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Angyal vagy ördög? 
A növény minden része mérgező 
Legmérgezőbb részei a levelei és magvai. A növény minden része erősen narkotikus 

hatású. Ezt a tulajdonságát, alkalmazták Mexikóban a törzsi indiánok vallási, spirituális 
szertartásain, fiatalok férfivá avatásain, bódító italok készítésére. A mérgezés tünetei: hal-
lucináció, izgatottság, pupillatágulás, remegés, fényérzékenység. A toxikus dózis változik a 
növény részei, valamint az évszak és hidratáció függvényében. 

A tradicionális gyógyításban, főleg külsőleg 
használták virágait, leveleit reumatikus fájdalmak 
kezelésére, valamint különböző bőrgyulladások 
esetében. 

A modern orvostudomány igazolta, hogy az 
aranytrombita fontos alkaloidokot tartalmaz, mint 
a szkopolamin, hioszkiamin, antropin, melyek le-
hetővé teszik a növényi kivonatok alkalmazását, 
mint szpaszmolitikum, antihisztaminikum, anesz-
tetikum, narkotikum. Ezen származékokat ma 
már szintetikus úton is előállítják. 

Szkopolamin, IUPAC név: (-)-(1S,3S,5R,6R,7S,8S)- 6,7-epoxi-3-[(S)-tropoiloxi]tropán  
A trombitavirágot főképpen dísznövényként alkalmazzák, mivel virágai illatosak és 

gyönyörűek, de figyelnünk kell, mivel a növény minden része mérgező. 
Majdik Kornélia 

 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Mi a QR-kód? 
 A QR-kód (Quick Response-kód) egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen 

pontkód), amelyet a japán Denso-Wave cég fejlesztette ki 1994-ben. Nevét az 
angol Quick Response (=gyors válasz) rövidítéséből kapta, egyszerre utalva a 
gyors visszafejtési sebességre és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra 

 A QR-kód rendkívül népszerű Japánban, ahol számos plakáton, hirdetésen 
szerepel, és a legtöbb mobiltelefon is képes értelmezni. 

 Jó tulajdonsága, hogy bármilyen irányból készülhet róla fénykép vagy szken-
nelt kép, nem kell törődni a kód helyes tájolásával. Ez azért lehetséges, mert a 
kód megfejtésére, dekódolására szolgáló programok a három sarokban elhe-
lyezett jellegzetes, minden QR-kódban azonos minta alapján el tudják dönteni, 
milyen irányban kell a kód pontjait értelmezni, feldolgozni, még akkor is, ha a 
kódbélyegről készült kép teljesen ferde. 

 Másik jelentős pozitív tulajdonsága a kód skálázhatósága, amit a Verzió 1-től 
Verzió 40-ig határoztak meg. A különböző verziók különböző adattárolási és 
hibatűrési tulajdonságokkal rendelkeznek. A legnépszerűbb 2008-ban a „Level 
L” (L szint) volt, mivel már ez elég sok információt képes tárolni jóval kisebb 
helyen, mint egy egydimenziós kód. 
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 A kódban az URL mellett lehet szöveg, névjegy adat, földrajzi adatok és sok 
egyéb információ. 

 QR-kód adattárolási képessége: 
 Csak számokból: max. 7089 karakter 
 Alfanumerikus értékekből: max. 4296 karakter 
 Bináris adatok (8 bites szervezésben): max. 2953 bájt 
 Kandzsi/Kana: max. 1817 karakter 

 Hibajavítási képességek: 
 Level L: 7% veszteség visszaállítására képes. 
 Level M: 15% veszteség visszaállítására képes. 
 Level Q: 25% veszteség visszaállítására képes. 
 Level H: 30% veszteség visszaállítására képes. 

 A hiba vagy torzulás itt azt jelenti, hogy a kódbélyeg lefényképezésekor sok-
szor nem sikerül a mintázatot teljes pontossággal rögzíteni. A fényképezőgép 
(mobiltelefon) képfelbontásának korlátai miatt, vagy a kódbélyeg kis mérete, a 
rossz megvilágítás vagy valamilyen szennyeződés miatt néhány jelpont rosszul 
látható. 

 A hibajavítás, tehát a hibák ellenére a kód tartalmának hibátlan kiolvasása úgy 
lesz lehetséges, hogy a kódba annak előállításakor már belefoglaltak olyan ki-
egészítő jelzéseket is, amelyek segítségével a dekódoló program bizonyos mér-
tékű torzulást még képes tolerálni. 

 Hogy ennek a jeltorzulásnak mikor mekkora a megengedett legnagyobb mér-
téke, a kód előállításához használt, szabványosított módszerek megválasztásán 
múlik, és ezt a kód elkészítésekor döntheti el a felhasználó, a használt program 
lehetőségein belül. 

