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در ایــن مقالــه از مدیــروب بــه نحــوه ســاخت بارکدهــای دوبعــدی و بررســی کاربردهای 

QR Code در کســب کارهــای اینترنتــی مــی پردازیم.

تاریخچه و کاربرد  QR Code)بارکد دو بعدی(

کمتــر کســی تاکنــون اســم QR Codeرا نشــنیده و یــا حداقــل یکبــار یکــی از آنهــا را 

روی بیلبورد هــا یــا پوســترهای تبلیغاتــی ندیــده اســت. ایــن کدهــا کــه بــه بارکــد دو 

بعــدی نیــز معروفنــد، مــی تواننــد شــامل هــر نــوع اطالعاتــی ازجملــه، نــام، نشــانی، 

ــف شــده  ــه برایشــان تعری ــا عملکــردی ک ــی باشــند؛ ی شــماره تلفــن و آدرس اینترنت

ــه روز  ــا روز ب ــوع کده ــن ن ــد. ای ــام دهن ــراد انج ــت اف ــراز هوی ــد اح ــت را همانن اس

ــد و درحــال بدســت آوردن جایــگاه  محبوبیــت بیشــتری در بیــن افــراد پیــدا می کنن

خــود بیــن کاربــران هســتند.

QR Code چیست؟ 

QR Code مخفــف شــده عبــارت ) Quic Response Code(بــه معنــی رمــز پاســخ 

ســریع اســت. کیــو آر کــد نوعــی بارکــد دو بعــدی اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1994 

توســط شــرکت خــودرو ســازی دنســو)Denso(،از زیرمجموعــه هــای شــرکت تویوتــا 

موتــور، در ژاپــن طراحــی شــد. هــدف از خلــق ایــن نــوع بارکــد، رهگیــری خودروهــای 

درحــال ســاخت بــود. چــرا کــه بارکــد دو بعــدی امــکان خوانده شــدن ســریع راتوســط 
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بارکــد خــوان فراهــم مــی ســاخت.QR Code متشــکل از مربــع هــای ســیاه در یــک 

شــبکه مربعــی شــکل اســت کــه بــر روی زمینــه ای ســفید بــه نمایــش در مــی آیــد.

سیســتم هــای QR Code بخاطــر داشــتن ســرعت باالتــر در خوانــده شــدن و گنجایش 

 Barcode( بیشــتر فضــای ذخیره ســازی اطالعات در مقایســه بــا بارکد هــای معمولــی

UPC(،حتــی در خــارج از دنســو محبوبیت بســیاری کســب کردند.

 

کاربرد QR Codeچیست؟

بارکــد هــا در حقیقــت برچســب هــای بصــری هســتند کــه قابلیــت خوانــده شــدن 

توســط ماشــین هــا را دارنــد وشــامل اطالعاتــی دربــاره محصولــی که بــر آن چســبانده 

شــدند هســتند.

حــال آنکــه QR کــد را نــه فقــط بــر روی محصــوالت، بلکــه در بیلبوردهــا و پوســترهای 
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تبلیغاتــی، متــن مجــالت، وبســایت هــا، فروشــگاه هــا و حتــی کارت ویزیت افــراد می 

تــوان درج کــرد. از آنجایــی کــه کیــوآر کــد عــالوه بــر بارکــد خــوان توســط دوربیــن 

ــراه داشــتن  ــازی به هم ــر نی ــی اســت، دیگ ــل بازخوان ــز قاب تلفــن هــای هوشــمند نی

بارکــد خوان   هــای مخصــوص نبــوده و افــراد مــی تواننــد درعــرض چنــد ثانیــه تمامــی 

ــکن  ــا اس ــا ب ــف را، تنه ــراد مختل ــوالت و اف ــاره محص ــان درب ــورد نیازش ــات م اطالع

بارکــد دو بعــدی آنهــا چــه در حالــت عمــودی و چــه در حالــت افقــی، بدســت آورنــد.

