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 بارکد: هر آنچه باید درباره بارکد بدانید
 بارکد چیست؟

را ارائه کنیم. بارکد چیست، چه اجزایی دارد، چگونه  ما قصد داریم در این مقاله هر چیزي که الزم است شما درباره بارکد بدانید
 خرید این سیستم نیاز به چه اطالعاتی دارید؟ کند و شما برايکار می

دها حال، بارکشویم. بااینمی هاندرت متوجه آنبه کنیم، اماکنیم با بارکد ارتباط برقرار میخریداري می هرزمانی که ما چیزي را
 .کنندهاي بزرگ چندملیتی ایفا میوکارهاي کوچک تا شرکتاز کسب نقش مهمی در عملکرد مؤثر و کارآمد اقتصاد ما،

شده است که روي یک برچسب چاپ خواندن در شکل اعداد و یک الگوي خطوط موازي با عرض متغیریک کد ماشین قابل“ بارکد
 و وکارهاکسب به 	هاي بارکدیک بارکد کاربردهاي بیشتري دارد. سیستم اما در حقیقت” و مختص شناسایی یک محصول است.

افزار کامپیوتري را متمرکز در یک سیستم نرم مدیریت براي سهام سطوح و هاقیمت محصوالت، 		کنند تاها کمک میسازمان
 .شودوري میرهفراوان به کنترل کنند که باعث افزایش

محصول  دهد اطالعات اساسی در موردها اجازه میها هستند و توسعه آناعداد و داده دهندهخطوط و الگوهاي بارکد درواقع نشان
شدت به سیستم کامپیوتري وارد شود. این سیستم به خودکار صورتبه و) بارکد اسکنر( 		راحتی توسط یک دستگاه اسکن نوريبه

 .شودها توسط انسان میضبط اطالعات و خطاي ورود داده ن الزم برايباعث کاهش زما

توسط اسکنرهاي مخصوص  شده است که شامل خطوط اساسی بنیادي است و فقطبعدي ساختههاي ساده یکطرح بارکد با
ها وجود دارند و از طرح ها و طیف وسیعیدر بسیاري از اشکال و اندازه حال، امروزه بارکدهاخواندن هستند. بااینبارکد قابل

 . ها خوانده شوندهاي همراه و سایر دستگاهتوانند توسط تلفنها حتی میاز آن بسیاري

 تاریخچه مختصر بارکد

تغییر  یک داستان در حالسال پیش آغازشده است. این 70است، طرح اولیه نزدیک به  بارکد داراي تاریخچه طوالنی و جالب
هایی براي قرار دادن اطالعات بیشتر و بیشتر کشف راه طور مداوم در حال تحول بوده و ما در حالاست، تکنولوژي پشت بارکد به

 .هستیم 	”.خواندنقابل ماشین“در این کدهاي 

اي ، مجموعه Drexel زمانی که جوزف وودلند، مهندس مکانیک در دانشگاه در ساحل آغاز شد، 1949داستان بارکد در سال 
داد، کشید. وودلند در حال نشان می یا کد مورس را” نقاط و خطوط“فرم طوالنی ” نوعی“موازي را در شن و ماسه که  از خطوط

مورداستفاده  کد را براي حل مشکلی که همکارش برنارد سیلور به او ارجاع داده بود هایی بود که مورسفکر کردن در مورد راه
اي مواد غذایی درخواستی جهت طراحی سیستمی زنجیره اه پیش، سیلور شنیده بود که رئیس یک فروشگاهقرار دهد. چند م

  .پرداخت را به دانشگاه دورکسل ارائه کرده است براي خودکار سازي فرآیند
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 ”Classification Apparatus and Method“ وودلند و سیلور یک پرونده ثبت اختراع براي ،1949اکتبر سال  20در 
 .دریافت کردند 1952ثبت اختراع خود را در اکتبر  ها سرانجامارائه دادند نام این پرونده اولین مفهوم بارکد بود. آن

