
رمزینة سریع پاسخ1 چیست؟
رمزینة سریع پاسخ یك رمزینه )بارُکد( دو بعدی با ساختار 
ماتریســی )صفر و یک( اســت که ظرفیــت پذیرش حجم 
زیادی از اطالعات متنی را دارد و به منظور رمزگشایی آسان 
محتویات با ســرعت زیاد طراحی شده است. این رمزینه ها 
ساختار مربعی شــکلی دارند که اطالعات در آن ها به صورت 
نقطه های مربعی شــكل کوچکی که بــه آن ها واحد2 گفته 
می شــود، بر اســاس الگویی اســتاندارد3 ایجاد می شود و 
می تواند حاوی نشانی وب، پیامک، اطالعات تماس با فرمت 
کارت ویزیت، شــمارة تلفن، قیمت و مشخصات یک کاال به 

صورت هم زمان، یا هر نوع نوشته و دادة دیگری باشد.
رمزینة سریع پاسخ نوعی بارکد دو بعدی است که می تواند 
با اســتفاده از گوشی هوشمند و دســتگاه های اختصاصی 
خواندن رمزینة سریع پاسخ خوانده شود که به طور مستقیم 
به متن، رایانامه، وبگاه و شمارة تلفن پیوند می شود. رمزینة 
سریع پاسخ با در نظر گرفتن دو نکته طراحی شده است. باید 
حجم زیادی از داده ها را در مقایسه با رمزینه های یك بعدی 
ذخیره کند؛ طوری كه با اســتفاده از هر وسیلة دستی مانند 

تلفن، با سرعت باال رمزگشایی شود.

رمزینة سریع پاســخ یــک تصویر دیجیتال اســت که با 
برنامه های اســکنر رایگان موجود در دستگاه های هوشمند 
می توان آن را رمزگشــایی كرد؛ هر دســتگاهی مانند تلفن 

همراه، آی پد، رایانة كیفي )لپ تاپ( و غیره. 

رمزینة سریع پاســخ امكان ذخیره ســازی داده با ظرفیت 
باال، اسکن ســریع، خوانایی همه جانبه و بسیاری از مزایای 
دیگر از جمله تصحیح خطا )به طوری که کد آسیب دیده نیز 
می تواند با موفقیت خوانده شود( را فراهم می کند. روزبه روز 
افراد بیشــتری از این فناوری آگاه می شوند و از آن استفاده 
می کنند. محبوبیت رمزینه با رشــد کاربران گوشــی های 
هوشمند به سرعت در حال افزایش است. بنابراین، در سراسر 
جهان، رمزینه به سرعت به سطوح باالیی از پذیرش می رسد.

تجربه های جهانی در زمینة رمزینة سریع پاسخ 

ژاپن
در زمــان رشــد اقتصادی بــاالی ژاپن در دهــة 1960، 
سوپرمارکت ها طیف وسیعی از کاالها را می فروختند که در 
صندوق های نقدی، قیمت آن ها باید به صورت دســتی درج 
می شد. دســتگاه های پول نقد بســیاری از صندوق داران را 
با مشــکالت مچ دست و ســندرم تونل کارپل مواجه كردند. 
صندوق داران می خواســتند برای کاهش بار این تایپ دستی 
راهی پیدا کنند. اختراع رمزینه اولین گام در حل این مشکل 
بود. بارکد به صندوق داران کمک می كرد هنگامی که کدهای 
چاپ شــده روی محصول با حســگر نوری اسکن می شدند، 
قیمت و ســایر اطالعات اولیة آن محصول به صورت خودکار 

روی صندوق نمایش داده شود.
با گسترش استفاده از رمزینه، یکی از محدودیت های اصلی 

 اسماعیل فیروزی
 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

دوردنيا
بررسی تجربة استفاده از رمزینه های سریع پاسخ در دنیا

تجارب جهانی
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این بود که هر رمزینه تنها می توانست 20 عدد را ذخیره کند. 
اما کاربران خواســتار افزایش ظرفیت ذخیره سازی رمزینه ها 
بودند. پس از ســال ها تحقیق، دنســو ویو كورپوریشن4  نوع 
جدیدی از کد را توســعه داد که نسبت به رمزینه های قبلی 
ظرفیت ذخیره ســازی بیشتر و خوانایی ســریع تری داشت. 
از ایــن رو کد به عنوان »کد سریع پاســخ« )یعنی کد  کیو آر( 

نام گذاری شد.
رمزینه در ژاپن و سراســر شــرق با وسعت زیاد و در غرب 
به آرامی دارد به امری عادی تبدیل می شــود. به زودی شما با 
رمزینه روی بسته بندی محصول، نمایش فروشگاه، تبلیغات 
چاپی و هــر تبلیغی که روی دیوار نصب شــود و همچنین 
در رایانامه و وبگاه، بیش از پیش روبه رو خواهید شــد. دامنة 
استفاده از رمزینه بسیار وسیع است؛ به خصوص برای بازاریابی 
و تبلیغات محصوالت، عالمت های تجاری، خدمات و هر چیز 

