Okostelefonnal a csomagolás
védelméért
Gyenes András
Jól ismert instant kakaópor
márka félkilós csomagját te
szem be a kosaramba egy kül
városi üzletben. Pontosabban
üzletnek csak nagy jóindulattal
lehet nevezni ezt a valaha ola
jos munkáskezektől izzó, má
ra már igencsak megkopott
gyárüzemben kialakított bol
tocskát. Az árak kedvezőek, a
környezet olyan amilyen, de a
termék legalább a jól ismert mi
nőség. Gondolom én. Otthon a
csomag felbontása után azon
ban elfog a kétely. A megszo
kott barnás árnyalathoz képest
ez most inkább a szürkére ha
sonlít és az állaga is lényegesen
lazábbnak tűnik. Elképzelem,
hogy milyen jó lenne, ha én
magam otthon, de még inkább
a vásárlást megelőzően meg
győződhetnék a termék erede
tiségéről...
Egy szomszédos ország határ
átkelőhöz közeli boltjában já
runk, a polcokon katonás rend
ben sorakoznak a borok. A bo
rairól híres bortermelő vásárló
ként tétovázik. Saját terméké
nek neve visszaköszön több
palack címkéjéről. Ebben az or
szágban azonban még nincs vi
szonteladó partnere, és felme
rül a gyanú benne, hogy valaki
csak az ő befutott nevét hasz
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nálja borai értékesítéséhez. Et
től még lehet, hogy ezek a pa
lackok is az ő pincészetéből
kerültek ide, de ezt nehéz meg
állapítani. Ekkor ő is elképze
li, milyen jó lenne, ha itt a bolt
polcai előtt, a termék megbon
tása nélkül ellenőrizni tudná,
hogy ezek valóban az ő borai?
A fenti két valós példa két kü
lönböző szempontból veti fel
ugyanazt a problémát.
Ez már eszébe jutott másnak
is, sőt már megoldás is létezik
rá! A JURA cég által a közelmúlt
ban kifejlesztett IQR védelmi
technológia, melyet kifejezet
ten márkavédelemre, azon be

lül is a nyomtatott csomagoló
anyagokra hoztak létre.
A nyomtatott termékek védel
mi elemei három csoportba so
rolhatók. Az első szintű elemek
azok, melyeket a vizsgáló sze
mély különösebb segítség nél
kül, pusztán érzékszerveivel
képes felismerni. Ezen megol
dások előnye, hogy a laikusok
számára is alkalmazható, lé
nyegében bárki számára lehe
tőséget ad a vizsgálatra. Hátrá
nya azonban, hogy az emberi
érzékeszervek viszonylag köny
nyen befolyásolhatóak, megté
veszthetőek. A védelmi elemek
reprodukálása technikailag vi
szonylag könnyű és olcsó, ami
szintén fontos szempont a ha
misítóknak.
A második szintű elemeknek
azokat nevezzük, amelyek vizs
gálatához már valamilyen se
gédeszközre van szükség, ami
ugyan korlátozza a vizsgáló
személyek számát és flexibili
tását, ugyanakkor pontosabb
képet ad a vizsgált nyomatról.
Ez lehet akár egy meghatáro
zott frekvenciájú lencse, mely
a nyomaton elrejtett formát
tesz láthatóvá, ám a szélesebb
körben elterjedt UVeffektek is
ilyenek, melyek szintén rejtett
információkat hoznak felszínre.
A harmadik kategóriába es
nek azok a védelmi megoldá
sok, melyek vizsgálatához már
összetett szakmai és technikai
háttér szükséges. Ezek az ele
mek adják a legnagyobb pon
tosságot, ugyanakkor a vizs

gálat igen korlátozottan áll
rendelkezésre a mindennapi hi
telesítésre.
A Jura célja az IQR technoló
gia kifejlesztésével az volt, hogy
egy olyan védelmi rendszert al
kosson meg, mely hamisítása
rendkívül bonyolult. A hamisí
tás elleni témakörben ritka ki
fejezés a „lehetetlen”, viszont
a vizsgálatra széles körben le
gyen lehetőség, szinte minden
élethelyzetben rendelkezésre
álló eszközzel, és nagy pontos
ságú eredményt nyújtson.
Az eszköz szinte adta magát,
hiszen ma hajlamosak vagyunk
előbb magunkkal vinni mobil
telefonunkat, mint a szemé
lyes iratainkat, vagy bármi más
egyebet. Az okostelefonokat
folyamatosan fejlődő képessé
gek, rendelkezésre álló jelentős
számítási kapacitás és szabvá
nyosított infrastruktúra jellemzi.