 اجراي سیستم هاي مختلف و صنایع تالش کردند تا تکنولوژي بارکد را توسعه دهند. اولینشرکت 1960و  1950در دهه 
KarTrak  آهن آمریکاییوسیله انجمن راهبود. متعاقباً به آهن بوستون و مینتوسط دیوید کالینز براي شرکت راه (AAR) 

حال، گذاري شد. بااینبرچسب KarTrak با سیستم AAR درصد از ناوگان 95، 1974انتخاب شد و تا سال  عنوان استانداردبه
 .متوقف شد 1970آن در اواخر دهه  سیستم هرگز کامالً کاربردي نبود و استفاده از

هاي زنجیره انجمن ملی 1966بود . در سال  (UPC) بارکدها شد، توسعه کلی کد محصول یشرفتی که منجر به گسترش جهانیپ
حق مالکیت حق  RCA انجام داد. در آن زمان هاي پرداخت خودکارشروع به بحث در مورد ایده سیستم (NAFC) غذایی

 .داخلی براي توسعه یک سیستم مؤثر را آغاز کرد را داشت و یک پروژه ثبت اختراع اصلی وودلند و سیلور

یک کد محصول تا بر اساس آن  متحده را مقرر کردکمیته ویژه سوپرمارکت ایاالت NAFC، 1970در اواسط دهه  سپس،
 یک دبراي توسعه بارکد و یک سیستم کدگذاري مؤثر را ایجاد کند.. این به ایجا هاي اساسییکپارچه ایجاد کند تا دستورالعمل

 .رقمی براي شناسایی محصوالت منجر شد 11کد استاندارد 

چیز را از یک نوشابه همه کندهاي پیچیده گسترش پیداکرده و به مردم کمک میبارکد از خطوط ساده به طرح باگذشت زمان،
 .ردیابی کنند هاي مخفی باال در وزارت دفاعسودا به دارایی

 کنند؟بارکدها چگونه کار می

را به اطالعات مفید تبدیل کنند  هاتوانند نمادها را بخوانند و آنترکیبی از نماد (بارکد) و یک اسکنر که می از طریق بارکدها
 و خواندکنند. اسکنر بارکد را میمبدأ محصول، قیمت، نوع و مکان را پردازش می شوند و اغلب اطالعات مربوط بهاستفاده می

 .کندوارد می شده در آن را به یک سیستم پایگاه دادهصورت اتوماتیک اطالعات ذخیرهبه

که در سرتاسر جهان  Walmart عنوان نمونه شرکت بزرگی ماننداست. به وکارها ارائه کردهاین ابزار مزایاي فراوانی براي کسب
ها در ند و قیمت آنها وجود دارفروشگاه تواند مطمئن شود که کاالهاي موردنیازشعبه است به کمک این سیستم می داراي
هاي کمک آن دارایی توانند بههاي دولتی، میها و گروهوکارهاي کوچک و متوسط، بیمارستانکسب جا یکسان است. همچنینهمه

 .کنند ها به بهترین صورت استفادهخود را پیگیري نمایند و از آن

 :اند ازوکارها عبارتهاي استفاده از بارکدها در کسببعضی از راه

اقالم موجودي (مثل محصوالتی  .(PDA) همراه افزار و اسکنر بارکد یا رایانهسادگی در کنترل موجودي اقالم به کمک یک نرم -1
ی موجودي تنها کاف هاي بارکد دارند، بنابراین براي کم کردن آن قلم کاال ازخام) همه برچسب فروشید، منابع یا موادکه شما می

 .شودروزرسانی میکاال از موجودي شما کسر شده و مقدار آن به ایید. به همین سادگی تعداد آناست بارکد آن را اسکن نم

شما همیشه مقداري دارایی دارید که  وکار شما بزرگ یا کوچک باشد،نظر از اینکه کسبها، صرفدر کنترل دارایی سادگی -2
یک د. اینکنی ها را اسکنها براي ردیابی کافی است بارکد آنآن دارایی بارکد به هر یک از نیاز به کنترل دارند. با نصب برچسب

