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هر آنچه که باید در باره کدهای کیو آر بدانید

کد  QRچیست؟
شام ممکن است تاکنون مطالبی را درمورد کد ( QRکد کیو آر) شنیده
باشید اما دقیقا مفهوم کد  QRچیست؟ کد ( Quick Responseکد
پاسخ رسیع) ،یک نوع بارکد دو بعدی است که می تواند با استفاده از
گوشی های هوشمند و دستگاه های اختصاصی خواندن کد  QRخوانده
شود ،که به طور مستقیم به منت ،ایمیل ،وب سایت ،شامره تلفن و…
لینک میشود .شام حتی ممکن است با اسکن یک کد  QRبه سایت
مربوطه متصل شوید .
به زودی شام بیش از پیش با کد  QRبر روی بسته بندی محصول ،منایش
فروشگاه ،تبلیغات چاپی و هر تبلیغاتی که روی دیوار نصب شود و
همچنین در ایمیل و وب سایت روبرو خواهید شد .دامنه استفاده از
کد  QRبسیار وسیع است ،به خصوص برای بازاریابی و تبلیغات
محصوالت ،عالمت های تجاری ،خدمات و هر چیز دیگری که به فکر شام میرسد.

کیو آر از کجا رشوع شد :
این رمز توسط یکی از رشکتهای زیرمجموعه صنایع خودروسازی تویوتا ژاپن به نام کابوشیکی-گایشا دنسو در سال  ۴۹۹۱میالدی
اخرتاع و مورد استفاده قرار گرفت .نیاز به نوعی رمز که درومنایه آن با شتاب زیاد رمزگشایی شود ،انگیزه اصلی این رشکت برای
رسمایه گذاری در تحقیق و اخرتاع و توسعه این نوع رمز بوده است .در حال حارض استفاده از این نوع رمز در ژاپن بسیار فراگیر
است و بیشرتین کاربرد را میان رمزهای میله ای دوبُعدی دارد .پس از آنکه کشورهای انگلیسی زبان از سال  ۴۹۹1رشوع به
استفاده از این نوع رمز کردند نام " "QRکوتاه شده " "Quick Responseیه معنی (پاسخ رسیع) را برای آن انتخاب منودند و به
همین نام در سازمانهای بین املللی آنرا به ثبت رساندند.
لفظ کد  QRیک عالمت ثبت شده از رشکت  Denso Waveاست.
برای ساخت کدهای پاسخ رسیع ،استانداردهای از پیش تعیینشدهای موجود است که همگی از سوی رشکت دنسو ویو برای
تشخیص نوع کد از نگا ِه شکل و ظاهر در نظر گرفته شدهاست.

چرا باید به کد  QRاهمیت دهیم؟
بیش از نیمی از ما در حال حارض گوشی های هوشمند داریم که این تعداد به صورت روزانه در حال رشد است ،کد  QRاین
پتانسیل را دارد که تنها با یک اسکن از راه دور ،تأثیر عمده ای بر تبلیغات ،بازاریابی و خدمات به مشرتیان داشته باشد و
حجم اطالعات مشخصی از محصول را به سادگی بدست مشرتیان برساند.

کد  QRچه تفاوتی با بارکد)  UPC1Dیک بعدی) دارد؟
معموال تعریف ما از یک بارکد مجموعه ای از خطوط عمودی میباشد ؛ بارکد دوبعدی ( )D2یا کد  QRاین امکان را دارد که
داده ها در هر دو جهت ذخیره شوند و می تواند به صورت عمودی یا افقی اسکن گردد.
همچنین بارکد ( )UPC / EANفروشگاه تا  03عدد را نشان میدهد ،در حالیکه یک بارکد  QRمی تواند اطالعاتی به وسعت
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 130۹عدد را ذخیره کند! این مقدار عظیمی از اطالعات است که لینک دهی به چیزهایی از قبیل فیلم ها ،فیس بوک یا توییرت
و یا مجموعه ای از صفحات وب سایت های دیگر توسط کد  QRرا ممکن می سازد.

چگونه یک کد  QRرا اسکن کنم؟
اگر شام یک گوشی هوشمند مثل آی فون ،آندروید و یا بلک بری داشته باشید ،تعدادی از برنامه های مختلف اسکرن بارکد را
در اختیار خواهید داشت ،مانند  Red Laserو  .Barcode Scannerاسکرن  QRقادر به خواندن و رمزگشایی داده ها از یک کد
 QRمیباشد  .اکرثیت این امکانات کامال رایگان بوده و شام برای استفاده از آن کافیست یکبار آن را نصب کنید و با استفاده
از دوربین موبایل خود کد  QRرا اسکن کنید تا گوشی شام به طور خودکار داده های کد گذاری شده را برای شام رمزگشایی
کند.
اسکن کد  QRبا استفاده از گوشی همراه

