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ग्रंथालयांमध्ये बारकोड सीस्टमचा वापर आशि महत्व 

     डॉ.आिीर् ठािेकर 

     तिद्यासागर कला महातिद्यालय 

     खैरी (तबजेिाडा) रामटेक 

     Email Id - thanekara@gmail.com 

सार - 

 ग्रंथालय आणि माणिती कें द्ांसि णिणिध के्षत्ांमध्ये बारकोडमध्ये णिणिध प्रकारचे अर्ज सापडले आिेत. 

णिकणसत दशेांमध्ये बारकोड पॅटर्ज ि ेसिज िैयणिक उत्पादर्े, पसु्तके, खाद्यपदाथज आणि णकरािा सामार्ाची पॅकेट, 

कपडे, इतर र्ोंदी इत्यादींमध्ये णदसल्यामुळ ेसामान्य र्र्तेसाठी एक पररणचत प्रतीक बर्ले आिते. खरं तर बारकोड 

ि ेफार र्िीर् तंत्ज्ञार् र्ािी; 1940 च्या दशकात ते िापरात िोते. त्याचा पणिला व्यािसाणयक अर्पु्रयोग 1960 

च्या दशकात रेल्िे गाड यांचा मागोिा घेण्यासाठी एक पद्धत म्ििरू् शोधला र्ाऊ शकतो. भारतात बार कोड णिणिध 

कुररअर कंपन्या आणि ऑल इणंडया रेणडओमध्ये ओळखण्याची स्ियंचणलत पद्धत म्ििरू् िापरले र्ात आिते. 

अर्ेक उत्पादर् उद्योग आणि कंपन्या त्यांची उत्पादर्े, इन्व्िेंटरी कंट्रोल आणि शेअसजसाठी बारकोड िापरत आिते. 

ग्रंथालय आणि माणिती कें द्ाच्या अणभसरि प्रिालीमध्ये बारकोड तंत्ज्ञार्ाचा िापर त्याच्या िेग, अचकूता आणि 

णिश्वासािजतेमुळ ेसिाजत यशस्िी आि.े कॅमडेर् पणललक लायब्ररीच्या कें णटश टाउर् शाखेर्े 1972 मध्ये ग्रंथालय 

आणि माणिती सेिेमध्ये या तंत्ज्ञार्ाचा िापर करण्यासाठी अग्रगण्य प्रयत्र् केले. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

बारकोड म्हिजे काय - 

 बारकोडची व्याख्या स्ियां-समातिष्ट सांदेश म्हणनू केली जाऊ शकते ज्यामध्ये प्रत्येक दोन मधील 

िेगिेगळ्या रुां दीच्या काळ्या पट््याांच्या मातलकेत एन्कोड केलेली मातहती आतण पाांढऱ् या स्पेसमध्ये. सांख्या तकां िा 

अक्षराांची मातलका दशातिण्याचा हा एक मागा आह.े बऱ् याच प्रकारचे बारकोड आहते, परांत ुत्यापैकी बहुतेक रुां द 

आतण अरुां द पट््याांच्या तभन्न सांयोजनाद्वारे प्रत्येक िणााचे प्रतततनतधत्ि करतात. बारकोडचा तिचार करण्याचा दसुरा 

मागा म्हणजे फॉन्ट. हलक्या पार्श्ाभमूीिर काही गडद आकार प्रत्येक िणााचे प्रतततनतधत्ि करतात. बारकोड्स 

ऑतप्टकल उपकरणाद्वारे ओळखण्यास सलुभता प्रदान करतात. ह ेस्कॅनरद्वारे िाचले जातात, जे सांगणकािर सांदशे 

पा िते जे बारकोडद्वारे दशातिलेल्या क्रमाांकाचे तक्लकोतडफाय करते. सांगणक ओएस आतण इज (शनू्य आतण एक) 

म्हणनू बार ओळखतो आतण पाांढरे कोरे 'ऑफ' तकां िा 'ऑन' म्हणनू ओळखतो. अशाप्रकारे, बारकोड ही 0 s ची 

मातलका आह ेआतण मी अक्षरे तकां िा अांक अशा स्िरूपात दशातित आह ेजे केिळ सांगणकाद्वारे ओळखले जाऊ 

शकतात. 