Ezek a tulajdonságok mind il
leszkednek az IQR technológia
koncepciójába.
Az alkalmazás lényege, hogy
a csomagoláson elhelyezett 2D
kódokba (QRkód, datamátrix)
olyan jelrendszer kerül elrejtés
re, melyet a manapság mindig
a kezünk ügyében lévő okoste
lefonnal azonosítani és hitelesí
teni lehet. Egy app segítségével
megállapítható, hogy az adott
csomagolóanyag az eredeti
gyártósoron készülte, vagy va
lamilyen hamisítvánnyal állunk
szemben. A rendszer felismeri a
különböző fénymásolt címké
ket, csomagolóanyagokat, de
képes kiszűrni az egyéb grafi
kai eljárással reprodukált dara
bokat is. A rejtett védelmi elem
szabad szemmel nem látható, a
hagyományos 2D kód olvasók
ugyan úgy tudják detektálni,
mint a védelem nélküli kódo
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kat, tehát azok megőrzik ere
deti funkciójukat.
Az applikáció elérhetőségét
a márka tulajdonosa szabá
lyozhatja. Működik olyan mo
dell, ahol az ellenőrzést dedi
kált minőségellenőrző szemé
lyek végzik, ebben az esetben a
felismerő applikációt csak ezen
készülékekre lehet letölteni, a
felhasználók köre tehát zárt.
Más esetben azonban a véde
lem detektálását a vásárlók ke
zébe adják. Az applikáció bárki
számára hozzáférhető és inter
netes kapcsolat esetén a mé
rési eredményeket a rendszer
egy közös adatbázisba gyűjti.
Ezekből az adatokból értékes
információk nyerhetők. A mé
rés során rögzítésre kerülnek a
GPS koordináták is, melyek se
gítenek rámutatni a hamisítás
szempontjából fertőzött terüle
tekre. A hamisítás felismerésé
re fókuszáló jellemzők mellett a
rendszer rögzíti minden egyes
mérés egyéb metaadatait és a
központi adatbázissal összeve
tett adatokkal a hagyományos
értelemben vett track & trace
előnyei is élvezhetők.
A termékek védelmére fordí
tott energia és az anyagi ráfor
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dítás többnyire arányban van a
termék értékével és jellegével.
Egy bankjegyen például többe
kerülnek az azon elhelyezett kü
lönböző védelmi elemek, mint
az alapanyag és ellőállításkölt
ségek. A csomagolóanyagok
esetében nem mindegy, hogy
egy nagy értékű elektronikai
készülékről, exkluzív parfümről
vagy esetleg egy csomag gyu
fáról beszélünk.
Az IQR technológia előnye,
hogy alkalmazásához nincs
szük ség különleges berende
zésre, nem tartalmaz drága,
nehezen beszerezhető egyéb
anyagot. Mindössze egy nagy
precizitású, legalább 600 dpi
felbontású inkjet nyomtató
ra van szükség, és egy a már
egyébként is a csomagolás di
zájnjában megjelenő 2D kódra.
A kódok módosítását egy zárt
rendszeren a JURA IQR gene
ráló alkalmazása végzi, lehe
tőséget nyújtva egyedi kódok
létrehozására is. A védelemmel
ellátott kódokat .tif formátum
ban menti el, így garantálja a
kompatibilitást a nyomdaipar
ban elterjedt különböző mun
kafolyamatszoftverekkel.

Természetesen kiemelt szere
pe van a minőségellenőrzés
nek. Az inkjet fej után elhelye
zett ellenőrző rendszer képes
nagy sebesség (300 m/min)
mellett is tűéles képet készíteni
és felismerni azokat a nyomta
tási hibákat, melyek veszélyez
tethetnék a biztonságos detek
tálást. Ezeket a kódokat egy
megsemmisítő egység kiveszi a
termelési folyamatból, és nem
kerül felhasználásra.
A rendszer elindításához el
elengedhetetlen a különböző
anyagok összehangolása, de
egy rövid tesztelési procedú
rát követően megindulhat az
üzemszerű termelés. Ezt köve
tően egy nagy pontosságú vé
delmi funkció adható a termé
keknek, ami a márka tulajdo
nosa és a fogyasztók számára is
könnyen kezelhető. Alkalmazá
si területe széles kört ölelhet fel
– kezdve a különböző belépője
gyektől, a csomagolóanyagok
számos típusán át egészen a hi
vatalos iratok, kivonatok védel
méig –, és azt gondolom, hogy
a messze földön híres nyom
dász kreativitás még egyéb öt
leteket is fel fog tudni mutatni.
ww.jura.hu