  .شودمی ترراه عالی براي بهبود پاسخگویی است و حسابرسی بسیار ساده
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سریال هر محصول را در بارکد آن بگنجانید، در این توانید شمارهمی هاي نظرسنجی خریداران. شمااستفاده از بارکد در فرم -3
عات توانید به اطالتنها با اسکن آن می سریال دستگاه خود را به خاطر بسپارند ونیازي نیست که مشتریان شما شماره صورت

 .ها ارائه دهیدآن مشتري دسترسی یافته و خدمات بهتري به

اطالعاتی  .خود ارائه دهید توانید به کمک بارکد اطالعات موردنیاز را به مشتریانمی ایداندازي کردهاگر شما رویدادي را راه -4
گیرد و نیازي به یادداشت و ثبت اطالعات در برگه می راحتی در دسترس بازدیدکنندگان قرارکه تنها با اسکن یک بارکد به

 .نیست

 چیست و چه کاربردهایی دارد؟ : RFIDاین مطلب را نیز بخوانید

 :انواع بارکد

  2Dو 1Dدو نوع بارکد وجود دارد: 

تواند اطالعات تر است و میپیچیده 2D دارد. در مقابل، یک بارکدمعموالً هر نوع اطالعات متن را نگه می  (1D) طیخ بارکد
بخواند و  را 2Dتواند یک بارکد تصویر را در خود نگه دارد. اسکنر بارکد خطی نمی بیشتري شامل: قیمت، کمیت، آدرس وب یا

د هاي همراه با دوربین، مانناین نوع بارکد را داریم. تلفن شده دراندن اطالعات تعبیهنیاز به استفاده از اسکنر تصویر براي خو
هاي یکپارچه خود بخوانند. دوربین را از طریق 2Dتوانند بارکد هاي دیگر میاندروید و بسیاري از دستگاه هاي اپل وتلفن

شبیه  هادهند. آنهاي دوبعدي نشان میاز نمادها و شکل ها را با استفادهداده طور سیستماتیکبه (2D)بارکدهاي دوبعدي، 
واحد نشان دهند. بارکد دو بعدي شامل برخی از  توانند اطالعات بیشتري را در هریک بارکد خطی یک بعدي هستند، اما می

 .است PDF417 و QR انواع بارکد جدیدتر مانند کد

بعدي دارند. بارکدهاي یکحرف از متن را نگه 4000رقم یا  7000تا  توانندمی QR ویژه کدهايامروزه کدهاي دوبعدي، به
 .دهندمی هاي خطوط موازي نشانها و فاصلهها را با تغییر عرضسیستماتیک داده طوربه

 1D:انواع بارکد 

UPC CODE  :بارکد UPC گذاري و اسکن کاالهاي مصرفی در نقاط فروش در سراسربراي برچسب 
وع شود؛ که دو ناستفاده می کشورها دیگر و نیوزلند استرالیا، انگلستان، متحده،ایاالت در عمدتاً –جهان 

 .کنندرا رمزگذاري می رقم عددي 6که  UPC-E که دوازده رقم و UPC-A است

 

:EAN CODE بارکد EAN اسکن  گذاري کاالهاي مصرفی در سراسر جهان براينیز براي برچسب
هستند و تمایز  UPC کدهاي ها بسیار شبیه بهشود. آنکردن نقطه فروش، عمدتاً در اروپا استفاده می

 ,EAN-13, EAN-8, JAN-13, ISBN انواع ها است. دارايها کاربرد جغرافیایی آناصلی آن
ISSN که EAN-13  فرض است، فرم پیش رقم) فاکتور 13(شاملEAN-8 (شامل هشت رقم)			 روي 

 .نباتشود مانند آبنوشتن دارند استفاده می براي محدودي فضاي که محصوالتی
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CODE 39 : شود استفاده می ) براي برچسب زدن کاالها در بسیاري از صنایع9از  3(کد  39بارکد
شود. از عدد و کاراکتر پشتیبانی می متحده یافتو اغلب در صنعت خودرو و وزارت دفاع ایاالت

 در هرچند –کاراکتر را رمزگذاري کند  39تواند فقط می یت است کهکند و نام آن از این واقعمی
 .شباهت دارد 128یافته است که با کد افزایش 43کاراکتر به  مجموعه آن نسخه آخرین

 

128 CODE  : ونقل براي حمل و تدارکات ◌ٔ بارکد فشرده با چگالی باال است که درزمینه 128کد
 هر کاراکتري از مجموعه کاراکترهاي ها ازگیرد. ازآنجاکه آنسفارش و توزیع مورداستفاده قرار می

ASCII 128 ا ذخیره کنندتوانند اطالعات متنوعی رکد می 128کنند، کدهاي پشتیبانی می. 