शभन्न बारकोड प्रतीकिास्त्र - 

 कोड ह ेिणा आतण सांख्या याांचे सांयोजन आह ेजे एखाद्या घटकाचे प्रतततनतधत्ि करते. तसम्बॉलॉजी ही 

मशीन-िाचनीय स्िरूपात कोडचे प्रतततनतधत्ि करण्यासा ी िापरली जाणारी भाषा आह.े तितशष्ट बारकोडसा ी 

एकूण िणा सांच असलेल्या नमुन्याांचा सांच त्याचे प्रतीकशास्त्र म्हणनू ओळखला जातो. दसु-या शब्दात, बार आतण  
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िेगिेगळ्या रुां दीच्या स्पेसच्या सांयोगाने दशातिलेल्या कोडला बारकोड प्रतीकशास्त्र म्हणतात. 

 बारकोडसा ी अनेक प्रतीके आहते. सध्या बारकोडच्या 60 हून अतधक तितिध कोतडांग योजना/प्रणाली 

आहते. कॉपोरेट मानक प्रतीकशास्त्र तनिडण्यासा ी तनयकु्त केलेल्या सतमत्या बराच िेळ िाया घालितात. तर्ातप, 

ह ेलक्षात घेतले पातहजे की कोणत्याही सांस्र्ेसा ी 'योग्य' असे कोणतेही प्रतीकशास्त्र नाही. या उपलब्ध प्रतीकाांपैकी 

प्रत्येकाचे िेगिेगळे फायद ेआतण मयाादा आहते. असां असलां तरी, आधतुनक स्कॅनर आपोआप सिा सामान्य तचन्ह े

ओळख ूशकतो आतण डीकोड करू शकतो. सिाात सामान्यपणे िापरल्या जाणाऱ् या प्रतीकाांचे र्ोडक्यात िणान केले 

आह.े 

जागशतक प्रॉडक्ट कोड - 

  तकरकोळ व्यापारात मो ्या प्रमाणात िापरला जाणारा सामान्य कोड आह.े जगभरातील अनेक सांस्र्ाांना 

समान डेटाचा अर्ा लािण्याची अनमुती देणाऱ् या स्िरूपात त्याचे मानकीकरण हा त्याचा प्रमखु फायदा आह.े ते 

डेटा रेकॉडा करण्यासा ी जागेचा कायाक्षमतेने िापर करते. त्याची मयाादा अशी आह ेकी ती केिळ तितशष्ट लाांबीची 

सांख्या रेकॉडा करू शकते. 

 इांटरलीव्हड 2 पैकी 5 (I 2 पैकी 5): ह ेखपू कॉम्पॅक्ट आह.े पण ते फक्त सांख्या नोंदि ूशकते. कोड सम 

लाांबीची सांख्या दशाितो. बारकोडचा फक्त एक भाग स्कॅन करणे आतण िैध पररणामासारखे काहीतरी प्राप्त करण े

शक्य आह.े कोड 39 (9 चा कोड 3): हा अल्फा आतण अांकीय आह ेआतण काही तिशेष  िणा दखेील दशाि ूशकतो 

जसे की '$'o/';', '+' ' म्हणनू आतण जागा सांलग्न करू शकते. कोड कोणत्याही लाांबीचा अस ूशकतो. ह ेअक्षराांची 

सिा कॅतपटल अक्षरे सांलग्न करू शकते परांत ुलहान अक्षरे सांलग्न केली जाऊ शकत नाहीत. 9 चा कोड 3 नेहमी 

असतो.  चा शेिट तारकाने (*) झाला, जो start/ stop िणा म्हणनू ओळखला जातो. बार आतण स्पेस िैयतक्तक 

िणा एन्कोड करण्यासा ी िापरले जातात. 5 बार आतण 4 मोकळी जागा, त्यापैकी तीन रुां द आहते, प्रत्येक िणा 

दशाितात आतण सहा अरुां द आहते. 

 यातशिाय, यरुोतपयन आतटाकल नांबररना  आतण कोड बार तसम्बॉलॉजीज सामान्यतः िापरात आहते. 

