
108 • AGRÁRÁGAZAT • 2013. július • www.agraragazat.hu

TECHNIKA

Sze lí den hul lám zó dom bok, béké sen leg elé szõ tehe nek – idil li fran cia
táj kép. Ám egy szer csak fel tû nik a szí nen egy váro si a san öltö zött fér -
fi, aki mobil te le fon ját fény ké pe zés re készen maga elõtt tart va ólál ko -
dik a jószá gok körül. Egy újabb város la kó, aki most lát éle té ben elõ -
ször tehe net? Az adó hi va tal kép vi se lõ je, aki épp lel tárt készít az állo -
mány ról? És mi van a tehe nek olda lá ra fest ve?

Amit látunk, egy élel mes fran cia far -
mer, Gildas Le Béhoc zse ni á lis ötle te. A
legelõ re haj tott tehe nek olda lá ra egy nagy
sab lon segít sé gé vel – ter mé sze te sen bõr -
ba rát, enge dé lye zett test fes té ket hasz nál va 
– szí nes kódo kat fújt. Az érdek lõ dõk a
kódot okostelefonjukkal leol vas va egy faj -
ta elekt ro ni kus kapa rós sors jegy hez jutot -
tak. Ha ügye sen „kapar tak”, akkor három
tehén fej raj zo ló dott ki mobil te le fon juk
kép er nyõ jén. Ezt az ábrát bemu tat va a
farm saját bolt já ban ingyen ter mé ke ket
kap tak – és ha már arra jár tak, akkor ter -
mé sze te sen be is vásá rol tak. Az ötlet oly -
annyi ra bevált, hogy a játé kos ked vû néze -
lõ dõk a kerí té sen átmász va, okos tele -
fonnal a kezük ben haj ku rász ták a tehe ne -
ket a lege lõn. A kis ter me lõi tej bolt láto ga -
tott sá ga és for gal ma pedig ugrás sze rû en
megnõtt.

Az a bizo nyos kód, ami a tehe nek olda -
lán fel tûnt, nem más, mint a QR-kód.
Néhány éve egy re több helyen lát juk fel -
buk kan ni, és az okostelefonok hazai elter -
je dé sé vel vár ha tó, hogy hasz ná la ta a min -
den nap ja ink ban rob ba nás sze rû en fog
növe ked ni. Érde mes tehát köze lebb rõl
is meg is mer ked ni ezzel a min den ki szá -
má ra könnyen és ingye ne sen elér he tõ,
egy sze rû talál mánnyal.

A vonal kó dok tör té ne te az ötve nes
évek ben kez dõ dött. Elõ ször vas úti kocsi -
kon, majd az ame ri kai pos tai jár mû ve ken
pró bál ták ki. 1966-ban jelent meg, de
töme ges elter je dé sé re csak 1973-ban ke -
rült sor, ami kor az ame ri kai keres ke del mi
szek tor beve zet te az UPC-t (Universal
Product Code, azaz álta lá nos ter mék kód).
A tech no ló gia töme ges elter je dé sé nek
azon ban még jó ide ig gátat sza bott a vo -
nal kód-le ol va sós pénz tár gé pek magas ára, 
így ez a világ gaz da gab bik felén is csak a
nyolc va nas évek ben követ ke zett be.

A vonal kó dok olva sá si sebes sé gük,
pon tos ságuk, és nagy funk ci o na li tá suk

miatt vál tak szé les kör ben nép sze rû vé.
Ahogy kényel mes hasz ná la tuk miatt fo -
lya ma to san elter jed tek, a piac olyan kódo -
kat igé nyelt, ame lyek ben több infor má ci ót 
lehet tárol ni, és mind ezt kisebb terü le ten.
Olyan alter na tí vák kal pró bál koz tak, mint
pél dá ul a vonal kód szám je gyei szá má nak
növe lé se, vagy több szö rös vonal kó dok
lét re ho zá sa. De ezek tovább bonyo lí tot ták
az olva sá si mûve le tet, és növel ték a nyom -
ta tá si terü le tet. A 2 dimen zi ós kód volt a
válasz ezek re az igé nyek re. A 2D kódok
folya ma to san fej lõd tek a hal mo zott vonal -
kód-mód szer tõl a megnövekedett infor -
má ció sû rû sé gû mát rix-mód sze rig. A QR
(Quick Response, azaz gyors válasz) a
„két di men zi ós” vonal kó dok csa lád já ba
tar to zik. A csa lád név némi magya rá zat ra
szo rul: lát szó lag a hagyo má nyos, fehér és
feke te, vas ta gabb és véko nyabb csí kok ból
álló vonal kód is két di men zi ós – a való ság -
ban azon ban csak az egyik dimen zi ó ban,
hori zon tá li san tar tal maz infor má ci ót. A
QR-kód ese té ben azon ban a sík mind két
dimen zi ó ja infor má ció hor do zó, és ennek
köszön he tõ en egy bélyeg nyi helyen ren -
ge teg adat (szá mok ból nagy já ból hét ezer, 
szám-be tû kom bi ná ci ók ese tén mint egy
4.300 karak ter, illet ve majd három kilo -
bájt nyi biná ris adat) fér rá. Szin te bár mi -
lyen szög bõl le lehet olvas ni az ada to kat,
nem kell a kép tájo lá sá val baj lód ni (a
QR-kódok három sar ká ba elhe lye zett azo -
nos min ta segít sé gé vel a leol va só ké szü lé -
kek min dig tud ják, merre van „felfelé”).

