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“ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕਸੇ਼ਨ ਕਡੋਸ” ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਫਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਖਾਸ 

ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਫਹਚਾਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਫਜਿੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿੱ ਡੀ ਫਿਣਤੀ ਫਵਿੱ ਚ ਵਸਤੂਆਂ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਿੱਕ ਕਫਰਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦਾ 
ਫਵਕਰੀ ਕਾਉਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਕਉਂਫਕ ਇਿੱਕ ਸਟੋਰ ਫਵਿੱ ਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਫਿਣਤੀ ਹਜਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸੰਫਖਆ ਫਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ 
ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 
ਪਫਹਚਾਣ ਕੋਡ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਫਚਿੱ ਟੇ ਰੰਿ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫਜਨਹ ਾਂ ਫਵਿੱ ਚ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕੈਨਰ 
ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਪਫਹਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਜ ਨੰੂ ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 

ਫਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ: 
 

ਬਾਰਕਡੋ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਕੋਡ ਹੈ ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਰੇਖਾਵਾਂ (ਜਾਂ 
ਬਾਰਜ) ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱ ਖ ੋ ਵਿੱ ਖਰ ੇਆਕਾਰ ਦੇ 

ਫਚਿੱ ਟੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱ ਖ ੋ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਮੋਟਾਈ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ) ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 

ਦੁਆਰਾ ਬਾਰਜ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਪੜਹਨਯੋਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਫਕ ਸੰਫਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਚੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਕਓ. ਆਰ. ਕਡੋ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਕੋਡ ਦੀ ਇਿੱਕ ਫਕਸਮ ਹੈ 

ਫਜਸ ਫਵਿੱ ਚ ਫਚਿੱ ਟੀ ਬੈਕਿਰਾਉਂਡ ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਰਿ ਪੈਟਰਨ ਫਵਿੱ ਚ ਫਵਵਸਥਤ 

ਕਾਲੇ ਡਿੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਵਿੱ ਚ ਏਨਕੋਡ ਕੀਤੀ ਿਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਕਸੇ ਵੀ ਫਕਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਬਾਈਨਰੀ ਜਾਂ 
ਅਲਿਾਨੁਮੈਫਰਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ[   

 

“Identification Codes” is devised to identify 
one object among a group of objects. We can 
use this identification technique to manage 
the items where large number of items are to 
be identified in a very short time. Sale counter 
of a grocery store can be a perfect example of 
this type of application as number of items in 
a store can be thousands in number. It is very 
difficult to manage these items with manual 
operation. 
Identification Codes are the black-and-white 
codes featuring a series of parallel lines or 
dotes that a device scans and identify. We can 
classify these codes in two categories as: 
Barcode is a small, two-dimensional code 
featuring a series of lines (or bars) and spaces 
(typically white spaces of varying sizes with 
black lines of varying thickness). The specific 
sequence of bars and spaces are readable by a 
machine known as a barcode scanner and 
represent numbers and other symbols. 
QR codes on the other hand is a type of 2D 
code that consists of black modules arranged 
in a square pattern on a white background. 
The information encoded in it can be made up 
of any kind of data such as binary or 
alphanumeric.  

 

rock q`Q:- 
ਪਫਹਲਾ ਬਾਰਕਡੋ ਫਸੰਬਲੌਜੀ 1952 ਫਵਿੱਚ ਪਟੇੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ieh ਇਿੱਕ ਬਲਦ ਦੀ ਅਿੱਖ ਵਰਿਾ ਲਿਦਾ ਸੀ 

Interesting Facts:- 
 

The First Barcode Symbology Was Patented in 

1952 & Looks Like a Bullseye.   
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Word of the Day is “Identification Codes” 

 

https://youtu.be/-0-KIHZkrm8

