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Streszczenie 

Wprowadzenie do powszechnego użytku kodów kreskowych zrewolucjonizowało pracę sklepów. 
Stanowiło to ważny krok na drodze budowania technologii automatycznego wczytywania informacji 

przez maszyny (komputery). Kolejnym krokiem są bardziej zaawansowane kody dwuwymiarowe, 

pozwalające na przekazywanie znacznie większej ilości informacji. Nie bez znaczenia jest 

miniaturyzacja mikroprocesorów i związana z tym dostępność coraz bardziej wydajnych telefonów 

wyposażonych w aparaty dobrej jakości.  Rosnące potrzeby łatwego wczytywania informacji „na 

telefon” powoduje powstawanie kolejnych technologii zapisu informacji w postaci obrazu. 

1 Początki kodów maszynowych 

Nikt z nas nie wyobraża sobie dzisiaj opakowania na półce sklepowej, które nie zawierałoby kodu 

kreskowego. Może jeszcze pamiętamy czasy, kiedy kasjerzy w sklepie nabijali ręcznie na kasę 

fiskalną informacje o wszystkich wybranych przez nas produktach z osobna. Albo zapisywali ceny 

na kartce papieru, aby na koniec dodać wszystko „pod kreskę”. Taki sposób pracy nie stanowi 

problemu w małym sklepiku, ale raczej nie wyobrażamy sobie takiego  tempa obsługi 

w supermarkecie, kiedy wielu klientów czeka w kolejce, często z koszykami pełnymi różnych 
produktów. 

Kody kreskowe, które znamy obecnie zostały wprowadzone do użycia w latach 70 -tych, ale ich 

historia zaczęła się znacznie wcześniej. W roku 1932 Wallence Flint, student Uniwersytetu 

Harvarda, zaproponował w swojej pracy magisterskiej system zautomatyzowanego sklepu 

spożywczego. Idea była dość prosta: klient wybiera z katalogu sklepu karty perforowane opisujące 

wybrane produkty. Następnie kasjer wprowadza karty do systemu i na tej podstawie system 

automatycznie przekazuje produkty z magazynu, drukuje rachunek i uaktualnia stan magazynu. 
Pomysł wyprzedził swoje czasy, podobnie jak wynalezione 20 lat później kody kreskowe.  

1.1 Kody kreskowe 

Początki dzisiejszych kodów kreskowych datuje się na rok 1948. Wtedy to Bernard Silver, student 

Drexel Institute od Technology (Filadelfia, Stany Zjednoczone), przypadkowo podsłuchał rozmowę 

przedstawiciela sieci supermarketów z jednym z dziekanów. Rozmowa dotyczyła możliwości 

stworzenia systemu automatycznego rejestrowania informacji o produktach w kasie sklepowej. 

Dziekan nie podjął się tworzenia takiego systemu, ale Silver wspomniał o tym problemie koledze. 

Kolegą tym był Norman Joseph Woodland, który dał się przekonać, że razem są w stanie stworzyć 

użyteczny produkt. 
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Inspiracją dla Woodlanda był alfabet Morse'a, który zapisuje się w formie serii kropek i kresek. Jeśli 

rozciągniemy je w pionie zobaczymy pasek przypominający dzisiejszy kod kreskowy. Pomysłem 

Silvera, który miał usprawnić odczyt kodu pod dowolnym kątem było zawinięcie go do postaci 
okręgu, który przypominał tarczę strzelniczą. 

Silver i Woodland 20 października 1949 roku złożyli wniosek patentowy, który został pomyślnie 

rozpatrzony i trzy lata później otrzymali patent na swoje rozwiązanie. Niestety natrafili na bardzo 

poważny problem: nie umieli skonstruować małego urządzenia, które mogłoby go odczytywać. 

Sprzedali patent firmie Philco, zakupionej następnie przez RCA, która do wygaśnięcia patentu 
w 1969 roku bezskutecznie próbowała wprowadzić rozwiązanie na rynek.  

Sieci handlowe zainteresowały się na poważnie pomysłem automatycznego odczytywania 

informacji o produktach dopiero na początku lat siedemdziesiątych. Prace nad pierwszym 

standardem kodu kreskowego na potrzeby sklepów detalicznych (USA i Kanada) zakończyły się 

w roku 1973, kiedy to oficjalnie zatwierdzono standard kodu kreskowego UPC (Universal Product 

Code). Przygotowała go firma IBM, a konkretniej zespół kierowany przez Woodlanda. Tak powstał 

standard kodu kreskowego który znamy dzisiaj. 