Az inno vatív kódo lást a japán
Denso-Wave vállalat fejlesz tette ki
1994-ben, erede tileg azzal a céllal, hogy
megkönnyítse az egyes autó al kat ré szek
azono sí tását a gyártás folyamán. Mivel
nyílt szab ványról van szó, borí té kolni
lehe tett, hogy ki fog szaba dulni az autó -
gyár tásból, tömeges polgári karriert
azonban csak az elõzõ évtized vége felé, a
kamerás okostelefonok elter je dé sével
kez dett a QR-kód.

A civil világ ban a leol va sás hoz egy
kód ol va só szoft ver rel ellá tott kame rás
mobil kell (az újabb típu sok gyá ri szoft -
ver cso mag já ban már ben ne van a kód ol -
va só, de az internetes alkal ma zás bol tok -
ból is le lehet töl te ni a jel lem zõ en ingye -
nes prog ra mo kat). A leol va sás egy sze rû: a 

kame rá nak meg mu ta tott kódot az elin dí -
tott alkal ma zás beszkenneli, a sike res
adat át vi telt több nyi re pittyenõ hang jel zi.
Az átvitt infor má ció lehet a kijel zõn meg -
je le nõ szö veg, de akár egy uta sí tás is, pél -
dá ul arra néz ve, hogy az okosmobil láto -
gas son meg egy hon la pot vagy Fa -
cebook-profilt. Az inter ak ci ó kat fõként a
rek lám ipar hasz no sít ja, kihasz nál va, hogy
a fel hasz ná lók több sé ge sze re ti az ilyes faj -
ta rej té lyes cso ma go lá sú infor má ci ó kat
(ha a pla kát ra vagy az újság ban lát ha tó
hir de tés re azt írnák rá, hogy „láto gasd
meg az xyz.hu weboldalt”, abban nincs
sem mi izgal mas, de ha ugyan ezt egy
QR-kód révén a tele fo nunk magá tól meg -
csi nál ja, az egy szer re jelent kalan dot és
siker él ményt – vala mi ért így mûködünk).

Az interneten talál ható ingyenes alkal -
ma zások segít sé gével bárki gene rálhat
magának QR-kódot, melyet aztán szám -
talan módon fel lehet hasz nálni. Többek
között alkalmas marke ting eszköz ként
való felhasz ná lásra, illetve internetes
üzenet hor do zó ként is (honlap cím, üzenet, 
sms, névjegy, GPS koor di náták stb.).
Felhasz ná lá sának csak az emberi képzelet
szabhat határt, nézzünk hát néhány ha -
zai és külföldi példát!

Tavaly nyár óta a Deb re ce ni Egye tem
csak nem száz épü le té re kihe lye zett
QR-kód segí ti a láto ga tók tájé koz ta tá sát.
Okostelefon segít sé gé vel egy kat tin tás, és
már is elér he tõ az adott épü let ben lévõ va -
la mennyi cent rum, kar és egyéb, ott mûkö -
dõ intéz mény hon lap ja. Ezt a meg ol dást
elsõ ként alkal maz ta a hazai fel sõ ok ta tá si
intéz mé nyek közül a Deb re ce ni Egye tem.
A kihe lye zett infor má ci ós táb lák csak a
kez de tet jelen tik, hiszen a ter vek sze rint a
jövõ ben QR-kóddal készül het nek a kiad -
vány ok, szó ró lap ok, az egye te mi dol go -
zók név jegy kár tyái, készül het tele fon nal
leol vas ha tó tér kép, vagy akár az egye te mi
men za kíná la tát is meg lehet majd ismer ni
okostelefon segít sé gé vel.