اســتفاده از بارکــد هــای دوبعــدی کاربردهــای بســیاری دارد و درواقــع اینکــه چطــور از 

آن اســتفاده کنیــد را شــما تعییــن مــی کنیــد. بــرای مثــال یــک پزشــک مــی توانــد بــا 

اســکن QR کــد بیمــار خــود بــه پرونــده پزشــکی اودسترســی پیــدا کــرده و اطالعــات 

او را بــه طــور کامــل دریافــت کنــد. اینکــه بــه چــه داروهایــی حساســیت دارد و یــا چه 

دارویــی را درحــال حاضــر مصــرف مــی کنــد. درمقابــل بیمــار بــا اســکن کــد پزشــک 

مــی توانــد دربــاره میــزان تحصیــالت، رزومــه و یــا حتــی ســاعات حضــور پزشــک در 

مطــب اطالعاتــی بدســت آورد.

ــی  ــه محتوای ــدگان ســایتتان را ب ــدرت هدایــت بازدیدکنن ــه شــما ق QR Code هــا ب

کــه بــرای اهــداف تجاریتــان ارزشــمند اســت مــی دهــد. هــدف کیــو آر کدهــا صرفــه 

ــدگان شماســت.به طــور خالصــه از بارکــد دو بعــدی مــی  جویــی در وقــت بازدیدکنن

تــوان بــرای نمایــش یــک متــن مثــل رزومــه اشــخاص بــه کاربر،دانلــود اپلیکیشــن، 
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نشــان دادن موقعیــت مکانــی بــه کاربــران، افــزودن مســتقیم شــماره درج شــده بــر 

روی کارت ویزیــت افــراد بــه مخاطبیــن تلفــن همــراه کاربــران، بــاز کــردن یــک آدرس 

اینترنتــی )URL(،هدایــت مشــتریان بــه صفحــات شــبکه های اجتماعــی، اتصــال بــه 

شــبکه ای بــی ســیم و یــا ارســال ایمیــل یــا هــر پیــام دیگــری اســتفاده کــرد.

• دانلــود اپلیکیشــن: بــا اســکن کــردن QR کــد بــه صفحــه دانلــود اپلیکیشــن مــورد 

نظــر هدایــت مــی شــویدو دانلــود شــما بــه صــورت خــودکار آغــاز مــی شــود. باوجــود 

ــای  ــب و کاره ــگ، کس ــال مارکتین ــای دیجیت ــه فض ــودن QR Code ب ــازه وارد ب ت

ــگاه  ــمگیری در ن ــذاب وچش ــد ج ــو آر ک ــا کی ــد ت ــی کنن ــود را م ــالش خ ــددی ت متع

ــوش  ــه گ ــح ب ــد و واض ــود را بلن ــام خ ــق پی ــن طری ــد و از ای ــاد کنن ــان ایج کاربرانش

ــده  ــتاگرام و پرن ــون اینس ــی همچ ــن های محبوب ــانند. اپلیکیش ــان برس مخاطبانش

ــود  ــای خ ــن  ه ــود اپلیکیش ــرای دانل ــد ب ــمگین)Angry Birds( از QR ک ــای خش ه

اســتفاده مــی کننــد. هــر دوی ایــن کدهــا درعیــن حــال کــه ویترینــی عالــی و خالقانــه 

بــرای مشــاغل صاحبانشــان هســتند، مخاطــب را نیزقــادر مــی ســازند تــا اپلیکیشــن 

ــد.  ــود کن را مســتقیما دانل
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• نمایــش موقعیــت مکانــی شــرکت: اگــر بازدیدکننــدگان وبســایت شــما قصــد آمــدن 

ــا بازکــردن دوربیــن موبایــل  ــد تنهــا ب ــه شــرکت شــما را داشــته باشــند، مــی توانن ب

ــتی روی  ــتجوی دس ــای جس ــه ج ــایتتان، ب ــما روی وبس ــد ش ــکن QR ک ــود و اس خ

