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определено понятия «стековый штрих-код» и «матричный штрих-код», проведена
сравнительная характеристика зарубежного опыта применения стековых и матричных
штрих-кодов, а также установлен характер дальнейшего развития двухмерных бар-
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The article analyzes major types of the current 2D barcodes and defines the notions of "stack
barcode" and "matrix barcode"; the comparative description of foreign experience in application
of stack barcodes and matrix barcodes is carried out, and the patterns for further development of
2D barcodes are presented.

Keywords: 2D barcode; linear barcode; stack barcode; matrix barcode.

Постановка проблеми. Потреби впровадження штрихових кодів продикто-
вані надзвичайно великим обсягом постачань, територіальною розкиданістю
взаємозалежних організацій і підприємств, недостатньою інформацією про
властивості товару на його упаковці та в супровідній документації, браком
достовірної та своєчасної інформації про надходження товару до покупця.
Найпоширенішими на сьогодні є лінійні штрихові коди для зчитування ін-
формації, недоліком яких є те, що вони можуть подавати лише невеликі обся-
ги реляції (кілька десятків символів).

Для подання більших обсягів інформації слід будувати штрихові коди з
двомірною структурою ШК-позначки, для зчитування якої необхідно застосу-
вати двохосьове сканування – по горизонталі та вертикалі [2]. Під час роботи
з лінійними штриховими кодами необхідна комп'ютерна база даних. Застосу-
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вання двомірного штрихового коду дозволяє відмовитись від такої бази, ос-
кільки ємність коду достатня для зберігання повної інформації про об'єкт. З
огляду на зазначене, двомірні штрихові коди мають стати предметом ґрунтов-
ного наукового дослідження з метою побудови ефективних систем управління
рухом об'єктів у певній системі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що пробле-
матика двомірних бар-кодів досить активно вивчається зарубіжними дослід-
никами, серед яких: К. Ванг [12], Е. Джозеф [4], Г. Като [5], Н. Норманд [6],
Т. Павлідіс [7; 8], В. Турін [10; 11] та інші. Серед вітчизняних науковців ці
проблеми досліджують І.А. Дичко [1–3] та Є.С. Сулема [1–3].

Однак у зазначених працях головним чином аналізуються загальні питан-
ня (про зручність запровадження штрихового коду і методи його сканування),
тоді як поза увагою залишаються питання саме двомірних бар-кодів, порів-
няльної характеристики з лінійними штрих-кодами та їхнього впливу на уп-
равління виробництвом.

Мета дослідження: дослідити види існуючих на даний момент двомірних
бар-кодів, їх переваги над лінійними штриховими кодами, розглянути зару-
біжний досвід застосування двомірних бар-кодів і розробити на цій основі ре-
комендації щодо впровадження 2D-кодів на вітчизняних підприємствах.

Основні результати дослідження. Штриховий код – це послідовність чор-
них і білих смуг, яка містить певну інформацію у вигляді, зручному для зчиту-
вання технічними засобами [2; 3; 12]. Штрихові коди отримали широке засто-
сування і виконують роль ключового індексу для доступу до бази даних. Проте
традиційні одномірні штрихові коди допускають лише одноосьове скануван-
ня, за якого значення мають лише ширини штрихів і проміжків [3]. На даний
час об'єм інформації збільшується, що, у свою чергу, вимагає набагато довшо-
го штрих-коду. Так, необхідним стає кодування таких повідомлень, як ціна,
найменування товару, виробника, функціональність, термін придатності про-
дукту тощо. Тому двомірні штрих-коди призначені для передавання значно
більшої кількості даних, ніж лінійні.

Розрізняють стекові та матричні двомірні штрихові коди [3; 4].
Стекові штрихові коди (СШК), як і лінійні, ґрунтуються на кодуванні да-

них з використанням ШК-елементів різної ширини і являють собою множину
розташованих одна над одною послідовностей (рядків) штрихів і проміжків
[3]. Кожний рядок стекових штрихових кодів фактично є лінійним штриховим
кодом. Можна вважати, що стекові ШК утворюють шляхом розміщення ліній-
них ШК один над одним. Введення стекових ШК у систему обробки відбуває-
ться шляхом багаторазового одноосьового сканування [3].