A Sem mel we is Orvos tör té ne ti Múze -
um nem ré gi ben zárt „Szív dob ba nás”
címû kiál lí tá sa QR-kódok fel hasz ná lá -
sá val báto rí tot ta a láto ga tó kat a valós
tér és az internet vir tu á lis vilá ga köz ti
kalan do zás ra. A kiál lí tó tér ben elhe lye zett
kódok a tár lat képi és szö ve ges mon da ni -
va ló ját egé szí tet ték ki. A kódok ba cso ma -
golt hiperhivatkozásokon keresz tül a láto -
ga tók érde kes ani má ci ó kat néz het tek meg
a szív mûkö dé sé rõl. Meg cso dál hat ták
azo kat a mûtár gya kat, ame lyek nek már
nem jutott hely a kiál lí tás ban, vagy éppen
elmé lyed het tek egy-egy téma kör ben. 

Kódolt jövõnk – a QR-kód
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Dudás Gábor, a Vylyan Pincé szet érté -
ke sí tõ jének nyilat ko zata jól példázza, mi
a QR-kód felhasz ná lá sának fõ bukta -
tója. „Boraink leírá sához vezet a QR-kód
a palackok hátcím kéjén. Több borá szat is
hasz nálja már a tech no ló giát, de az esetek 
nagy részében inkább saját honlap jukra
mutat, több let in for má ci óhoz nem lehe tett
azonnal hozzá jutni. Való szí nûleg az em -
berek elõbb-utóbb elfor dulnak tõle, ha
nem ad plusz tar talmat. Az a legfõbb
prob léma a QR-kódokkal, hogy a tarta -
lom szol gál tatók közül sokan nem tudják,
mire akarják hasz nálni, mit akarnak
általa elérni a fogyasz tónál. További
prob lé mának látom, hogy a mobil te le -
fonok ma guktól nem ismerik fel, külön
tele pí tendõ alkal mazás szük séges hozzá.
Ezt viszont senki nem kommu ni kálja a
felhasz ná lónak. Álta lában a felhasz nálók
nem tudnak vele mit kezdeni, nem tudják
kihasz nálni. Amikor fesz ti vá lokon kirak -
tuk a QR-kó dot, több ször kaptunk már
vissza jel zést az érdek lõ dõktõl, hogy bár
korábban volt a tele fon jukon QR-olvasó,
de nem látták értelmét a hasz ná la tának,
így törölték. Ebbõl arra követ kez tet tünk,
ha a tarta lom szol gál tató nem adja a meg -
fe lelõ tartalmat a kód mögé, akkor az
embe reket nem fogja érde kelni. Felgyor -
sult világban élünk, azonnal infor má ci -
ókhoz szeret nénk jutni. Ezért nagy mér -
tékben rajtunk múlik, hogy népszerû lesz-e 
vagy sem, megkönnyí ti-e az emberek éle -
tét, avagy nem.”

A QR-kód akár sze mé lyes azo no sí tás ra 
is szol gál hat. Jó pél da erre a német or szá gi
Luft han sa légi tár sa ság nál nem ré gi ben be -
ve ze tett elekt ro ni kus check-in rend szer.

Az utas a „beszál ló kár tyá ját” QR-kód
for má já ban a tele fon já ra kap ja meg, me -
lyet a beszál lás kor leol vas hat a légi tár sa -
ság. Ez az e-be szál ló kár tya a fon to sabb
ada to kat, így az utas nevét, a járat szá mát
és az indu lás idõ pont ját tar tal maz za, így a
csak kézi poggyásszal ren del ke zõ uta sok -
nak a beszál lás hoz mind össze a biz ton sá gi 
ellen õr zést kell elvé gez ni ük. A beszál lá si
kapu nál egy szken ner olvas sa le a mobil te -
le fon ról a jegy ada ta it, és az utas tel jes
mér ték ben papír fel hasz ná lás nél kül repül -
het a Luft han sa jára ton. Hason ló módon,
ren dez vé nye ken is jól hasz nál ha tó a
QR-kód. Egy magyar cég nél pél dá ul
ilyen kódon ala pu ló belép te tõ rend szert
alkal maz tak 1.100 fõ belép te té sé re egy
szak mai ren dez vé nyen. A kép kó dot el -
küldték a részt ve võk mobil te le fon já ra, és
belé pés kor azt olvas ták le egy szken ner -
rel.