ــع شــوند. ــی و آدرس شــرکت شــما مطل ــه از موقعیــت مکان نقشــه، بالفاصل

ــر  ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــی: ب ــای اجتماع ــبکه ه ــات ش ــه صفح ــتریان ب ــت مش • هدای

مشــتری شــما محصــول یــا خدمــات وبســایت شــما را بپســندد، مــی توانــد توســط 

کیــو آر کــد شــما صفحــه مجــازی مربــوط بــه آن کاال یــا خدمــت را دنبــال کنــد تــا در 

جریــان بــروز رســانی هــای آن قــرار گیــرد.
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• ارســال ایمیــل یــا هــر پیــام دیگــری: قابلیــت مهیــج دیگــری کــه مــی شــود نــام بــرد 

ارســال پیــام از طریــق اســکن بارکــد دو بعــدی شــما بــه مخاطبانتــان اســت. در ایــن 

حالــت افــراد فقــط وقتــی پیــام شــما را، چــه از طریــق پیامــک و چــه از طریــق ایمیــل، 

ــد  ــق QR ک ــام ازطری ــال پی ــد. ارس ــکن کنن ــما را اس ــد ش ــه ک ــد ک ــی کنن ــت م دریاف

نســبت بــه ارســال پیامــک از مزایــای بیشــتری ازجملــه داشــتن کاراکترهــای نامحــدود 

در نوشــته، برخــوردار اســت. از کیــو آر کــد مــی شــود بــرای فــروش، پشــتیبانی و یــا 

اطــالع از بروزرســانی هــای محصــوالت بــه خواســت مشــتریان اســتفاده کــرد. عــالوه 

بــر ایــن هــا بــا اســکن کــد، کاربــران می تواننــد ایمیل هــای ارســالی شــما را در موبایــل 

خــود مشــاهده کننــد کــه همیــن امــر ســبب می شــود تــا ایمیل هــای شــما در همــه 

سیســتم عامــل هــا قابــل دسترســی باشــند.

ــن  ــردی تری ــراد: از کارب ــن اف ــت مخاطبی ــه لیس ــاس ب ــماره تم ــتقیم ش ــزودن مس • اف

قابلیــت هــای QRCode هــا مــی تــوان بــه همیــن مــورد اشــاره کــرد. افــراد می توانند 

ــما را در  ــاس ش ــماره تم ــب و کار و ش ــات کس ــما، نام،اطالع ــد ش ــکن ک ــا اس ــا ب تنه

ــا شــما  ــه ب ــا اســکن کــد بالفاصل ــا حتــی ب ــد ی لیســت مخاطبیــن خــود ذخیــره کنن

تمــاس بگیرنــد.

ــرای تبلیغــات فــروش و  ــو آر کدهــا اســتفاده ب • تبلیغــات: از بهتریــن کاربردهــای کی

اطــالع رســانی تخفیــف هــا بــه مشــتریان اســت. تبلیغــات کاال نــه تنهــا بــر مشــتریان 

کاال می افزایــد، بلکــه قــدرت انتخــاب مشــتریان را نیــز بــاال می بــرد. همیــن امــر باعــث 
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شــده کــه بــازار تبلیغــات روز بــه روز بــه دنبــال جذابیــت بیشــتر بــه منظــور اثربخشــی 

بیشــتر باشــد. امــروزه تبلیغــات ســاده یــا گــزارش هــای متنــی دیگــر جذابیــت چندانی 

ــد.  ــان بیشــتری را جــذب نمای ــد رســانه ای توانســته مخاطب ــزار چن ــه اب ــدارد؛ چراک ن

زمانــی کــه افــراد بارکــد دو بعــدی شــما را اســکن مــی کننــد، ایــن شــمایید کــه تصمیم 

می گیریــد بــا چــه موضوعاتــی مواجــه شــوند و چــه پیــش زمینــه ای از نــوع فعالیــت 

و کســب و کار شــما را بــه خاطــر بســپارند. فرامــوش نکنیــد کــه بــا یــک بــار اســکن 

