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 دهيچک
 ي پردازد و تفاوت آن را با تکنولوژيم) RFIDا اختصارا ي( ٤ييوي امواج راديي شناسايفناور يمقاله حاضر به بررس

  شوند و انواعي شرح داده مRFIDستم يک سي مختلف يبخش ها.  دهدي قرار ميگر از جمله بارکد مورد بررسي ديها
ن، يره تاميت زنجيرياز جمله در مد RFID ي متنوع فناوريدر ادامه، کاربردها. رندي گيمختلف تگ ها مورد بحث قرار م

 شوند تا يان مي بييبه همراه مثالهادر آنها  ي کاريند هايبهبود فرآ يره و چگونگي و غي اموال و افراد، انبارداريابيرد
 مد نظر قرار RFID يستم هايد در سي که باير کارکرديس بر الزامات غسپ.  واضح تر شودين فناوري ايت هايقابل
ابد و با نتيجه گيري به ي يمادامه  RFID ي در مورد فناوريلي تکميان نکاتيمقاله با ب. يم داشتخواهمروري رند يبگ

  .پايان مي رسد
 فناوري اطالعات و ارتباطات -ورود خودکار داده ها -بارکد -RFID -ييوي امواج رادييشناسا: يدي کليواژه ها

 
 مقدمه -۱

. ده استيشتاب بخش را يان گرم اطالعاتير، حرکت به سمت جري در چند سال اخي ارتباطي هايرشد روز افزون فناور
ان گرم يدن به جري رسيبرا. ف نموده استير گذاشته و آنها را باز تعري تاثي سنتيند ها و روش هايعصر ارتباطات بر اکثر فرآ

د به صورت خودکار صورت يز باي و ثبت اطالعات ني مناسب، جمع آوريعالوه بر بستر ارتباطک سازمان، ي درون ياطالعات
 اما اينکه چگونه ؛از طريق زير ساخت اينترنت مي توان به منابع بسيار متنوع و گسترده اي از اطالعات دسترسي داشت. رديبگ

در بسياري از موارد، داده ها مربوط به اشياء فيزيکي و . معضل بزرگ استاطالعات را جمع آوري و ثبت نماييم، همچنان يک 
حالت و رخدادهاي مربوط به آنهاست، ولي تبديل آنها به شکلي که ذهن انسان يا رايانه ها بتوانند به آنها دسترسي داشته 

زنجيره مانند توليد کننده، توزيع مثال در يک زنجيره تامين، در اغلب موارد، حلقه هاي مختلف . باشند يک کار مشکل است
در اختيار داشتن اين اطالعات  است که يهيبدکننده، فروشنده و اجزاي ديگر، از موجودي انبارهاي خود اطالع دقيقي ندارند؛ 

 . مي تواند منجر به صرفه جويي زياد و بهره وري باالتر شود
افراد بايد مشاهده کنند و اطالعات را وارد سيستم : راه حل معمولي براي چنين مساله اي، ورود دستي اطالعات است

ست يپياتک ي.  شودياد باعث بروز خطا در اطالعات هم ميار زياين راه نه تنها مي تواند ناکارآمد باشد، به احتمال بس. نمايند
شتر از يده به مراتب بيچي پيستم هايافتن و اصالح اشتباهات در سينه يهز. ک اشتباه دارديحداقل کاراکتر  ۳۰۰ماهر در هر 
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4 Radio Frequency Identification 



در برخي روش ها، دستگاه هايي با . ورود دستي اطالعات زمانبر، نادقيق و هزينه بر است.  از بروز خطا استيرينه جلوگيهز
اين سيستم ها اغلب حتي .  و سنسورهاي پيچيده و پيشرفته، ورود اطالعات را انجام مي دهند١سيستم هاي ماشين بينايي

ايي ترين داده ها، بسيار گران قيمت و پيچيده مي باشند و تحت شرايط خاص و محدوديت هاي زياد کار براي جمع آوري ابتد
...  با استفاده از قرنيه چشم و صدا و يشناساي يها، سيستم ي انگشت نگاري، سيستم هاي دو بعديكدهابارباركدها، . مي کنند
ک راه حل ديگر براي چنين مساله اي، شناسايي با امواج راديويي ي. ي باشندانه مي ورود خودکار اطالعات به راياز راه ها