फक्त सांख्यात्मक आह ेपरांत ुकोड बारमध्ये आह ेअांकाांव्यततररक्त '/', ' + ' %' सांलग्न करण्याची सतुिधा. कोड बाट्ास 

लायब्ररी अतभसरण प्रणालीमध्ये ग्रेस  द्वारे िापरले जाते. कोड 48, ज्यामध्ये अल्फाबेतटक िणांचा समािेश आहे 

अनेक अमेररकन लायब्ररी िापरतात: तद्वतमतीय बारकोड दखेील आहते जे एका लहान भागात मो ्या प्रमाणात डेटा 

सांचतयत करू शकतात. लायब्ररी ऍतप्लकेशन्ससा ी प्रतीकशास्त्र तनिडताना सांगणक तांत्रज्ञानातील तिकास आतण 

लायब्ररीच्या आिश्यकताांची काळजी घेणे आिश्यक आह.े आज, सांगणक अल्फा न्यमेूररक आहते आतण मूलभूत 

सांगणक तांत्रज्ञानाचा एक भाग म्हणनू, बारकोड दखेील अल्फा न्यमेूररक असािा. 9 मधील कोड 3 हा अल्फा 

न्यमेूररक आह ेआतण तो िणांना तद्व-तदशात्मक एन्कोड करतो. याचा अर्ा असा आह ेकी ऑपरेटर डािीकडून 

उजिीकडे तकां िा उजिीकडून डािीकडे बारकोड स्कॅन करत असला तरीही, िाचक तचन्हाचा अर्ा लाि ूशकतो 

आतण डेटा योग्य क्रमाने प्रसाररत करू शकतो. 9 च्या कोड-3 ची ही िैतशष््टये ग्रांर्ालये आतण मातहती कें द्ाांद्वारे दत्तक   
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घेताना प्रबळ तिचारात आहेत. 

 ग्रांर्ालयामध्ये  बारकोड प्रणालीच्या िापरातिषयी चचाा करण्याआधी, तितिध स्कॅतनांग उपकरणे आतण 

मदु्ण उपकरणाांिर सांतक्षप्त चचाा करणे चाांगले. ग्रांर्ालयामध्ये बारकोड प्रणालीचे यश, मो ्या प्रमाणािर, 

अिलांबलेल्या उपकरणे आतण कायापद्धतींबाबत काही तनणायाांिर अिलांबनू असते. 

शवशवध स्कॅशनंग उपकरिे - 

  अनेक स्कॅतनांग उपकरणाांपैकी, िँड सिाात स्िस्त आतण कॉम्पॅक्ट आह.े यात शीषास्र्ानी पेटलेल्या 

मणीसह पेतन्सलचा आकार आतण आकार आह.े स्कॅन करताना िापरकताा बार कोड धरून  ेि ूशकतो आतण काढू 

शकतो. कोड स्कॅन केल्यािर काांडी लहान आिाज करते. तर्ातप, या तडव्हाइसला दखेील गांभीर मयाादा आहते. 

त्यासा ी मॅन्यअुल कौशल्य आतण सराि आिश्यक आह.े ह ेकमी दजााच्या बारकोडसह चाांगले काम करत नाही 

आतण िक्र पषृ्ठभागाांिर बारकोड स्कॅन करण्यात अयशस्िी होते. लेझर गनच्या तिपरीत, चाांगल्या कायाक्षमतेसा ी 

बारकोडच्या सांपकाात त्याचा िापर केला पातहजे आतण लाांब पल्ल्यापासनू स्कॅन करणे शक्य नाही. 

• लेझर गन: स्कॅन 

• चाजा केलेले कपल्ड तडव्हाइस (CCD) स्कॅनर 

• बॅज स्कॅनर 

• काउांटर स्कॅनर मध्ये 

• काउांटर स्कॅनर िर 

मुद्रि साधने - 

 बारकोड तयार करण्यासा ी डॉट मॅतरक्स, डायरेक्ट र्माल, र्माल रान्सफर, इांकजेट आतण लेझर याांसारखे 

तितिध मदु्ण तांत्रज्ञान उपलब्ध आहते. या तांत्रज्ञानाांपैकी, डॉट मॅतरक्स तप्रांटर अगदी कमी तकमतीची तचन्ह ेछापण्यास 

सक्षम आहते. तर्ातप, डॉट मॅतरक्सने छापलेली बारकोड तचन्ह ेकमी दजााची आहेत. तशिाय, ते घषाण प्रततरोधक 

नाहीत. दसुरीकडे, लेझर तप्रांटर उच्च दजााची लेबले मतुद्त करण्यास सक्षम आहते जे िाजिीपणे उग्र उपचार सहन 

करतात. परांत,ु या प्रकारची छपाई खपूच महाग आह,े तिशेषतः जेव्हा एक तकां िा दोन लेबले आिश्यक असतात. 

स्िस्त दरात या तांत्रज्ञानाद्वारे बऱ् यापैकी चाांगल्या दजााची लेबले छापली जाऊ शकतात. 