کــردن، ممکــن اســت مشــتری دائمــی بــرای محصوالتتــان پیــدا کنیــد.در مدل هــای 

مختلفــی از تلفن هــای هوشــمند اندرویــدی و نیــز آیفون هــای دارای iOS 11 بــه بعــد، 

امــکان اســکن QR کــد بــه طــور پیشــفرض وجــود دارد. بــرای ســایر دســتگاه ها نیــز 

اپلیکیشــن هــای متعــددی بــرای ایــن کار وجــود دارنــد کــه بــه راحتــی قابــل دریافــت 

. هستند

انواع بارکد دو بعدی

QR Code هــا بــه دو دســته پویــا و ثابــت تقســیم مــی شــوند.کیو آر کــد هــای پویــا 

) QR Code Dynamic (بخاطــر قابــل تغییــر بودنشــان بــرای کســب و کار ومقاصــد 

تجــاری مناســب تــر هســتند. قابــل تغییــر بــودن بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما مــی 

توانیــد بعــد از تولیــد کــد،آن را شــخصی ســازی و ویرایــش کنیــد؛ اگــر محتوایــی را 

فرامــوش کردیــد بــه آن اضافــه یــا از آن کــم کنیــد.

7

https://modireweb.com


QR Code چیست؟ نحوه ساخت و کاربردهای بارکد دو بعدی

www.modireweb.com

کیــو آر کــد هــای ثابــت ) QR Code Static ( کدهایــی هســتند کــه بعــد از تولیــد 

شــدن، دیگــر امــکان تغییرآنهــا وجــود نــدارد و محتوایــی ثابــت مثــل آدرس ایمیــل یا 

شــماره تمــاس دارنــد. ایــن نــوع کدهــا بــرای اســتفاده  هــای شــخصی مناســب ترنــد. 

ــار  ــان را ســاخته و دراختی ــای منزلت ــد بارکــد دو بعــدی وای ف ــال مــی توانی ــرای مث ب

ــه آن  ــه ســرعت ب ــان، ب ــز عبورت ــاش شــدن رم ــدون ف ــا ب ــد ت ــرار دهی ــان ق مهمانانت

متصــل شوند.اســتراتژی هــای بازاریابــی دیجیتــال خــود را بــا QR  Code ارتقــا دهید.

 

بازاریابــی دیجیتــال را مــی تــوان اینگونــه تعریــف کــرد: فرآینــد اســتفاده از روش هــای 

دیجیتالــی بــرای فــروش یــا ارائــه محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان در مقیــاس 

جهانــی.

امــروزه کاالهــا و خدمــات بســیار متنــوع شــده انــد. درنتیجــه ارائــه دهنــدگان ایــن 

کاالهــا یــا خدمــات نیــز بایــد بــاروش هــای متنــوع بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد. 
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ــق  ــدون شــک موف ــد ب ــی انجــام دهن ــی درســت و اصول ــه بازاریاب ــی ک شــرکت های

خواهنــد بــود. بــا اضافــه کــردن کیــو آر کــد )بارکــد دو بعــدی( بــه ســایت خــود، هــم 

موتورهــای جســتجو بوســیله الگوریتم هــای مرتبــط متوجــه تغییــر در صفحــات شــما 

شــده و آنهــا را بــه روز تلقــی مــی کننــد، و هــم مشــتریان شــما بــا ســبک جدیــد و 

متنوعــی از ارائــه محصــوالت و خدمــات مــورد نیازشــان رو بــه رو میشــوند. در آینــده 

ای نــه چنــدان دور موتورهــای جســتجو قابلیــت شناســایی QR کــد را بدســت آورده 

ومحتــوای آن هــا را فهرســت بنــدی مــی کننــد.

کســب و کار اینترنتــی شــما صــرف نظــر از کوچــک یــا بــزرگ بــودن، مــی توانــد از کیــو 

آر کــد هــا بــه طــرق مختلــف بهــره ببــرد.