ШК-позначка матричного штрихового коду (МШК) являє собою прямо-
кутну інформаційну матрицю, умовно розбиту на комірки, кожна з яких може
бути темною або світлою [4]. Введення матричного штрихового коду у систему
обробки досягається скануванням по двох ортогональних осях. Двомірні
штрихові коди за обсягом інформації у сотні разів перевищують ємність одно-
мірних.

Розрізняють декілька способів кодування інформації за допомогою мат-
ричних штрих-кодів. Найбільш поширеними є:
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1) кодування кольором (наприклад, темний колір може відповідати логіч-
ній «1», а світлий – логічному «0» у двійковому поданні вихідної інформації);

2) кодування позицією (матрицю умовно поділяють на зони, наприклад,
4 x 4 комірки, інформація кодується місцезнаходженням комірки в зоні) [7].

Двомірні штрихові коди застосовують великі інтернаціональні компанії й
урядові установи багатьох країн, використовуючи їх головні переваги – високу
ємність, автономність, компактність і захищеність (практично всі сучасні тех-
нології двомірних кодів, на відміну від одномірних, мають засоби корекції по-
милок, що гарантує більшу надійність захисту даних).

Сфери застосування двомірних ШК у зарубіжних країнах надзвичайно
широкі (табл. 1 й 2). 

Таблиця 1. Зарубіжний досвід застосування стекових штрихових кодів*
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Найбільш поширеними сферами застосування є логістика, промислове
виробництво, технічне обслуговування, медицина та різноманітні системи
безпеки, у яких необхідно ідентифікувати особу або контролювати права дос-
тупу. Серед країн, що активно використовують двомірні бар-коди у вироб-
ництві, лідирують: США, Канада, Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Ні-
меччина, Франція, Нідерланди, Південна Корея, Ірландія, Мексика тощо
(рис. 1).

Рис. 1. Топ-10 країн світу з використання матричних штрих кодів,
побудовано за даними [12]

Висновки:
1. Двомірне штрихове кодування інформації як одна з перспективних

комп'ютерних технологій знаходить дедалі ширше застосування у виробничій
діяльності та повсякденному житті людини. Головною перевагою цієї техноло-
гії є швидке, точне і надійне введення інформації в обчислювальну систему
шляхом сканування штрихкодових зображень.

2. Якщо лінійні штрихові коди через незначні обсяги інформації, яку вони
подають, використовуються головним чином як ключі доступу до баз даних,
що містять докладну інформацію про об'єкти управління, то двомірні штрихо-
ві коди завдяки високій щільності подання інформації, яка забезпечується
двохосьовим (горизонтально-вертикальним) скануванням, фактично є базами
даних, у яких міститься повна інформація про об'єкти.

3. Завдяки низькій вартості виготовлення двомірних штрихкодових по-
значок і відносній простоті пристроїв їх зчитування штрихове кодування ін-
формації переважає інші технології автоматичної ідентифікації і має великі
перспективи.

4. Особливо перспективними є багатокольорові штрихові коди, які тільки
починають розроблятися світовими лідерами у цій галузі. Запровадження ба-
гатокольорових штрихових кодів різко підвищить інформаційну щільність
штрихкодових позначок.

5. Використання коректувальних кодів з високою коректувальною здат-
ністю під час кодування інформації та їх подання у вигляді штрихкодових зоб-
ражень забезпечує високу ймовірність зчитаної з ШК-позначки інформації, а
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також гарантує повноту інформації у разі ушкодження частини штрихкодо-
вого зображення.

Все це дає підстави сподіватися, що штрихкодове кодування інформації
набуде широкого застосування в різноманітних сферах виробничої та неви-
робничої діяльності людини.
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