
3+1 NIEČO ZAUJÍMAVÉ, ČO STE 
EŠTE NEVEDELI O ČIAROVÝCH 
KÓDOCH

AK SA BAVÍME O ZAUJÍMAVÝCH 
TÉMACH, TAK OBVYKLE ČIAROVÝ 
KÓD JE TEN POSLEDNÝ, ČO MÔŽU 
PRÍSŤ NA MYSEĽ ČLOVEKA. NECH JE 
TO AKOKOĽVEK ČUDNÉ MÔŽU 
PREKVAPIŤ AJ TIETO ČIERNO BIELE 
ČIARY POUŽÍVANÉ NA UKLADANIE 
INFORMÁCIÍ. MÔŽEME SA S NIMI 
STARATNÚŤ AJ NA TAKÝCH 
MIESTACH, KDE BY SME ICH ČAKALI 
NAJMENEJ A NIEKTORÉ LUDIA MU 
PRIPÍSAJÚ TAKÝ VÝZNAM NA ČO 
ČLOVEK SO ZDRAVÝM ROZUMOM BY 
ANI NEMYSLEL.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/3-1-1nieco-zaujimave-co-ste-este-nevedeli-o-ciarovych-
kodoch-bp608)

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

mailto:info@digicode.sk
mailto:faktura@digicode.sk
mailto:servis@digicode.sk
https://www.digicode.sk/
https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky
https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie
https://www.digicode.sk/blog/3-1-1nieco-zaujimave-co-ste-este-nevedeli-o-ciarovych-kodoch-bp608
https://www.digicode.sk/


3+1 NIEČO ZAUJÍMAVÉ, ČO STE EŠTE NEVEDELI O 
ČIAROVÝCH KÓDOCH

Ak sa bavíme o zaujímavých témach, tak obvykle čiarový kód je ten posledný, čo môžu prísť na myseľ človeka. Nech je 
to akokoľvek čudné môžu prekvapiť aj tieto čierno biele čiary používané na ukladanie informácií. Môžeme sa s nimi 
staratnúť aj na takých miestach, kde by sme ich čakali najmenej a niektoré ludia mu pripísajú taký význam na čo človek 
so zdravým rozumom by ani nemyslel.

Práve sme Vám priniesli štyri najzaujímavejšie fakty, čo predtým ani Vy ste nevedeli ohladom čiarových kódoch!

Jeden najefektívnejší spôsob na ukladanie informácií
V jednom klasickom supermarkete môžu mať viac ako päťdesiattisíc produktov s rôznými čiarovými kódmi. To je kopec 
produktov a systémy evidencie údajov musia byť schopný na to, aby tieto údaje účinne a čo najrýchlejšie vedeli riadiť. 
Len o tom porozmýšlajme, aký velký chaos by spôsobil, ak kódy týchto produktov pokladníci by mali zadať manuálne 
bez skenerov čiarových kódov!? Čiarové kódy avšak znamenajú nie len rýchlu, ale aj efektívnu alternatívu na ukladanie 
údajov, veď sú používatelné s efektívnosťou 99,99%.

Čiarový kód môže byť aj zábavný

Spôsoby použitia čiarových kódov v každodennom živote môže byť mimoriadne široké, avšak málo ludí vie, že čierno 
biele informačné nosiče aj v minulosti používali na rôzne účely, nie iba na obchodné operácie. V deväťdesiatich rokoch 
v Japonsku napríklad konzolová hra Barcode Battler si ziskala obrovskú popularitu, čo počas hry používal čiarové kódy 
na generovanie postavičiek.

Najbizarnejší spôsob použitia

V americkom Seattle exustuje jedna spoločnosť, čo aplikuje túto formu ukladania údajov v dosť neobvyklej oblasti: v 
pohrebných služieb. Konkrétne stavajú hrobky, ktoré sú označené QR kódmi ak ktoré načítame prejdeme na takú 
pamätnú stranu, kde môžeme nahliadnuť do života tam odpočívajúceho človeka a môžeme sa o ňom dozvedieť 
zaujímavé veci.

Najbizarnejší výklad

Málo ludí to vie, ale pri zavedení čiarových kódov boli aj takí, ktorí novú technológiu identifikovali s nikým iným, ako 
čertom! V Amerike sa miešal obrovský prach, že v znakovej rade pod čierno bielych čiar sa vyskytne číslo pripísané 
satanovi, teda 666. Dnes toto je už smiešne, avšak v sedemdesiatich rokoch to miešal taký prach, že vynálezcovi 
čiarových kódov, George J. Laurer-ovi bolo potrebné reagovať vo verejnom oznámení, aby zmyl obvinenia ohladom 
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vyznávaní diabla.
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