
3+1 VECÍ, ČO STE DOTERAZ 
NEVEDELI O QR KÓDOCH

V POSLEDNOM DESAŤROČÍ S 
ROZŠÍRENÍM INTELIGENTNEJ 
TECHNOLÓGIE POUŽÍVANIE JEDNÉHO 
ŠPECIÁLNEHO TYPU 2D KÓDOV SA 
STALO ČORAZ ČASTEJŠÍM, ČO NIE JE 
NIČ INÉ AKO QR KÓD. MÔŽEME SA S 
NIMI STRETNÚŤ OD INZERÁTOV CEZ 
VIZITKY AŽ DO ETIKIET, VLASTNE V 
MNOHÝCH MIESTACH.
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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-veci-co-ste-doteraz-nevedeli-o-qr-kodoch-bp639)
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3+1 VECÍ, ČO STE DOTERAZ NEVEDELI O QR 
KÓDOCH

V poslednom desaťročí s rozšírením inteligentnej technológie používanie jedného špeciálneho typu 2D kódov sa stalo 
čoraz častejším, čo nie je nič iné ako QR kód. Môžeme sa s nimi stretnúť od inzerátov cez vizitky až do etikiet, vlastne v 
mnohých miestach.

Od začiatku rokov 2010 nasnímanie QR kódov sa zvýšila o takmer 1200 percent a táto obrovská popularita vôbec nie je 
náhoda. Nakolko táto forma ukladania informácií je schopná uložiť ovela viac informácií ako klasické jedno 
dimenzionálne čiarové kódy a aj načítanie je omnoho jednoduchšia úloha. Napokon je lacný a ktokolvek ho môže 
vygenerovať a väčšina smartfónov lahko ho dekóduje pomocou jednej aplikácie tak, že sa nemusíme robiť starosti ani s 
polohovaním, aby obrázok bol vhodne ofotení.

Avšak bez ohľadu na to, že aké sú populárne QR kódy, existujú také fakty a zaujímavostí, ktoré vie len velmi málo ludí 
o túto modernú a účinnú formu ukladania údajov. Práve preto, teraz Vám vysvetlíme štyri zaujímavé fakty, čo možno, že 
ani vy ste nepoznali alebo napočuli o QR kódy.

Ukladanie údajov s tisíckami tvárí
Môžeme s istotou povedať, že QR kód má najviac možností používania, čiže najlepšia 2D forma na ukladanie údajov. 
Vo väčšine prípadov v každodennom živote ich používajú na skenovanie webových stránkch, ktoré ukazujú na odkazy, 
môžeme kódovať telefónne čísla, e-mailové adresy a priame pripojenie na Wi-Fi a čokolvek je je dostupný a 
realizovatelný vo forme odkazu.

Na internete nájdete vela takých stránok, kde je možnosť na vygenerovanie aj viac ako dvadsať druhov QR kódov, 
úplne bezpletne, takto v každodennom živote s akýmkoľvek spôsobom môžeme ich spraviť za užitočný, tento 
jednoduchý, ale velmi efektívny spôsob ukladania informácií.

Nemusia byť "dvojfarebné"

O farebnú schému 2D čiarových kódov väčšina ihneď si myslí na čierno-biele čiary. Avšak málo ludí vie, že QR-kódy 
prakticky môžu mať akúkolvek farbu, takže pre naše produkty môžeme vytvoriť, respektíve používať vlastné akékolvek 
jedinečné, dokonca aj extrémne čiarové kódy.

Pri farbe a odtieňom QR kódy sa dajú aj tvarovať do určitej úrovne, ako pozadie môžeme používať aj rôzne obrázky. 
Rozsah možností je takmer nekonečný, ďalej podstata je iba tolko, aby kód zostal čitatelný pre rôzne typy snímačov 
alebo inteligentných prístrojov. V záujme toho musíme dávať veľký pozor iba na to, aby bol dostatočný kontrast medzi 
svetlými a tmavými pixelmi. 
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Sú takmer nezničiteľné

QR kódy sú ozajstné odvážlivci vo svete čiarových kódoch, ktoré znášajú zaťa2zenie takmer rovnako dobre, ako 
Terminátor. No dobre, samozrejme to je trochu prehnaný, avšak to je skutočnosť, že QR kódy oproti klasických 
čiarových kódoch aj vtedy sú ovela lepšie dekódovatelné a spracovatelné, ak sú poškodené.

QR kódy majú štyri úrovne v odolnosť proti chybám, čo označujú písmami L, M, Q alebo H. Kódy označené s písmom L 
majú najnižšiu odolnosť voči chybám, kým označené s H sú dekódovatelné a spracovatelné pre snímačov aj pri 
väčšieho poškodenia.

Nie iba pre mladých  

Prieskumy ohladom QR kódov sa zistili, že väčšinu kódov v posledných rokoch načítali ludia medzi 35 a 45 rokov! 
Väčšina týchto používatelov je žena a najpopulárnejší prístroj na dekódovanie týchto obľúbených kódov je iPhone. 
Najviac kódov načítajú v domovine QR kódov v Japonsku, ale vzhľadom na mieru snímania z kolísky technológie nie sú 
velmi pozadu ani Spojené štáty americké.
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