بارکد دو بعدی شما می تواند شامل موارد زیر باشد:

• جزئیات محصوالت

• اطالعات تماس

• جزئیات پیشنهادات و آفرها

• شرح وقایع

• کوپن یا بلیت های مجازی

• لینک به ویدئو

• ID شبکه های اجتماعی شما

• مقایسه محصوالت یا رقبا با یکدیگر
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نمونه هایی از کاربردهای QR Code در ایران

ایــن حــرف کــه بگوییم QR کدهــا درکشــور عزیزمان ایــران عملیاتــی نیســت و کاربردی 

ندارد،اشــتباه اســت. ایــران ازجملــه کشــورهایی اســت کــه علــی رغــم تحریــم هــای 

ســی ســاله حاکــم، در زمینــه فنــاوری پیشــرفت هــای فراوانــی داشــته و بــر اســاس 

گــزارش هــا ســریعترین رشــد علمــی را در جهــان داراســت. امــروزه داشــتن موبایــل 

هــای هوشــمند مســئله ای پیــش پــا افتــاده بــه حســاب میایــد. چــه بســیارمدیران 

هوشــمند و زیرکــی کــه ایــن مســئله را در طــرح ریــزی هــای سیاســت هــای کســب 

ــان،  ــا در جه ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــن ب ــد. همچنی ــرار داده ان ــر ق ــود مدنظ و کار خ
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اســتفاده از تلفــن هــای همــراه و اینترنــت بــرای انجــام غیرحضــوری کارهــا بیــش از 

پیــش توجــه مــردم را بــه خــود جلــب کــرده و رو بــه گســترش اســت.

مطلب مرتبط: الیو شماره 6 اینستاگرام: کرونا و کسب و کارهای اینترنتی

نمونــه هایــی از کاربردهــای بارکــد دو بعــدی در ایــران تــا بــه امــروز بــه شــرح زیــر 

اســت.

• اپلیکیشــن آپ: اپلیکیشــن آپ )آســان پرداخــت( را مــی تــوان جــزو کامــل تریــن و 

کاربــردی تریــن ابزارهــای پرداخــت بــه شــمار آورد کــه محبوبیــت زیــادی هــم دربیــن 

کاربــران دارد. بــرای اســتفاده از ایــن نــرم افــزار کافیســت بــه اینترنــت دسترســی پیــدا 

کنیــد و رمــز دوم کارت بانکــی خــود را دراختیــار داشــته باشــید. »نشــان پرداخــت« 

ــازی  ــر نی ــن روش دیگ ــرده اســت. در ای ــه آپ فراهــم ک ــدی اســت ک ســرویس جدی

ــا  ــا خدمــات و ی ــه هــای کاال ی ــرای پرداخــت هزین ــول نقــد ب ــا پ ــه کارت بانکــی ی ب

حتــی پرداخــت پــول بــه دوســتان و افــراد مختلــف نیســت! بلکــه تنهــا بایــد QR کــد 

طــرف مقابــل را اســکن کنیــد و بــا اســتفاده از اطالعــات کارت بانکــی خــود، پرداخــت 

را انجــام دهیــد. نشــان پرداخــت بــرای پرداخــت هــای جزیــی مثــل کرایــه تاکســی، 

ســوپرمارکت هــا، نانوایــی، دکــه روزنامــه فروشــی و ... گرفتــه تــا کســب و کارهــای 
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کالن بــا مبالــغ زیــاد قابــل اســتفاده اســت.همچنین بــا بــه اشــتراک گــذاری QR کــد 

خــود، ازطریــق پیامــک یــا اپلیکیشــن هــای ارتباطــی دیگــر، مــی توانیــد از دیگــران 

پــول دریافــت کنیــد؛ بــدون اینکــه الزم باشــد شــماره کارتتــان را داشــته باشــید. ایــن 

اپلیکیشــن درنظــر دارد تــا بــه زودی تمــام کاربرانــش QR Code مخصــوص بــه خــود 

را داشــته باشــند.