 A QR-kód a Reed-Solomon kódolást használja hibajavításra. Az alábbi példá-
ban látható, hogy a kódolás hogyan kezeli a torzulásokat. Az utóbbi két módo-
sított kód is értelmezhető „L” szintű beállítások esetén. 

 A QR-kód ingyenesen felhasználható nyílt szabvány. 
 A kapcsolódó szabadalmak a Denso Wave tulajdonában vannak, de a QR-

szabványnak megfelelő felhasználásuk ingyenes. 
 A „QR Code” név a Denso Wave védjegye, így a védjegyoltalom alá eső or-

szágokban a tulajdonos Denso Wave-et is meg kell jelölni használata esetén. 
Mindez nem érinti a QR-kódot, mivel az önmagában, a „QR Code” név meg-
adása nélkül is használható. 

 A QR-kóddal egy probléma van: nem köthető személyhez, így könnyen lemá-
solható, sokszorosítható, vagy jogosulatlanul felhasználható. 

 A mozgó, folyamatosan változó QR-kód lényege, hogy az azonosításra hasz-
nált eszköz nem egyetlen QR-kódot mutat, hanem egy ezekből álló, 3 tizedmá-
sodpercenként változó kódfolyamot. A tartalom sem egyetlen rávillantással 
szedhető ki a jelből, a leolvasó eszköznek 1,5 másodpercnyi szkennelésre van 
szüksége ahhoz, hogy leolvassa az információkat, ami a felhasználó azonosítá-
sára alkalmas információkat is tartalmazhat (pl. fénykép). 
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 Bár a szabványtól való eltérés licencproblémát és rosszabb felismerhetőséget is 
okozhat, a QR-kódok magas hibatűrő képessége miatt gyakran előfordul a kód 
kisebb esztétikai célú módosítása. Ez például akkor lehet hasznos, ha a kód 
egy grafikus hirdetés részét képezi, és az a cél, hogy a reklám képi megjelenésé-
től ne üssön el a QR-kód fekete-fehér, szögletes ábrája. 

 Lehetőség van például arra, hogy a QR-kód belsejébe logót vagy fényképet he-
lyezzenek el, és – bizonyos határok között – az ábra színét és formáját is el le-
het változtatni anélkül, hogy a kód olvashatatlanná válna. 

 Egy új eljárással a QR-kód mögé bármilyen kép tehető. A kód pontjai átlátszó-
ak lesznek és speciális kialakításuk van. Az átlátszóság növelésével a kód job-
ban beleolvad a képbe, azonban így csökken az olvashatósága is. Régebbi típu-
sú készülékek és QR-kód olvasó programok az ilyen kódokat lassabban olvas-
hatják be. 

 A Lufthansa nemrég vezetett be egy QR-kódos check-in rendszert, ahol az 
utas a telefonjára kapja a beszálláshoz szükséges QR-kódot, így nincs szükség 
nyomtatott beszállókártyára csak magára a telefonon lévő kódra, melyet be-
szállás előtt ellenőriznek. 

 A legtöbb új telefon már rendelkezik saját QR-kód (mobilkód) olvasó szoft-
verrel, amely nagyban megkönnyíti a QR-kódok beolvasását, mentését és kü-
lönféle felhasználását. 

 A kamera felbontása kódolvasás szempontjából alapvetően mellékes, viszont 2 
megapixelnél kisebb felbontású képalkotó rendszer nehezen vagy egyáltalán 
nem képes olvasni 2 cm-nél kisebb, sűrű kódolású QR-kódot. 

 Mivel a kódértelmező alkalmazásoknak szükséges egy bizonyos kontraszt kü-
lönbség a kódot alkotó pontok és a háttér közt a vaku vagy mobilfény, rossz 
fényviszonyok esetén hasznos kiegészítő lehet, hogy kellően éles képet kap-
junk. 

 Hogyan használjuk helyesen a QR-kódot: 
 Csak akkor alkalmazzunk QR-kódot, ha a végeredmény a felhasználó-

nak tényleg érdekes, hasznos tartalmat ad. 
 Kerüljük a puszta weboldal linkünk kihelyezését QR-kódban, hacsak 

nem egy nagyon hosszú, bonyolult URL-ről van szó. 
 Legyen egyértelmű, hogy mit kap, ha beolvassa a kódot. 
 Tájékoztassuk a látogatót, mi is az a QR-kód és hogyan használhatja. 
 Gondoljunk azokra is, akik először találkoznak ilyen kóddal. 
 Győződj meg róla, hogy valóban működik! 
 Használj rövid URL-t! Minél rövidebb, egyszerűbb az URL, annál egy-

szerűbb lesz a QR-kódunk és gyorsabban fogja beolvasni a legtöbb QR-
kód olvasó. Használj minél kontrasztosabb színű QR-kódot. 

 Mérd a használatot! 
 Használd a Google Analytics vagy egyéb látogató elemző szoftvert a cél 

oldal elérésének mérésére és elemzésre! 


