ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺪﻫﺎی  QRو
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﺪ  QRاﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ،آدرس ،ﮐﺎرت
وﯾﺰﯾﺖ و داده ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد دارﯾﻢ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺪﻫﺎی  QRﺑﻪ ﻟﻄﻒ دو
ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﮑﻦ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻫﺰاران ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف  NFCﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﯾﺎ اﺟﺰای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت
ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻫﻢ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ اﺑﺰاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻌﺎﯾﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪ  QRﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﯾﻢ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺪ QR
ﮐﺪ  QRدر ﺳﺎل  ۱۹۹۴و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻧﺲ وﯾﻮ« ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد روﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺪﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای ﻓﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری
اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ذﺧﯿﺮه داده ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﺪ

QR

ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ »ﮐﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ« اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و دو ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آن روی آورﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺪ ﻫﻨﻮز در اﺧﺘﯿﺎر
دﻧﺲ وﯾﻮ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی  JISو  ISOﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺪ  QRﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اپ درون ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪ ﺑﻪ اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﻨﺮی،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ دو ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﮐﺪ  QRﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﮑﻦ از ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻫﺰاران ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺪ  QRﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻧﯿﺰ
ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﺳﻨﭗ ﭼﺖ
و  iMessageﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .واﺗﺲ اپ ﻫﻢ ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭼﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ  QRروی آورد .اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ
اﺧﯿﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ و  MMSروی ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪ QR
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎﻣﻞ آراﯾﻪ ای از ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺮاز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ،ﻓﺮﻣﺖ ،داده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﮐﺪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی ﯾﮏ ﮐﺪ  QRﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه داده
ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮐﺪ دو ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻣﻞ  ۲۱در  ۲۱ﻣﺎژول ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری  ۴ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ آن درﺑﺮدارﻧﺪه  ۱۷۷در  ۱۷۷ﻣﺎژول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه  ۱۲۶۴ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺳﮑﯽ ﯾﺎ
دﻫﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﮐﺎرﺑﺮ
ﺑﻪ
را
ﻋﺪد
۷۰۸۹

ﺑﺮای
رﻣﺰﻧﮕﺎری داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﯾﮏ ﮐﺪ  QRوﺟﻮد دارد:
ﻋﺪدی ) ۱۰ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻪ رﻗﻢ(
ﺣﺮوف و ارﻗﺎم ) ۱۱ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ازای دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ(
ﺑﺎﯾﺖ ) ۸ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ(
ﮐﺎﻧﺠﯽ ) ۱۳ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ(
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﻣﺜﻞ  FNC1و ECI
در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺪﻫﺎی  QRﻣﻌﻤﻮل ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
: MicroQRﺷﺎﻣﻞ  ۱۱در  ۱۱ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۵ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﮐﺪ  :iQRﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه  ۸۰درﺻﺪ داده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 :FrameQRاﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﺪ
 :SQRCذﺧﯿﺮه داده ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اول را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
اﺳﮑﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﺪ QR
ﻓﺎرغ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﯾﺎ آدرس و ﭼﺎپ آن روی دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از ﮔﻢ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد
دارای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر روی ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪرن ﺑﻮدن ﮐﺎرت

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ آدرس را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Greater Changeﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎرﮐﺪ
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﮑﺪی اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﻦ اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﮐﺪ  QRاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  QR Code Generatorﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اپ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Textاز ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻮع  QRﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻌﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی  Generateﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اپ ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ QR
 Readerﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اپ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺪﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  JPGﯾﺎ  PNGذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺪ  QRﺧﻮدﺗﺎن
از اﺑﺘﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ اپ  Thonkyﺧﻮداﻣﻮز ﮐﺎﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

از ﻣﯿﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد  QRStuff.comﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی اپ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎی دراپ

ﺑﺎﮐﺲ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ  Creator.comﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺟﺎزه آﭘﻠﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﮐﺪ QR
اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد اﯾﻤﻦ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎن

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﯾﺎ آدرس ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺑﺪاﻓﺰار
را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار روی ﮔﻮﺷﯽ ﻋﻮاﻗﺒﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﭘﯽ دارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ

ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺘﻀﺮر ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﮑﻨﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