गं्रथालयांमध्ये बारकोड प्रिालीचा वापर - 

 ग्रांर्ालयाांचे ऑटोमेशन आतण नेटितकंग त्याांच्या ग्राहकाांना प्रभािी आतण कायाक्षम सेिा प्रदान 

करण्याच्या दृष्टीकोनातनू केले जात आह.े ओळखण्याची ही स्ियांचतलत पद्धत समातिष्ट नसल्यास लायब्ररी पणूापणे 

स्ियांचतलत नसते. बारकोड प्रणालीचा िापर ग्रांर्ालयाच्या अतभसरण कायाासा ी प्रामुख्याने योग्य आह.े यातशिाय 

लायब्ररी इन्व्हेंटरी आतण तनयतकातलक तनयांत्रणाचे कामही बारकोड तांत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभािीपणे पार पाडले 

जाऊ शकते. 
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मूलभूत आवश्यकता - 

ग्रांर्ालय ऍतप्लकेशन्समध्ये बारकोड लाग ूकरण्यासा ी, 

खालील हाडािेअर आतण सॉफ्टिेअर आिश्यक आहेत: 

• िैयतक्तक सांगणक, (पीसी) 

• बारकोड स्कॅनर • 

• डीकोडर 

• तप्रांटर 

• तप्रांतटांग सॉफ्टिेअर 

• कम्यतुनकेशन सॉफ्टिेअर 

• लायब्ररी होतल्डांग्सचा डेटाबेस 

• लायब्ररी सॉफ्टिेअर आतण 

• सदस्यत्ि डेटाबेस. . 

अशभसरि प्रिाली 

 आधतुनक यगुात िाचकाांना पसु्तके िापरता यािीत म्हणनू ग्रांर्ालय अतस्तत्िात असताना, ग्रांर्ालयाच े

दोनच तिभाग सामान्यतः िाचकाांच्या सांपकाात येतात, उदा, सांदभा तिभाग आतण पररसांचरण तिभाग. सांदभा तिभाग 

िाचक आतण पसु्तके एकत्र आणण्याच्या शैक्षतणक बाजचूा प्रभारी आह.े दसुरीकडे, अतभसरण तिभाग, िाचकाांच्या 

पसु्तकाांच्या िापराच्या याांतत्रकतेचा सांपणूा प्रभारी आह.े या सांदभाात, अतभसरण तिभागाची कायाक्षमता आतण 

दृष्टीकोन ह ेग्रांर्ालयाची प्रततष्ठा मो ्या प्रमाणात बनिते तकां िा मांगळ करते. बरां, बारकोड आधाररत अतभसरण 

प्रणालीच्या तपशीलािर चचाा करण्यापिूी, चाांगल्या अतभसरण प्रणालीची पिूा-आिश्यकता दशािणे आतण 

मॅन्यअुल आतण सांगणक आधाररत अतभसरण प्रणालींमध्ये आलेल्या अडचणींचा अभ्यास करणे आिश्यक आह.े 

तसेच बारकोड आधाररत अतभसरण प्रणालीच्या उपयकु्ततेची पणूा प्रशांसा करणे आिश्यक आह.े 

मॅन्युअल शसस्टम - 

 लायब्ररींमध्ये मॅन्यअुल अतभसरण प्रणाली प्रचतलत आहे, कारण ग्रांर्ालयाांनी त्याांच्या ग्राहकाांना 

ग्रांर्ालयाची कागदपते्र दणे्याची सांकल्पना माांडली. मॅन्यअुल प्रणालीमध्ये तीव्र बदल झाले आहते, परांत ुतरीही ते 

उदयोन्मखु रेंडचा सामना करण्यास सक्षम नाहीत. मॅन्यअुल तसस्टमच्या काही प्रमखु अडचणी आहते: 

• तितशष्ट हॉ ांकची तस्र्ती जाणून घेणे क ीण आह.े 

• पसु्तकाांसा ी आरक्षण दणेे हे एक दमछाक करणारे काम आह.े 

• एखाद ेतितशष्ट् ट पसु् तक कोणासा ी जारी केले आह ेह ेतपासणे अिघड आह.े 

• काउांटर अतसस्टांट पासनू तितशष्ट िाचकाला तक्लअरन्स सतटातफकेट प्रदान करणे खपू क ीण आह.े 

कजादाराच्या तिरोधात एखाद ेतितशष्ट पसु्तक प्रलांतबत आह ेकी नाही ह ेतपासण्यासा ी कजादाराच्या रेकॉडाची आतण  
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इतर कागदपत्राांची पडताळणी करािी लागेल. 