چه چیزی را میتوان به صورت یک  QRکد درآورد؟
در ساده ترین مفهوم  ،کد  QRیک تصویر مبتنی بر لینک ابرمنت ( )hypertextاست که می تواند به صورت آنالین استفاده
شود  ،هر آدرس اینرتنتی یا  URLمی تواند به یک کد  QRتبدیل شود و اساسا هر صفحه وب را می توان به طور خودکار به
عنوان یک نتیجه از اسکن بارکد معرفی کرد .اگر شام می خواهید کسی را تشویق کنید که از صفحه فیس بوک شام دیدن کند
میتوانید صفحه پروفایل فیس بوک خود را به عنوان  URLبه صورت کد  QRدرآورید.
عالوه براین شام میتوانید کد  QRرا طوری برنامه ریزی کنید که پس از اسکن ،گوشی کاربر با شامره خاصی متاس بگیرد و یا
یک پیامک متنی محتوی اطالعات از پیش تعیین شده به شام ارسال کند .گوشی هوشمند شام براحتی دستورات کد  QRرا
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تشخیص داده و نرم افزارهای مورد نیاز را فراخوان میکند .امکا نات بی نظیر این کدها استفاده از آنها در تبلیغات را هرروز
بیشرت از پیش میکند.

کد  QRرا چه جاهایی میتوان قرار داد؟
پاسخ این است که تقریبا در هر نقطه ،کد  QRچاپ شده را می توان در روزنامه ها،
مجالت ،جزوه و بر روی کارت های ویزیت قرار داد .عالوه بر این می توان آنها را بر روی
بسته بندی محصول و یا برچسب ،یا در تابلوهای تبلیغاتی و یا حتی دیوار به منایش
گذاشت .شام حتی می توانید یک کد  QRرا بر روی بدن خود خال کوبی کنید!

شام می توانید کدهای  QRرا بر روی یک وب سایت استفاده کنید ،اما آنها را نباید به طور کلی به عنوان یک جایگزین برای
لینک های قدیمی استفاده کرد ،زیرا بدیهی است که کاربر آنالین هنوز ترجیح میدهد که بجای اسکن یک کد  QRبا تلفن
همراه ،بر روی لینک سایت کلیک کند.

استفاده از کد  QRدر بازاریابی:
اگر شام می خواهید از کدهای  QRبرای کسب و کار و یا اهداف بازاریابی
خود استفاده کنید ،باید در نظر بگیرید که مردم از اسکن یک کد QR
انتظارات بیشرتی از ورود به یک سایت را دارند چرا که این کار را به
سادگی کلیک کردن بر روی یک لینک در یک وب سایت نیز میتوان انجام
داد .شام باید برای افرادی که زمان رصف میکنند و برای اسکن بارکد تالش
کرده اند چیزی خاص و منحرص به فرد ارائه دهید .
همچنین به یاد داشته باشید که بسیاری از مردم منیدانند که کد QR
چیست و یا چگونه میتوان از آن استفاده کرد .تا زمانی که استفاده از کد
 QRگسرتش یابد ،شام باید دستور العمل استفاده از آن را در اختیار
مخاطب قرار دهید.

چگونه میتوانم کد  QRبسازم؟
شام می توانید کدهای  QRرا با استفاده از برنامه های طراحی بارکد  2بعدی بسازید .با این حال در ابتدا شام باید در نظر
بگیرید که چه استفاده ای میخواهید از آن داشته باشید .اطالعات بیشرت در مورد کدهای  QRبرای بخش بازاریابی را میتوانید
در این سایت ها ببینید.
سایت های رایگان ساخت کد  QRکه در حال حارض در دسرتس میباشند عبارتند از:
http://www.qrstuff.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://quikqr.com/
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برخی از کاربردهاکیو آر
-

-

ایجاد پیوند انحصاری برای تارمنا
تبادل آسان اطالعات ،بهخصوص اطالعات متنی ساده مثل یادداشتها و اطالعات متاس
تبلیغات
خرید و نصب نرمافزار از فروشگاههایی مثل گوگل پلی و اپاستور
کاربرد در پزشکی
پزشکان پس از اسکن کد  QRقادر خواهند بود تا به رسعت به پرونده بیامر دسرتسی داشته باشند و نوع دارو و
واکسن مورد نیاز را شناسایی کنند .
کاربرد هرنی
گروه پاپ بریتانیایی  Pet Shop Boysاز کد  QRبه عنوان یک کار هرنی برای آهنگ بانلودی (غیر فروشی) خود با
نام  Integralدر سال  2331استفاده کردند .در کلیپ ویدیویی این آهنگ نیز از کد  QRاستفاده شده است .هنگامی
که کد به صورت صحیح خوانده شود ،کاربر به تارمنای  Pet Shop Boysتغییر مسیر داده میشود ،و سپس
صفحههای مربوط به کارت ملی انگلیس پدیدار میشوند.

سوءاستفاده و خطرات
با در نظر گرفنت تواناییهای نرمافزاری دستگاه خواننده کد (مثال تلفن همراه (احتامل خطرهای فراوان فنی و مالی وجود دارد.
از جمله مواردی پیش آمدهاند که دستگاه خواننده ،پس از دریافت دادههای "کد کیو آر" به صورت خودکار چندین پیامک( اس
ام اس) پردازشی به قیمت چندین دالر (از نوعی که دریافت کننده پیامک از رشکت مخابرات حق العمل دریافت میکند) ،به
یک سازمان روسی فرستاده یا اینکه بخشی از لیست شامره تلفنهای کاربر با نام و مشخصات به مقصد ناشناختهای ارسال
گشته .خطر دیگر دریافت انواع بدافزار هاست که میتوانند تلفن همراه را دچار مشکل جدی کنند .
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