
AKO SA ZRODILI ČIAROVÉ 
KÓDY?

DNES ŤAŽKÉ BY BOLO SI PREDSTAVIŤ 
PRODUKTY BEZ ZNÁMYCH, ČIERNO 
BIELYCH ČIAR, TAKŽE BEZ 
ČIAROVÝCH KÓDOV. HOCI BOL ČAS, 
KEĎ EVIDENCIA SKLADOVÝCH ZÁSOB 
A PRODUKTOV BOL OVELA ŤAŽŠIA 
ÚLOHA. NAPOKON ANI NIE TAK 
DÁVNO, NIEČO VIAC, AKO PRED 
SEDEMDESIATIMI ROKMI.

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

https://www.digicode.sk/


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-sa-zrodili-ciarove-kody-bp604)
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AKO SA ZRODILI ČIAROVÉ KÓDY?

Dnes ťažké by bolo si predstaviť produkty bez známych, čierno bielych čiar, takže bez čiarových kódov. Hoci bol čas, 
keď evidencia skladových zásob a produktov bol ovela ťažšia úloha. Napokon ani nie tak dávno, niečo viac, ako pred 
sedemdesiatimi rokmi.

Každý začiatok je ťažký
Vypracovanie označovacieho systému na základe čiarových kódov je spojené s menom amerického strojného inžiniera 
Joseph Woodland. Woodland začal pracovať v roku 1948 na koncepcie takého označovacieho systému, ktorého ciel je, 
aby ulahčil a zjednodušil prácu obchodníkov.

Nápad, čo spôsobí revolúciu v obchode podla histórií ho nenapadlo na pláži Miami, kde v jednom nudnom okamihu 
začal kresliť koncentrické kružnice do piesku. A vtedy prišla inšpirácia: Woodland dostal nápad, že tieto geometrické 
tvary by mohli byť vhodné aj na uloženie určitých údajov.

Takže najprv tieto čiarové kódy vyzerali úplne inak, skladali sa z koncentrických kružníc a nie z dnešných rovnobežných 
čiar a ich systém fungoval úplne inak, ako technológia, čo používame dnes.

Od sústredných kruhov až do rovnobežných čiar

Riešenie na základe kruhov bol vynikajúci východiskový bod, avšak sa nepreukázal za dostatočne spolahlivú. Po 
počiatočných chýb nápad bol odložený na nejakú dobu a iba o dve desaťročia neskôr, v sesťdesiatich rokoch ho začali 
znovu prepracovať. Vtedy jeden špecialista z IBM, George Lauer si znava pomyslel koncepciu, čo predtým vyvinul 
Woodland. Používanie rovnobežných čiar je spojený s menom Lauer, ktorého výhoda je, že je schopný ukladať 
informáciu na ovale menšom mieste a oproti kruhovej alternatívy sa dá potlačiť ovela jednoduchšie.

Najprv trochu kostrbato, ale na dnes sa stala súčasťou každodenného života

Prvý produkt identifikovaný s čiarovým kódov bol zavedený na trh v roku 1974. To nebolo iné, ako jedna žuvačka od 
Wrigley’s. Ale tento výrobok takmer výbušne napodobnil aj ostatný produkt a technika čiarových kódov na dnes sa stal 
taký rozšírený, že dnešný život by sme ani nevedeli predstaviť bez nich.

Nie div, veď čiarové kódy znamenajú riešenie v oblasti zberu a ukladania údajov v takej miere, že v posledných rokoch 
pri verzií rovnobežných čiar už vypracovali viac alternatívne možnosti, ktoré sú schopné ukladať  a efektívne čerpať 
ešte viac informácií. 
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