ــید و  ــی ) Phone Pay (، رس ــون پ ــی ) EZ Pay ( ،ف ــزی پ ــای ای ــن ه • اپلیکیش

ــد دو بعــدی  ــق بارک ــز امــکان پرداخــت از طری ــن اپلیکیشــن هــا نی ــراه کارت: ای هم

ــا  ــده را، ب ــو آر کــد پذیرن ــران کی ــه ایــن صــورت کــه کارب ــد. ب QR را فراهــم مــی کنن

اســتفاده از بخــش مخصــوص در اپلیکیشــن هــای نــام بــرده، اســکن کــرده و بــا وارد 

کــردن مبلــغ پرداختــی هزینــه را غیــر نقــدی پرداخــت مــی کنند.جالــب ایــن اســت 

ــنده  ــود بس ــن خ ــا در اپلیکیش ــا تنه ــن کده ــتفاده از ای ــه اس ــراه کارت« ب ــه »هم ک
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نکــرده وحتــی از ایــن کدهــا در وبســایت خــود نیــز بهــره گرفتــه اســت. همانطــور کــه 

درعکــس مشــاهده مــی کنید،کافیســت کاربــران کــد مخصــوص هــر عنــوان را اســکن 

کــرده تــا بــه ســاده تریــن و ســریع تریــن راه ممکــن بــه اطالعــات و اپلیکیشــن هــای 

مدنظرشــان دسترســی پیــدا کننــد.

 

• تومــن: در اســتفاده روزمــره از تاکســی و وســایل حمــل و نقــل عمومــی، پیــش آمــده 

کــه پــول نقــد یــا از آن مهمتــر پــول خــرد بــه همــراه نداشــته باشــیم. ازطــرف دیگــر 

شــیوع ویــروس کرونــا ســبب شــده تــا در اســتفاده از پــول نقــد، کــه منبــع آلودگــی 

اســت، محتــاط تــر عمــل کنیــم. اپلیکیشــن«تومن« بــا ایجــاد امــکان پرداخــت غیــر 

ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــرده اســت. ب ــرای همیشــه برطــرف ک ــن مشــکل را ب ــدی ای نق

ابتــدا کیــف پــول اپلیکیشــن را شــارژ مــی کنیــد و ســپس QR Codeنصــب شــده در 

تاکســی را بــا اســتفاده از امکانــات اپلیکیشــن »تومــن« اســکن کــرده و هزینــه ســفر 

را از موجــودی کیــف پــول الکترونیکــی خــود پرداخــت مــی کنیــد.
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• ایــران کیــش: شــرکت کارت اعتبــاری ایــران کیــش، شــرکت خدمــات مالــی و پرداخت 

الکترونیکــی ایرانــی اســت. ایــران کیــش بــا مشــارکت بانــک تجــارت قصــد دارد تــا 

در حــوزه فنــاوری اطالعــات و بکارگیــری ابزارهــای الکترونیــک رضایــت کاربــران ایــن 

خدمــات رابدســت آورد. مدیــر عامــل ایــن شــرکت از طراحــی ســرویس پرداخــت غیــر 

نقــدی خبــر داد کــه بــا اســتفاده از اســکن بارکــد هــای دو بعــدی بوســیله تلفــن همراه 

و بــدون اســتفاده از کارت بانکــی در فروشــگاه هــا انجــام مــی پذیــرد؛ بــا ایــن تفــاوت 

کــه دیگــر نیــازی بــه نصــب اپلیکیشــن بــر روی تلفــن همــراه مشــتریان نباشــد.