 

ITF CODE  :بارکد ITF شود می بندي در سراسر جهان استفادهگذاري مواد بستهبراي برچسب
باالي چاپ را داند براي چاپ روي  ها تحملکه آنونقل و انبار) ازآنجایی(مورداستفاده در صنایع حمل

ام کند همچنین از تمرقم عدد را پشتیبانی می 14تا  ITF شود. بارکدها استفاده میکارتن از آن
 .کندپشتیبانی می ASCII کاراکترهاي

 

CODE 93  : قطعات  فروشی، برچسبدر تدارکات براي شناسایی بسته در موجودي خرده 93کد
ند کد دهد؛ مانکانادایی ارائه می شود و حتی اطالعات تحویل تکمیلی را براي پستی استفاده میالکترونیک

همراه است. همراه با امکان امنیت اضافی درون خود، تراکم باال و  ASCII با پشتیبانی کامل 93، بارکد 39
 .باشد 39در کد  ولیدشدهت بارکدهاي از ترکوتاه ٪25ها حدود شود آنباعث می 93وجور کد جمع اندازه

 

CODABAR CODE  :هاي بهداشتی ازجمله بانک این کد توسط متخصصان لجستیک و مراقبت
ها این مزیت اصلی آن .شودها استفاده میهاي عکس و کتابخانه، آزمایشگاهFedExمتحده، ایاالت خون

هر اثر چاپگر، حتی یک ماشین تایپ، تولید  توانند توسطشوند و میراحتی چاپ میها بهاست که آن
صورت متوالی بدون استفاده از را به Codabar بسیاري از کدهاي توانندشوند؛ بنابراین، کاربران می

  .ایجاد کنند کامپیوتر
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 :DATABAR CODE GS1بارکد GS1  DataBar ًکه قبال Symbology یافته فضاي کاهش
خوراکی و  کننده، تولید موادهاي مصرففروشی براي شناسایی کوپنهاي خردهتوسط رسانه (شودنامیده می

تر از بارکد معمولی ها فشردهآن .شودهاي بهداشتی استفاده میهمچنین اجناس کوچک در صنعت مراقبت
هاي معرفی شد و به نوع بارکد مجوز براي کوپن 2001در سال  GS1 DataBar .کننده هستندمصرف
 .شده استتبدیل متحدهفروشی در ایاالتخرده

 

MSI PLESSEY CODE :بارکد MSI Plessey (Modified Plessey)  براي مدیریت موجودي در
 .شودگذاري میهاي سوپرمارکت برچسبفروشی، مانند قفسههاي خردهمحیط

 

 2D: انواع بارکد

QR CODE :کدهاي QR وکارهاي کسبکارت اغلب در ابتکارات ردیابی و بازاریابی مانند تبلیغات، مجالت و 
دهند، هرچند تحمل خطاي زیاد و خواندن سریع را ارائه می پذیر هستند،ها در اندازه انعطافشود. آناستفاده می

ها: عددي، الفبایی، داده قابلیت پشتیبانی از چهار حالت مختلف از QR خواندن نیستند. کدهايقابل با اسکنر لیزر
 .عمومی و رایگان دارند چینی را دارند. دامنه کاربردبایت / باینري و حروف

 

DATAMATRIX CODE  :کدهاي Datamatrix گذاري موارد کوچک، کاالها و معموالً براي برچسب
عملیات  شود تا براي محصوالت کوچک در تدارکات وها باعث میشود. راندمان کوچک آنمی اسناد استفاده

