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تاریخچةرمزینهها

مقدمه
در دنیای امروز پیشــرفت های زیــادی در زمینة داده ورزي 
)انفورماتیک( صورت گرفته اســت. فنــاوری اطالعات ارتباط 
بین افــراد را فراهم و تضمین می کند که اطالعات بدون هیچ 
محدودیتی منتقل می شوند. ورود اینترنت، شبکه های اینترنت 
بی سیم و دستگاه های تلفن همراه به زندگی اجتماعی، پیشرفت 
فناوری را ســرعت بخشــیده اســت. دوربین های دیجیتال، 
گوشی های هوشمند، تبلت ها و سایر دستگاه های تلفن همراه 
به بازیگرانی تأثیرگذار در دنیای داده ورزي )انفورماتیک( تبدیل 
شــده اند، طوری که به موازات توســعة گوشی های هوشمند 
استفاده از کدهای سریع پاســخ )QR( افزایش یافت. کدهای 
سریع پاســخ یا رمزینه امروزه در بسیاری از زمینه های زندگی 
ظاهر می شــوند و به عنوان نوعی فناوری تأثیرگذار در جهان 
در حال تغییر تبدیل شــده اند )اوچــاک، 2019(. در اینجا به 

تاریخچه و نحوة شکل گیری این کدها می پردازیم.

تأثیر رایانه ها بر دانش رمزنگاری
با پدیدآمدن رایانه ها و افزایش قدرت محاسباتی آن ها، دانش 
رمزنگاری وارد حوزة علوم رایانه شد و این پدیده سه تغییر مهم 

در مسائل رمزنگاری را موجب شد:
1. وجود قدرت محاســباتی باال این امکان را پدید آورد که 

روش های پیچیده تر و مؤثرتری برای رمزنگاری به وجود آیند.
2. روش های رمزنگاری که تا قبل از آن اصواًل برای رمز کردن 
پیام به کار می رفتند، کاربردهای جدید و متعددی پیدا کردند.

3. تا قبل از آن، رمزنــگاری عمدتًا روی اطالعات متنی و با 
استفاده از حروف الفبا انجام می گرفت، اما ورود رایانه باعث شد 

رمزنگاری روی انواع اطالعات و بر مبنای بیت انجام شود.
گســترش و رشد بی سابقة اینترنت تغییرات گسترده تری را 
در این حوزه ایجاد کــرد و به مرور زمان رمزنگاری و کدینه ها 

در حوزه ها و سازمان ها و مؤسسات گوناگون ورود پیدا کردند.

شکل گیری نمایه یا بارکد
در حدود دهة شــصت میالدی، زمانی کــه ژاپن وارد دوران 
رشد پس از جنگ شد، حجم و تنوع کاالها در سوپرمارکت ها 
به شــدت افزایش یافت. یکی از مشــکالت جدی آن سال ها، 
اســتفاده از فروشندگانی بود که بتوانند انواع کاالها و قیمت و 
مشخصات آن ها را به خاطر بسپارند. ایدة نمایه یا بارکد در آن 
زمان برای نخستین بار در ژاپن مطرح شد و یکی از شرکت های 
زیرمجموعه و تأمین کنندة قطعات تویوتای ژاپن به نام شرکت 
Denso Wave در آن زمان تولید دستگاه های رمزینه خوان را 

آغاز کرد.
بارکد مجموعه ای از میله ها یا خطوط ســیاه رنگ است که 
معمواًل روی زمینه ای ســفید چاپ می شــوند و از آن ها برای 
شناسایی کاال اســتفاده می شود. بدین صورت که تولید کننده 
در هنگام تولید كاال، رمزینه )باركد( حاوی مشخصات را روی 
آن نصب می  كند. بیشــترین کاربرد کنونــی رمزینه )بارکد(، 
شناســایی کاالی خریداری شده و گاهی هم تشخیص قیمت 
آن است. در تعریفی دقیق تر باید گفت، رمزینه )بارکد( عبارت 
اســت از انتقال داده ها از طریق امواج نوری. بارکد مجموعه ای 
از خطوط میله ای موازی با عرض های گوناگون است که اندازة 
هر خط معنا و مغهوم خاصی برای دستگاه رمزینه خوان دارد 

)هانگ و همکاران، 2020(.
رمزینه ها )بارکدها( به دلیل ســرعت، دقت و فایده های زیاد 
خود بسیار پرکاربرد شدند. با فراگیر شدن استفاده از رمزینه ها 
)بارکدها(، نیاز به ذخیرة اطالعات بیشتر در آن ها بیش از پیش 
احساس شــد. بنابراین، برای افزایش امکان ذخیرة اطالعات 
در رمزینه )بارکد( تالش های زیادی انجام شــد؛ راهکارهایی 
از قبیــل افزایش تعداد ارقام رمزینه )بارکد( و حتی قرار دادن 
چند رمزینه )بارکد( در کنار یکدیگر برای ذخیرة هرچه بیشتر 
اطالعات. اما مشکل اینجا بود که این راهکارها مشکالتی نظیر 
افزایش انــدازه، پیچیدگی در فرایند خوانش و افزایش قیمت 
بارکد را در پی داشتند و این موضوع از کاربری رمزینه )بارکد( 
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می کاست. در سال های بعد، نیاز به استفاده از رمزینه )بارکد( 
هر روز افزایش می یافت و حجم اطالعات قابل ذخیره روی یك 
 Denso بارکد معمولی بسیار کم بود. مشتریان بسیاری از شرکت

می خواستند برای این مشکل راه حلی پیدا کنند.