QR Code  نمونه هایی از کسب و کار های موفق خارجی در استفاده از

باتوجــه بــه ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی و تمایــل مــردم بــه صرفــه جویــی در وقــت، 

ــد  ــدی در برن ــای دو بع ــد ه ــه از بارک ــب و کاری ک ــدان دور کس ــه چن ــده ای ن در آین

ســازی، بازاریابــی و تبلیغــات بــی بهــره باشــد،باقی نخواهــد ماند. پیشــتازان اســتفاده 

ــا کســب موفقیــت هــای  ــه را برداشــته و ب ــی گام هــای اولی ــن کدهــای جادوی از ای

چشــمگیر بوســیله ایــن کدهــای پاســخ ســریع، مســیر را بــرای دیگــر صاحبــان کســب 

ــد. در ادامــه برخــی از  ــه خصــوص کســب و کارهــای اینترنتــی همــوار کرده ان و کار ب

ــم. ــرور می کنی ــا را باهــم م آنه

• اســپاتیفای: بــا اســکن کیــو آر کــد پلــی لیســت اســپاتیفای دوســتتان مــی توانیــد 
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بــه جــای جســتجوی دســتی نــام تــک تــک آهنــگ هــا، دسترســی ســریع بــه همــه 

موزیــک هــای آن پلــی لیســت داشــته باشــید.

• Mytoys.de: یکــی از بزرگتریــن اســباب بــازی فروشــی هــای اینترنتــی آلمان اســت. 

ــا را در  ــاخت و آنه ــود را س ــای خ ــو QR کده ــای لگ ــیله آجره ــگاه بوس ــن فروش ای

معابــر عمومــی قــرار داد تــا بــه ایــن شــیوه مشــتریان خــود را ترغیــب بــه خریــد لگــو 

هــای بــکار رفتــه در کدهــا کنــد. درنتیجــه مشــخص شــد کــه%49 از بازدیدکننــدگان و 

خریــداران ایــن لگوهــا ازطریــق کیــو آر کدهــا بــه صفحــه فــروش راه پیداکــرده بودند. 

فــروش دوبرابــری آنهــا مثالــی عالــی از تاثیــر ایــن کدهــا بــر کســب و کار دیجیتــال 

اســت.
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• Emart: برنــدی در کــره جنوبــی بــا 141 فروشــگاه زنجیــره ای در سراســر کشــور اســت 

ــژه ای در  ــتاوردهای وی ــرد QR Code دس ــت و کارب ــب خالقی ــا ترکی ــته ب ــه توانس ک

فــروش محصــوالت مشــابه بــه دســت آورد. نقطــه ضعفــی کــه باعــث پدیــد آمــدن 

ایــن دســتاورد شــد ایــن بــود کــه فــروش ایــن فروشــگاه در زمــان ناهــار، یعنــی 12 

تــا 1 بعــد ازظهــر، بســیار پاییــن مــی آمــد. ایــده شــرکت ایــن بــود کــه فقــط در ایــن 

ــد. پــس بارکــد دو  ــق کن ــرای مشــتریان خل ــه ای خــاص را ب ــازه یــک ســاعته تجرب ب

بعــدی طراحــی کــرد کــه فقــط از ســاعت 12 تــا 1 بعــد ازظهــر کــه خورشــید بــا زاویــه 

خاصــی مــی تابیــد، کامــل و قابــل اســکن کــردن مــی شــد. ایــن اســتراتژی کــه فروش 

آفتابــی )Sunny Sale ( نــام گرفــت، افــراد را بــه صفحههــای اینترنتــی هدایــت مــی 

کــرد، کوپنهــای 12 دالری خریــد و تخفیــف هــای ویــژه بــه آنهــا اختصــاص مــی داد و 

در آخــر مــی توانســتند اپلیکیشــن فروشــگاه را روی موبایــل خــود نصــب کننــد. نهایتــا 

ــی  ــل داده م ــتریان تحوی ــزل مش ــن، درب من ــه در اپلیکیش ــورت گرفت ــای ص خریده

شــد. درنتیجــه ایمــارت توانســت بیــش از 12000 کوپــن بفروشــد، 58 % بیشــتر عضــو 

بگیــرد و آمــار فــروش محصــوالت خــود را تنهــا در زمــان ناهــار 25 %افزایــش دهــد.