 
Rysunek 1: Schemat pierwszego kodu kreskowego opatentowanego w 1952 roku 
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1.2 Europejski Kod Towarowy 

W 1976 roku stworzony został EAN (European Article Number) – europejski standard kodów 

kreskowych. Dokładnie ten sam standard wykorzystywany jest dzisiaj w większości krajów świata. 

Wraz z wprowadzeniem na inne rynki niż Europejski nazwą zmieniono na International Article 

Number (jednakże ciągle wykorzystuje się skrót EAN). 

Kody kreskowe EAN do złudzenia przypominają wyglądem kody UPC wprowadzone w Stanach 

Zjednoczonych. Różnica tkwi w interpretacji zawartości kodu: kiedy przygotowywano kod EAN 

już na wstępie wiadomo było, że będzie on wykorzystywany w wielu krajach i musi zezwalać na 

opisanie większej ilości produktów.  Większość produktów oznakowana jest kodem w standardzie  

EAN-13, krótszy EAN-8 spotykany jest na czasopismach oraz produktach posiadających małe 
opakowania. 

2 Kody dwuwymiarowe 

Kody kreskowe znakomicie sprawdziły się w sklepach. Firmy zaczęły je wykorzystywać do 

śledzenia procesu produkcyjnego w fabrykach. Każdą część można oznaczyć i monitorować jej 

położenie. Po pewnym czasie pojawił się problem ograniczonej pojemności kodu kreskowego. 
Radzono sobie z nim początkowo wydłużając kod czy też zapisując kilka kodów jeden nad drugim. 

Rysunek 2: Notka dla historyków: wszystko zaczęło się od gumy do żucia. 
26 czerwca 1974 roku, o godzinie 8:01 rano w supermarkecie Marsh w Troy, w stanie Ohio, po raz pierwszy 

zeskanowany został kod UPC. Kupującym był Clyde Dawson, natomiast kasjerką Sharon Buchanan. 

Rysunek 3: Przykładowe kody kreskowe w standardzie EAN. Numer zapisany w kodzie to GTIN (Global Trade 
Item Number). 
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2.1 QR Code 

QR Code (Quick Response) został wynaleziony w 1994 roku w firmie Denso Wave (spółka zależna 

Toyota Motor Corporation) do śledzenia procesu produkcji samochodów. Został zaprojektowany 

z myślą o szybkim odczycie. Ale także niezawodności i dużej pojemności: przygotowane zostały 

różne warianty wielkości oraz ilości danych korekcyjnych, które pozwalają odczytać uszkodzony 
obrazek. 

Pojemność kodu zależy od rozmiaru obrazka oraz ilości danych korekcyjnych (wersje L, Q, M, H 

pozwalające odzyskać dane przy uszkodzeniu odpowiednio 7%, 15%, 25%, 30% kodu). 
Maksymalna ilość danych, które można zapisać w kodzie QR to: 

• Znaki numeryczne – 7 089 znaków (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

• Znaki alfanumeryczne – 4 296 znaków (0–9, A–Z, spacja, $, %, *, +, -, ., /, :) 

• Binarne – 2 953 znaków (8-bit bajtów) (23624 bitów) 

• Kanji/Kana – 1 817 znaków (13 bitów na znak) 

Kody QR zdobyły olbrzymią popularność wraz z pojawieniem się zaawansowanych telefonów 

komórkowych, wyposażonych w dobre aparaty cyfrowe. Rozwiązują problem szybkiego wczytania 

informacji takich jak dane kontaktowe ze strony internetowej czy też długiego linku WWW 

umieszczonego na plakacie. Po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji telefon zamienia się 
w czytnik kodów. 

 
Rysunek 4: Rozwój standardów kodów kreskowych i dwuwymiarowych 
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Warto zwrócić uwagę na ciekawe zastosowanie korekcji błędów, którego chyba nie przewidzieli 

twórcy standardu. Kody QR są niekiedy celowo „uszkodzone” w celu utworzenia bardziej 
artystycznego wyglądu. 

 

 
Rysunek 5: Kod QR zaprojektowany do promocji filmu dokumentalnego "The Last Ocean", autor Jonathan D. 

Schmid 



 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

63 

2.1 Microsoft Tag (High Capacity Color Barcode) 

Inne podejście do tworzenia kodów dwuwymiarowych zaprezentowała firma Microsoft. 

Zaproponowała wykorzystanie koloru do zwiększenia gęstości zapisu informacji. 

W przeciwieństwie do QR Code standard ten powstał z myślą o kodowaniu adresów stron 
internetowych i odczycie przy pomocy telefonów komórkowych. 
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Rysunek 6: Przykładowy kod Microsoft Tag 