• पसु्तकाची तस्र्ती तनतित करणे क ीण. 

• पसु्तकाांचे चातजंग आतण तडस्चाजा करणे िेळखाऊ आह,े कारण दये/परताव्याच्या तारखेिर तशक्का मारणे   

  आतण इतर नोंदी काढण्याचे काम करािे लागेल. 

िर नमदू केलेल्या त्रटुी आतण इतर तितिध अडचणींिर मात करून, अतभसरण प्रणालीचे अतधक चाांगले, कायाक्षम 

आतण जलद काया सांगणकाच्या मदतीने शक्य झाले आह.े त्याांच्या गतीने आतण प्रचांड डेटा स्टोरेज क्षमतेसह, 

सांगणक कायाक्षम आतण प्रभािी अतभसरण काया प्रदान करण्यास सक्षम आहते. 

बारकोड प्रिालीचे कायष - 

 की-बोडाप्रमाणेच बारकोड प्रणाली काया करते. जसे की दाबल्याने कॅरेक्टर कोड असलेले तसग्नल 

कॉम्प्यटुरला पा िले जातात, बारकोड िाचल्याने प्रोसेसरला त्याच प्रकारचे तसग्नल पा िले जातात. बारकोड, 

प्रभािीपणे, एक अतद्वतीय तनयांत्रण क्रमाांक म्हणनू काया करतो, जो िैयतक्तक आयटमचे योग्य तपशील दणेाऱ्या 

रेकॉडाशी सांबांतधत असतो. स्कॅतनांग करताना, बारकोडमधून प्रकाश परािततात होतो आतण तपकअप ऑतप्टकल 

उपकरण त्याांच्या दरम्यानच्या मोकळ्या जागेपासनू पातळ गडद पट््याांमधनू कमी प्रकाश प्राप्त करतो. या प्रतक्रयेद्वारे 

प्राप्त होणारे तसग्नल नांतर एका फॉमामध्ये रूपाांतररत केले जातात, जे सांगणकाद्वारे ओळखले जाऊ शकतात. 

 तसग्नल दोनपैकी एका मागााने सांगणकात प्रिेश करू शकतात: बारकोड स्कॅनर तसस्टम बॉक्सच्या मागील 

बाजसू असलेल्या 'स्लॉट्स' पकैी एकामध्ये र्ेट प्लग केला जाऊ शकतो आतण तिशेष सॉफ्टिेअर प्रतक्रया तनयांतत्रत 

करते तकां िा कीबोडा कनेक्शनद्वारे बारकोड तसग्नल सांगणकाला  प्रतिष्ट करू शकतात. 

 यातशिाय, िापरकत्यााची आकडेिारी तयार करण्यासा ी बारकोड दखेील प्रभािीपणे लाग ूकेले जाऊ 

शकतात. यासा ी बारकोड असलेली सभासद काडे शक्यतो ऑफ लाइन स्कॅनरने स्कॅन केली जाऊ शकतात आतण 

त्याांनी तयार केलेली आकडेिारी. 

शनष्कर्ष - 

 बारकोड तांत्रज्ञान ह ेग्रांर्ालय आतण मातहती व्यिसायासा ी िरदान आह ेयात शांका नाही. टी.टी.एस. 

ऍतप्लकेशन, तर्ातप, तितशष्ट ग्रांर्ालयामध्ये  चाांगले तनयोजन आतण तिचार केला पातहजे. खचा घटक आतण इतर 

समस्या जसे की ते िापरण्यास आरामदायक आतण सोयीस्कर आह.े गाांभीयााने तिचार केला पातहजे. लेबलसा ी 

तिचार -काडा पररधान केले जाऊ शकतात.  ते घरी तयार केले जाऊ शकतात. ते टेम्पररांगपासनू सरुतक्षत आहते. बार 

स्कॅनरद्वारे कॅप्चर करण्याइतपत तीक्ष्ण आहेत.ि  त्याने केले पातहजे. स्कॅनरची तिर्श्ासाहाता, सतव्हातसांग आतण 

दखेभाल याची काळजी घेतली पातहजे. आतण सिाात महत्िाचे आज बारकोड प्रतक्रया ही शाळा 

महातिद्यालायाांकाररता खाजगी सांस्र्ाांकररता अत्यांत उपयोगी ि महत्िाची मानली जात आहे. आपण त्याची महताां 

कोरोना काळात अनभुिली आह.े 
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