ــروزه  ــه ام ــی در آمریکاســت ک ــواد غذای ــع م ــد و توزی ــز، شــرکت تولی • Heinz: هاین

ــه  ــک برح ــد. در ی ــی فروش ــور م ــش از 200 کش ــاره و بی ــود را در 6 ق ــوالت خ محص

زمانــی، هاینــز، بــا قــرار دادن QR Code روی بطریهــای ســس در رســتورانهای آمریــکا 

16

https://modireweb.com


QR Code چیست؟ نحوه ساخت و کاربردهای بارکد دو بعدی

www.modireweb.com

بــه تبلیــغ بســته بنــدی هــای جدیــد ســازگار بــا محیــط زیســت خــود پرداخــت و بــا 

ــرد.  ــزی اهــدا ک ــدگان جوای ــه برن ــط زیســت ب ــاره محی ــردن ســواالتی درب مطــرح ک

هاینــز ادعــا کــرد کــه بیــش از 1 میلیــون نفــر کــد را اســکن کــرده بودنــد.

 

چگونگی ساخت QR  Code اختصاصی خودمان

از آنجاییکــه QR کــد در بیــن بارکــد هــای دو بعــدی بیشــترین اســتفاده را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت،تولید کننــده هــای بســیاری هــم بــرای ســاخت و تولیــد ایــن 

کدهــا وجــود دارنــد. ایــن تولیــد کننــده هــا هــم بــه شــکل نــرم افــزار و هــم در قالــب 

ــد  ــی توان ــا هــم م ــه اســتفاده از آنه ــوم در دســترس هســتند ک ــرای عم وبســایت ب
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ــن  ــت، ای ــراه باشــد. در هــر دو حال ــی هم ــا پرداخــت حــق عضویت ــگان و هــم ب رای

روزهــا مــدت زمانــی کــه طــول مــی کشــد تــا ایــده داشــتن کیــو آر کــد مخصــوص 

بــه خودتــان را بــه عمــل تبدیــل کنیــد کمتــر از ده دقیقــه اســت!

ــده ایــن خدمــات را  ــه دهن در ادامــه مــی توانیــد فهرســت برخــی ســایت هــای ارائ

مالحظــه کنیــد.

www.qrgenerator.ir •

www.qr-code.ir •

www.goqr.me •

www.qrcode-monkey.com •

سخن آخر:

ــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ســاده ســازی کارهــا اســتفاده  ــات فن امــروزه از امکان

می شــود. بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن اســتفاده از QR Code هــا و اســتفاده تقریبــا 

ــل  ــا حداق ــا و ی ــن کده ــه از تلفن هــای هوشــمند، اســتفاده از ای ــه اقشــار جامع هم

کســب اطالعــات دربــاره ماهیــت و کاربــرد آنهــا بــه امــری ضــروری بــدل شــده اســت. 

بــه خصــوص کــه با ســرازیر شــدن تکنولــوژی بــه درون خانــه هایمــان، هر روزه شــاهد 

خداحافظــی بــا وســایل و ابزارهایــی هســتیم کــه زمــان بــر بــوده و اســتفاده از آنهــا 

مقولــه ای بــس آزار دهنــده شــده اســت. خوشــبختانه اینترنــت بســتری آمــاده کــرده 
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اســت کــه مــی توانیــد بســیارى از کارهــا را بــا ســرعت بیشــتری انجــام دهیــد. کیــو 

آر کدهــا بــا ســرعت باالیــی کــه در خوانــده شــدن توســط تلفن هــای همــراه دارنــد، 

بــه حــل ایــن مشــکل کمــک فراوانــی کردنــد. اگــر صاحــب کســب و کار مخصوصــا 

در حــوزه کســب و کار و بازاریابــی اینترنتــی هســتید، توصیــه مــا بــه شــما اســتفاده 

از بارکــد دو بعــدیQR بــه منظــور همــگام شــدن بــا تکنولــوژی و راحتــی مشــتریان 

خــود و کســب اعتمــاد آنهــا اســت.برای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره کســب و کار 

اینترنتــی کیــو آر کــد زیــر را اســکن کنیــد.
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