دیگری که به فکر شما می رسد.
این رمزینه ها در ژاپن بسیار فراگیرند و بیشترین کاربرد را 
در میان رمزینه های دوُبعدی دارند. همچنین، پس از پذیرش، 
به عنوان استانداردی بین المللی از سوی مؤسسة ایزو و معرفی 
عمومی این نوع از رمزینه ها از اوایل دهة اول 2000 میالدی، 

استفاده از آن ها در سرتاسر دنیا فراگیر شده و عالوه بر شرق 
آســیا، در اروپا و آمریکا نیز کاربردهــای فراوانی از جمله در 
صنعت تبلیغات و بازاریابی، اطالع رسانی های نوین، انبارداری 
و ردیابــی قطعات پیدا کرد. هم اکنون در اغلب کشــورها، از 
جمله ایران، اســتفاده از رمزینة سریع پاســخ رو به گسترش 

است.

کرة جنوبی
در کشــور کرة جنوبی فروشــگاه های زنجیره ای تســکو 
در اقدامی بســیار جالب که به صرفه جویی های فراوان برای 
خریدار و فروشنده منجر شــد، با قرار دادن تصویر کاالهای 
خود به همراه رمزینة سریع پاسِخ آن ها در ایستگاه های مترو، 
این امکان را برای مردم ایجاد کردند تا با اســکن کد کاالی 
مورد نیاز توسط تلفن همراه خود و ارسال اطالعات آن، کاال 

را در منزل تحویل بگیرند.  

آمریکا
در آمریکا، به دلیل تغییر نحوة تقاضای مصرف كنندگان، 
پیروی از مقررات بهداشتی و پیشرفت گوشی های هوشمند 
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مجهز به اینترنت، از این فناوری اســتقبال می شــود و آن 
را بــرای اهداف متعدد به کار می برند. برخی از شــهرها از 
رمزینه ها به عنوان یک گزینــة پرداخت برای مدرن  کردن 
شهرها، انطباق با شیوه نامه های بهداشتی و افزایش فروش 
شرکت ها اســتفاده می کنند. ایاالت متحده یکی از اولین 
کشــورهایی است که رمزینه ها را پذیرفت و در حال حاضر 

استفاده از آن به سرعت افزایش یافته است. 
زمانی که کووید-۱۹ وارد شد، رمزینه ها در آمریکا شروع 
به افزایش ۱۱ درصدی کردند. رستوران ها به جای استفاده 
از فهرست های فیزیکی غذا، رمزینه ها را نمایش می دهند. 
مدرســه  و دانشــگاه ها از این فناوری برای بررسی سالمت 
استفاده می کنند. در آموزش، بســیاری از معلمان به طور 
مداوم رمزینه ها را برای به اشتراک گذاری فعالیت ها و پیوند 
بــا دانش آموزان خود مفید یافته اند. و بگاه های واکســن از 
آن بــرای ثبت نام در قرار مالقات و ردیابی افراد واکســینه 
اســتفاده می کنند. کسب وکارهاـ  کوچک یا بزرگـ  از این 
فناوری برای اهداف متعددی مانند راه حلی برای رویه های 
عملیاتی یا بازاریابی، استفاده می کنند. مصرف کنندگانی كه 
نسبت به سالمت و ایمنی هوشیارترند، از رمزینه ها به عنوان 
روش هایی بدون تماس برای دسترسی به اطالعات استفاده 

می کنند.

کانادا
کانادا، به لطف افزایش تلفن های هوشــمند و دسترسی 
به اینترنت پرسرعت، از رمزینه ها استقبال گسترده ای دارد. 
طبق گزارش Statista، بیش از 31 میلیون کاربر گوشــی 

هوشمند در کانادا وجود دارد. عالوه بر این، مصرف کنندگان 
کانادایی اکنــون روش های پرداخت بــدون تماس، مانند 

استفاده از رمزینه ها، را ترجیح می دهند.
انگلستان

در انگلســتان رمزینه در مواردی مثل واقعیت افزوده، 
نمایش محتویات چندرسانه ای، سامانة عامل تلفن همراه، 
فروشــگاه های مجــازی، پرداخت، ورود وبگاه، ســفارش 
رستوران، پیوستن به شــبکة وای فای، شرکت در مراسم، 
احراز هویــت الکترونیکی، بــازی  ویدیویــی، برنامه های 
وفاداری، شناسایی تقلب، ردیابی محصول و سامانة حضور 

و غیاب کاربرد دارد.

جمع بندی
اســتفاده از رمزینه در جهان به صورت گسترده ای رو به 
فزونی است. دلیل عمدة این افزایش کاربرد، به احتمال زیاد 
تسهیل امور در واحدهای آموزشی، اداری، تجاری و صنعتی 
اســت. یکی از ابعاد كاربرد آن هم تعامل با محتواســت و 
از این طریق می توان به راحتــی با محتوا تعامل پیدا کرد. 
همچنین، تسهیالت بهداشتی و دسترسی غیرلمسی را نیز 

باید در نظر داشت.

پی نوشت ها
1. QR Code
2. Module
3. ISO/IEC 18004:2006
4. Denso Wave Corporation
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