
AKO FUNGUJE SKENER 
ČIAROVÝCH KÓDOV?

ČIAROVÉ KÓDY UŽ DOSŤ DLHO SÚ 
SÚČASŤOU NÁŠHO KAŽDODENNÉHO 
ŽIVOTA. TO ALE ANI NIE JE DIV, VEĎ 
UŽ MNOHO ROKOV ZNAMENAJÚ 
JEDNU NAJJEDNODUCHŠIU FORMU 
ADMINISTRÁCIE A REGISTRA 
VÝROBKOV. NAJVÄČŠIA VÝHODA PRI 
MNOHOSTRANNOSTI ŠIROKO 
POUŽÍVANEJ KÓDOVACEJ 
TECHNOLÓGIE JE AJ RÝCHLOSŤ A 
ÚČINNOSŤ. ALE NAOZAJ VIEME, ŽE 
REÁLNE AKO FUNGUJÚ TIE KÓDY?
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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/vzdelavacie-materialy/ako-funguje-skener-ciarovych-kodov-
bp564)
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AKO FUNGUJE SKENER ČIAROVÝCH KÓDOV?

Čiarové kódy už dosť dlho sú súčasťou nášho každodenného života. To ale ani nie je div, veď už mnoho rokov 
znamenajú jednu najjednoduchšiu formu administrácie a registra výrobkov. Najväčšia výhoda pri mnohostrannosti 
široko používanej kódovacej technológie je aj rýchlosť a účinnosť. Ale naozaj vieme, že reálne ako fungujú tie kódy?

Vlastne čo je to čiarový kód?
Čiarový kód, ako aj jeho menu ukazuje, je prístroj technológie na kódovanie údajov. Skladá sa z vertikálnych čiar a 
medzier s rôznými hrúbkami, ktoré kódujú jednu konkrétnu číselnú radu. Táto číselná rada všeobecne sa nachádza aj 
pod čiarovým kódom a označí jeden taký odkaz, čo ukazuje na určitý prvok jednej databázy.

Informácie z čiar sa dajú dekódovať pomocou prístrojov, ktoré boli vytvorené presne ne tento účel a tie prístroje sú 
takzvaný skenery, alebo snímače, čítačky čiarových kódov. Najväčšia výhoda technológie čiarových kódov je, že 
pomocou nej jednoducho a rýchlo sa dá zbierať a spracovať údaje.

Aké údaje môže obsahovať jeden čiarový kód?

Pomocou čiarových kódov prakticky sa dá ukladať rôzne informácie, pomocou čoho sa dá vyhladať jeden daný prvok z 
jednej danej databázy. Avšak najčastejšia oblasť používania technológie je obchod/predaj, veď pomocou etikiet, ktoré si 
môžeme nájsť na každom obale, produkty sú lahko a rýchlo identifikatelné. Pomocou čiarových kódov môžeme ukladať 
také informécie, ako napríklad miesto pôvodu, sériové číslo, produktové číslo, ďalej cenovanie daného produktu. 

Úloha snímača čiarových kódov

Snímač čiarových kódov je ten prístoj, ktorého úloha je spracovanie informácií z čiarových kódov. Podstata jeho 
fungovania je, aby pomocou svetelných lúčov rozpoznal a používaním elektronických signálov zmenil za 
identifikovatelné tie vertikálne tmavé čiary a svetlé medzery s rôznými hrábkami, z ktorých vlastne sa skladá jeden 
čiarový kód. Samozrejme nie každý snímač čiarových kódov funguje na rovnakom princípe.

Pre dekódovanie takzvaných 1D, respektíve 2D kódov je potrebné používať inú technológiu, avšak podstata v obidvoch 
prípadoch je rovnaká: rozpoznať a spracovať informácie, ktoré sú ukladané medzi tmavých čiar a svetlých medzier a na 
základe toho nájsť daný produkt v jednej danej databáze.

V našom webovom obchode si môžete nájsť široký výber a všetky typy čítačiek čiarových kódov, od 1-dimenzionálných 
až do 2D skenerov a môžete si vybrať ten pre Vás najvhodnejší prístroj z najspoľahlivejších značiek.

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

https://www.digicode.sk/