ها براي کند از آنتوصیه می (EIA) متحدهیع الکترونیک ایاالتایده آل باشند. در حقیقت، اتحادیه صنا
ها داراي تحمل گسل و ، آنQR استفاده شود. شبیه به کدهاي گذاري قطعات کوچک الکترونیکیبرچسب

 .هستند خوانایی سریع

 

 :CODE PDF 417کدهاي PDF417 گیرند که نیاز بههاي کاربردي مورداستفاده قرار میبراي برنامه 
کیلوبایت  1,1توانند بیش از می هاها، اثرانگشت و امضا دارند. آنذخیره مقدار زیادي اطالعات مانند عکس

باشند؛  2Dشود بسیار قدرتمندتر از دیگر بارکدهاي که باعث می دارندین را نگهخواندن با ماشاطالعات قابل
  .، دامنه عمومی و رایگان براي استفاده داردPDF417 ، بارکدQR مانند کدهاي
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:AZTEC CODE هاي گذرگاه ها وونقل، مخصوصاً براي بلیتکدهاي آزتک معموالً توسط صنعت حمل
باالي آن است حتی اگر با وضوح پایین  شود. مزیت این بارکدها قابلیت خواناییخطوط هوایی استفاده می

 وانند فضاي کمتريتها همچنین میخواندن است. آنباشد بازهم قابل دیدهشده باشند یا خود بارکد آسیبچاپ
  .ندارند دیگر نیازي به منطقه خالی اطراف 2Dکنند زیرا برخالف برخی از انواع بارکد  را اتخاذ

   
 ؟کنیدچگونه بارکد خود را ایجاد می

مات توانید تنظیگردد و شما میارائه می افزار تولید بارکد نیزگردد به همراه آن نرموقتی سیستم بارکد خریداري می معموالً
داده و سپس اقدام به  هاي موردنیاز و تعداد در هر برگه را در آن انجامبارکد، ابعاد بارکد، نوشته موردنیاز خودتان را مانند نوع

صورت آنالین بارکد به لینک توانید از اینافزار مربوطه نشدید مینرم پرینت آن نمایید. ولی اگر به هر دلیلی موفق به تهیه
 .موردنیازتان را طراحی کنید

 :وکار شماپیدا کردن بهترین بارکد براي کسب

آوردید، پنج پرسش وجود دارد که را به دست  هاتوجه به اطالعاتی که اکنون در خصوص انواع بارکد و شرایط استفاده از آن با
 .پیدا کردن بارکدهاي مناسب براي شرکت خود بپرسید توانید از خودتان برايشما می

 شود؟ بهترین نوع بارکد براي شمافروشی اسکن میهاي خردهآیا محصول در نقطه فروش در فروشگاه UPC, EAN 
 .است

 ي الفبا و عددي؟ بهترین نوع بارکد براي شماکدام مجموعه کاراکتر باید پشتیبانی شود؟ کاراکترها Code39, 
Code128, and QR Code است. 

 بندي محصول موجود است؟چقدر فضاي موجود در بسته EAN8 ،UPC-E ،Code128 و Datamatrix  داراي
 .فاکتورهاي کوچک هستند

 کنید؟براي چاپ بارکد از چه موادي استفاده می ITF  راه عالی استراهبراي چاپ بارکد در کارتن. 
 کند؟ کدهايها پشتیبانی میترین مقدار دادهکدام نوع بارکد از بزرگ PDF417 ها عالی براي ذخیره حجم زیادي داده

 .هستند

استفاده شخصی خود هستید، اطالعاتی که ارائه  وکار، سازمان یابعدي یا دوبعدي براي کسبآیا به دنبال بارکدهاي یک کهاین
 .ابزار عالی براي کمک به انتخاب نوع مناسب بارکد براي نیازهاي شما باشد عنوان یکاید بهاید، بکرده

  .دیینمامراجعه  انباریاربراي مطالعه بیشتر به سایت ما 

  کنید. کلیکبراي عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداري 

  کنید. کلیکبراي عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 
  


