”, while in document D1» generic client radio devices are updated.

2.3 This additional feature of claim 1 does not render its subjects-matter 
inventive, because it consists merely in the use of a known method for 
updating in a closely analogous situation: for labels such as smart labels worn 
by animals, instead of for generic client radio devices.

Hence, adding this feature does not go beyond the normal progress of 
technology but merely follows plainiy or logically from the prior art and 
consequently that the subject-matter of claim 1 does not involve an inventive 
step,

3 Dependent claims 2-13 do not appear to contain any additional features 
which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet 
the requirements with respect to inventive step, the reasons being as follows:

- the additional subject-matter of claims 2 and 3 is for example disclosed in 
document D2, see paragraph [0037];

- the additional subject-matter of claim 4 is implicitly disclosed by wireless 
transmission in DI;

- the additional subject-matter of claims 5-8 is disclosed in D1, or a slight 
modification of its teachings.

- the additional subject-matter of claim 9 is disclosed in document D1, see 
paragraph [0016];

- the additional subject-matter of claims 10-13 is disclosed in document D1,. 
see for example figure 4 and paragraphs [0019]-[0024],

Consequently, the subject-matter of claims 2-13 lacks an inventive step,

4 System claims 14-20 comprise features corresponding to the features of 
method claims 1-13, Therefore, the above arguments with respect to 
inventive step of claims 1-13 apply mutatis mutandis to claims 14-20, 

Consequently, the subject-matter of claims 14-20 lacks an inventive step,

Rrnsn N1237.3 {separate sheet) S8SS) {sheet 2}