Olasz or szág ban a mobil kó dot töb bek
között arra is hasz nál ják, hogy a sport-tu -
dó sí tá sok mel lett elhe lyez ve az olva sók
eljut has sa nak egy olyan oldal ra, ahol pél -
dá ul meg te kint he tik a fut ball-mér kõ zés
leg szebb pil la na ta it, gól ja it. A kana dai,

ingye nes Metro újság mobil alkal ma zá sá -
nak nép sze rû sí té sé re újsze rû ötlet tel áll tak 
elõ: mini a tûr Metro újsá gos stan do kat
helyez tek el 14 kana dai város for gal ma -
sabb útjai men tén. A mini stan do kon elhe -
lye zett QR-kódok lehe tõ vé teszik az újság 
azon na li letöl té sét a fel hasz ná lók mobil -
te le fon ja i ra. Ezzel a kör nye zet kí mé lõ
meg ol dás sal keve sebb újsá got kell ki -
nyom tat ni, tehát keve sebb papír fogy.

A dél-ko re ai Emart szu per mar ket
súlyos prob lé má val nézett szem be. Dél és
egy óra között drasz ti ku san lecsök kent a
vásár ló ik szá ma, sõt, gya kor la ti lag üre sen
tátong tak az üz le tek. Hogy meg nö vel jék a
for gal mat, egy olyan spe ci á lis QR-kódot
hoz tak lét re, amely a fény-ár nyék ha tá -
so kat nap óra ként kihasz nál va csak
ebben az idõ szak ban szkennelhetõ, ezál tal 
csak ekkor nyújt ext ra ked vez mé nye ket a
vásár lók nak. Az akció hónap já ban
25%-kal növe ke dett a for ga lom dél és egy
óra között.

Egy ismert és nép sze rû bar na sör gyár -
tó ja sze ret te vol na, ha az ame ri kai
pubokban és bárok ban töb bet beszél nek a
már ká ról. Legyár tot tak több ezer spe ci á lis 
sörös po ha rat, melye ken a QR-kód csak
akkor vált lát ha tó vá, ha bar na sört
öntöt tek az üveg be. Azok az érdek lõ dõk,
akik beszkennelték a kódot, egy válasz tó -

ol dal ra jutot tak, ahon nan bár mely közös -
sé gi oldal ra (Facebook, Foursquare, Twit -
ter, Instagram) pub li kál hat ták, hogy épp
azt a már ká jú bar na sört isszák.

Bármerre járunk Euró pában, tapasz tal -
hatjuk, hogy a kis feke te-fehér – sõt,
most már színes – ábrácskák egyre
nagyobb népsze rû ségnek örven denek
az öreg konti nensen. Így nem is lepõd tünk
meg, amikor tavaly májusban a Királyi
Kerté szeti Társaság Londonban megren -
de zésre került híres kerté szeti és virág ki ál -
lí tásán és verse nyén (Chelsea Flower
Show) a képen látható kertre bukkan tunk.

A Jade Goto és Shelley Mosco által
terve zett versenymû bronz érmet nyert
az inno vatív megol dá sokat bemu tató és
alap anya gokat hasz náló „Friss Kert”
kate gó ri ában. A növé nyekbõl ülte tett kó -
dot beol vasva még több infor má ci óhoz
lehe tett jutni a terve zõkrõl és a pálya mun -
káról. Sõt, azok számára, akiknek megtet -
szettek a kertben felhasz nált növé nyek, a
QR-kód segít sé gével teljes növény listát
állí tottak össze, mely alapján saját kert -
jükbe is besze rez hették azokat.

A kis kód tehát vár ha tó an min den nap -
ja ink részé vé válik. Akik idõ ben fel is me -
rik, milyen olcsó és hasz nos esz köz höz
jut nak álta la, és oko san hasz nál ják fel,
a kre a tív lehe tõ sé gek egész tár há zá hoz
jut hat nak. Érde mes idõ ben fel ké szül ni
rá, mert hazánk ban is egy re töb ben hasz -
nál nak okostelefont. 

Varanka Mariann – Pólya Árpád

www.agrostratega.blog.hu

Nem zet kö zi és hazai szak ér tõk véle mé nye alap ján három fõ sza bály léte zik a
QR-kódok haté kony alkal ma zá sá ra: 
• A hon lap, ami re a QR-kód irá nyít, min den kép pen mobil te le fo non keresz tü li
meg te kin tés re opti ma li zált legyen. 
• A link, ame lyet a kód tar tal maz, legyen minél rövi debb – így a kód is kisebb és
kevés bé bonyo lult szer ke ze tû lesz, ez csök ken ti a beol va sá si és értel me zé si,
azaz a tech ni kai hiba le he tõ sé ge ket. 
• A fel hasz ná ló a QR-kód beol va sá sá val vala mi plusz infor má ci ó hoz, érté ket
kép vi se lõ tar ta lom hoz, pl. ext ra szol gál ta tás hoz vagy ked vez mény hez jus son.