اختراع رمزینه هاي )بارکدهای( دوبعدی یا کدهای 
سریع پاسخ

برای حل این مشکالت ایدة ایجاد بارکدهای دوبعدی شکل 
گرفت. رمزینه هاي )بارکدهای( دوبعدی توانایی ذخیره سازی 
اطالعات بیشتر در اندازة کوچک را دارند )اوچاک، 2019(. در 
ســال 1994 میالدی یک تیم از مهندسان شرکت Denso با 
مدیریت ماساهیرو هارا به این فکر افتادند که اطالعات را در 
یک ساختار دوبعدی، به شکل مربع، شکلی که فضای کمتری 
روی بســته بندی های صنعتی مورد اســتفاده اشغال می کند 
و تولید آن نیز ســاده اســت، قرار دهند. آن ها رمزینه )بارکد( 
دوبعدی ابداعی خود را کدهای سریع پاسخ نامیدند که به منظور 

ردیابی قطعات در صنایع تولید خودرو استفاده شدند.
روش فوق این اجازه را می داد كه خواندن و تفسیر اطالعات 
20 برابر سریع تر از نمونه های قبلی انجام گیرد و در کنار افزایش 
چشــمگیر اطالعات قابل ذخیره، نتیجة آن، فرصتی جدید و 
نامحدود بود برای اتصال دنیاهای مجازی و فیزیکی به یکدیگر. 
انواع متفاوتی از رمزینه هاي )بارکدهای( دوبعدی وجود دارند 
که از معروف ترین آن ها می توان به رمزینه های سریع پاســخ1، 

مكسی كد2، دیتا ماتریكس3 و پی دی اف 4417 اشاره کرد.
ســاختار اصلی کدهای سریع پاســخ، یک نمایــة رمزدار 
دوبعدی با ساختار ماتریسی اســت که به منظور رمزگشایی 
محتویات آن با ســرعت زیاد طراحی شــده است. این نمایه 
چیدمانــی از چهارگوش هــا یا نقطه های ســیاه روی زمینة 
ســفید را دربر دارد. این نقطه ها بر اســاس الگوی استاندارد 
ISO/IEC 18004:2015 ایجاد می شوند و می توانند حاوی 
نوشته، نشانی وب، شــمارة تلفن، یا هر دادة دیگری باشند. 
ایــن مربع ها با تعــداد حداقل 21*21 واحد در نســخة 1 و 
حداکثر 177*177 واحد در نسخة 40، در کد )رمزینه( اصلی 
هســتند. به هر یک از این مربع های کوچک، واحد یا ماژول 
گفته می شــود. نوع دوم کدهای سریع پاسخ كه در همه جای 
دنیا به طور گســترده تولید و اســتفاده می شوند، در مجموع 
چهل نسخه هستند که هر نســخه تعداد واحد و پیکربندی 

متفاوتی دارد )چن و همکاران، 2019(.
کد سریع پاســخ یک رمزینه )بارکد( کاماًل استاندارد است. 
کدهای سریع پاســخ در ماه ژوئن سال 2000 میالدی به طور 
رسمی به عنوان اســتانداردی بین المللی به تصویب انستیتو 
ایزو رســید. همچنین، مدارک استاندارد زیادی برای پوشش 

کد کردن فیزیکی آن ها وجود دارد )موالیی، 1396(.

نتیجه گیری
کدهای سریع پاســخ که در ابتدا با هدف اســتفاده در تولید 
تجهیزات صنعتی ابداع شــدند، امروزه کاربردهای گسترده ای 
پیدا کرده اند که از مهم ترین دالیل آن  اطالعات زیادی اســت 
که قادرند در خود ذخیره کنند. همچنین، به واسطة پیشرفت 
ســال های اخیر در صنعت تلفن های همراه، قابلیت خواندن و 
انتقال اطالعات گوناگون نهفته در این نمایه ها، توسط دوربین 
تلفن هــای همراهی که نرم افزار کدخوان دارند، به راحتی برای 

همگان فراهم شده است.
کدهای سریع پاســخ هم اکنون در اروپا و آســیای شرقی در 
مفهومی بسیار وسیع تر استفاده می شوند. در روزنامه ها کاربرد 
فراوان پیدا کرده اند و در تبلیغات، شــرکت ها کد سریع پاسخ 
خود را که حاوی اطالعات خودشان است، در روزنامه ها به چاپ 
می رسانند. کدهای سریع پاسخ همچنین در صنعت گردشگری، 

آموزش، پزشکی و غیره ورود پیدا کرده اند.
کدهای سریع پاسخ راهی سریع، آسان، رایگان و سرگرم کننده 
برای تقویت برنامه های درسی و ارتباطات مدرسه با پیوند دادن 
دنیای واقعی به حوزة دیجیتال هســتند. ابزارهایی همه کاره 
برای گسترش یادگیری در داخل و خارج از کالس که معلمان 
می توانند از آن ها برای دسترسی سریع دانش آموزان به محتوای 
کمکی، از جمله موارد کاربردی مانند پیوند به تکالیف و وبگاه ها، 
قطعه فیلم هاي )کلیپ های( صوتی و تصویری، یا ســرنخ هایی 
برای بازی ها استفاده کنند. همان طور که از نام آن ها پیداست، 
کدهای سریع پاسخ با تسریع فعالیت ها، وقت گران بهای کالسی 

را ذخیره می کنند.

پی نوشت ها
1. QR Code
2. Maxi Code
3. Data Matrix
4. PDF417
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