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Egy hagyományos technológia létjogosultsága – 
versenyben a vonalkód 

 

A rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) kapcsolatos események és nagy tervek ellenére a vonal-
kód a közeljövőben is a raktári és üzemi adatgyűjtés fő eszköze marad, annál is inkább, mert fo-
lyamatosan fejlődik. Új változata a kétdimenziós vonalkód több ismeretet hordoz, mint a hagyo-
mányos. Természetesen a vonalkód és a leolvasók fejlesztése együtt jár. 

 

Tárgyszavak: áruazonosítás; azonosítás; vonalkód; képfelismerés; lézer; posta; automatizálás; 
rádiófrekvenciás azonosítás. 

 
Vonalkód-leolvasók 
 
Használat szerint létezik:  
• beépített és  
• kézi leolvasó.  
 
A kézit leolvasópisztolynak is hívják; a munkahe-
lyen lévő számítógépre közvetlenül csatlakoztat-
ják, kézben viszik vagy targoncára szerelik. A 
számítógépes munkahelyen beépített leolvasót a 
szállítószalag, osztályozó rendszer fölé szerelik, 
onnan olvassa le az alatta elhaladó termék adatait. 
 
Működési elv szerint létezik:  
• lézeres leolvasó – azokra a helyekre, ahol a 

vonalkód a kívánt helyzetbe állítható, így a dol-
gozó a kézi leolvasót ráirányíthatja;  

 

• képmező-leolvasó – akkor is jól olvas, ha a vo-
nalkód nincs mindig azonos helyzetben, a pász-
tázási szögét és szélességét a kezelő változtat-
hatja;  

• minden irányú leolvasó – oda, pl. válogató 
vonalra való, ahol a vonalkód, illetve a do- 
boz helyzete esetleges, nem változtatható. Ha 
„leolvasó alagutat” képeznek belőlük, a do-
bozok aljáról és oldaláról is leolvassák az ada-
tokat. 

 
A lézeres leolvasó felfogja a síkbeli összetett je-
lekből álló „táblázatot” is, amely több ezer adatot 
is hordozhat. E sűrű adathalmazhoz digitális kép-
alkotó kamera szükséges, hogy leolvassa a szöve-
ges információt (pl. az aláírást) és a képet is. Ezt a 
címke-, szöveg- és képleolvasó technikát a cso- 
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magelosztók és a nagyteljesítményű elosztó köz-
pontok részesítik előnyben.  
 
Előfordul, hogy egy gépkocsitípusban hibát fedez-
nek fel, s a gyár az érintett alkatrészt bekéri. A 
kétdimenziós vonalkóddal jelölt alkatrészről az 
ilyenkor szükséges összes fontos adat leolvasható 
(az alkatrész mikor, milyen gyártási sorozat tagja-
ként és hol készült stb.). 
 
Felhasználóbarát lézeres leolvasó 
 
A lézeres leolvasó harminc év alatt sokat ala- 
kult, fejlődött, de az igények egyre nagyobbak. 
Vannak olyan leolvasók, amelyek porállók, és 
kétméteres magasságból leejtve sem lesz semmi 
bajuk.  
 
Legújabban a leolvasókat nem programozzák be 
előre a gyárban. Programozó szoftverükkel a fel-
használó saját igénye szerint állíthatja be ezeket a 
készülékeket. Csatlakozójukkal gyorsan a gyári 
hálózatra kapcsolhatók, lézerdiódájuk cseréje egy-
szerű, akár a szokványos izzólámpáé. 
 
Az új leolvasónemzedék sokoldalúbb a korábbiak-
nál: régen a távolról (akár hét méterről) olvasókkal 
ötven centiméterről már nem lehetett dolgozni, az 
újak azonban már közelről és távolról is olvasnak, 
tehát két leolvasó helyett elegendő egy. 
 
 
Képalapú leolvasás 
 
A kétdimenziós jelek és képek leolvasásának igé-
nye hozta magával a digitális kamerás képfelvevő 
technológiát, amely a jeleken kívül leolvassa a 
szállítmányon lévő feljegyzéseket is, felvételt ké-
szíthet a sérült dobozról is. 
 

Három évvel ezelőtt a képleolvasó a vonalkód-
leolvasónál sokkal lassabb és drágább volt. Mára 
gyorsabb és olcsóbb lett. 
 
A jelenlegi kamerás rendszerek 720 alkatrész/perc 
gyártósori sebességet követnek, s használatuk egy-
szerű. Már vannak saját megvilágító-rendszerű 
kézi és helyhez kötött leolvasók is. Ezek hálózatra 
csatlakoztatás és a vonalkódra irányítás után azon-
nal elkezdik a leolvasást. A gyárak az alkatrészek 
nyomon követését nyugodtan alapozhatják e gyors 
és megbízható leolvasókra. 
 
Mivel az RFID-technológia egyre terjed, a na-
gyobb gyártók, mint a Symbol és az Intermec, 
lézeres leolvasására, képalkotásra és RFID-leolva- 
sásra egyaránt használható leolvasókat fejlesz-
tenek. 
 
 
Vonalkód-alkalmazások 
 
A korszerű vonalkódokat a legspeciálisabb terüle-
ten hasznosíthatják. Például egyes kötőelemeket 
olyan vonalkóddal látnak el, amely a hegesztés 
időtartamára és hőmérsékletére vonatkozó utasítást 
tartalmaz. A hegesztőberendezés leolvassa a vo-
nalkódot, és ennek megfelelően, automatikusan 
végzi el a hegesztést.  
 
A Német Posta (Deutsche Post) levélkezelő há-
lózatában a legkorszerűbb gépek óránként akár 
35 ezer levélküldeményt kezelnek. A gép nagy 
sebességű képalkotó berendezéssel olvassa a 
címzést, egy számítógépes program a leolvasott 
címzés alapján megkeresi az adatbankban a meg-
felelő adatrekordot, és ennek megfelelően gépi 
olvasásra alkalmas vonalkódot állít elő. A gépen 
elhelyezett tintasugaras nyomtató ráírja a papírra a 
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Irodalom címzésnek megfelelő kódot. A további teljesen 
automatikus levélkezelés alapja ez a vonalkódos 
jelölés. 
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189–194. 

 
A US Postal Service csomaggal és a levéllel kap-
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