)Radio Frequency Identification يا RFID (با الصاق تگ ها يا فرستنده هايي با اشياء ثابت يا متحرک، و . مي باشد
ن به صورت خودکار و ايجاد يک زيرساخت از دستگاه هاي تگ خوان به هم متصل، اطالعات مربوط به اشياء فيزيکي را مي توا

 .بدون دخالت دست، جمع آوري و ثبت نمود
شرفت يپ.  و ثبت خودکار داده ها باشدي جمع آورين روش ها براي از بهتريکي تواند ي، مييوي امواج راديي شناسايفناور

زايش برد و کوچکتر شدن اندازه تگ ها، افگنال، باعث يشرفته پردازش سي پي و روش هايمه هادير در صنعت ني اخيها
ن و يره تامينه زنجي از کاربردها، خصوصا در زميعي و امکان استفاده از آن در گستره وسRFID يستم هايمت سيکاهش ق

 ورود خودکار داده ها را بر يگر روش هاي آن بر دياي پردازد و مزاي مين فناوري ايمقاله حاضر به بررس. ده استيک گرديلجست
ن ي، و همچني کاريند هاي در بهبود فرآRFID و نقش ين فناوري متنوع ايواع کاربردها از انيشرح مختصر.  شمارديم

 ين مقاله ميگر اي ديرند، از بخش هاي مد نظر قرار گRFID بر ي مبتنيستم هايد در سي که باير کارکردي بر الزامات غيمرور
 .رندي گير م قراي مورد بررسRFID يستم هاي در مورد سيلي تکميدر انتها، نکات. باشند

 
۲- RFIDارکد در مقابل ب 

بارکد ها به .  مختلف صنعت، امتحان خود را پس داده اندي است که در بخش هاي طوالنيانواع مختلف بارکد ها مدت ها
 ي است و استانداردهادهي بارکد، به بلوغ خود رسيتکنولوژ. ن استييار پايد آنها بسينه تولي در دسترس هستند و هزيآسان

مهمترين مساله آن است که به يک خط . اما روش کار آن، محدوديت هايي را اعمال مي کند. ن گشته اندي آن تدوي برايمتنوع
ديد مستقيم نياز دارد و بايد هر قلم را دقيقا در جلوي آن و در جهت مناسب قرار داد تا آن را شناسايي نمايد، و چيزي هم 

ن نکته هنوز در در يگر چه ا.  گردديندها مي فرآيجاد صف و کندين مساله باعث ايا. شعه و برچسب بارکد باشدنبايد مابين ا
ع در امر ورود اطالعات، ي مختلف و لزوم تسري شود، با سرعت گرفتن بخش هاي محسوب نمي از کاربرد ها، مانع بزرگيبرخ

ستم يا استفاده از سيشرفته تر مانند اسکن کردن خودکار بارکدها ي پيراه حل ها.  کنديشتر بروز مي بارکد هم بيناکارآمد
بارکد ها .  باشديط آنها مياء و محي اشيعدد بر روت مييت هايشامل وضع محدودده و يچي، اغلب گران، پييناين بي ماشيها

                                                                                                                                                 
1 Machine Vision 

 
 

 RFID اجزاي تشکيل دهنده تگ -۱شکل 



افه نمود يا اطالعات آنها را پس از چاپ آنها به سختي مي توان اطالعات ديگري را به آنها اض: محدوديت هاي ديگري هم دارند
 ي، مقداري دو بعديالبته بارکدها .ار کم استيز بسي تواند در بر داشته باشد نيک بارکد مي که يمقدار اطالعات. تغيير داد
 .  برنديگر رنج ميب ديان از معاي اما همچن، کننديشتر را منتقل مياطالعات ب
گر مانند کارت ي ديي شناسايروش ها .ک راه حل بالقوه هستندي RFID يستم هايس مشکالت بارکدها، ي تماميبرا

ن امکان را ي به ما اRFID ياما تگ ها. در جهت مناسب و در مکان مناسب قرار دادد مانند بارکد ي را هم بايسي مغناطيها
تگ ن يهمچن. ميياقرائت نمه آن يزاو نسبت به جهت شئ و يت کمترياء را با فاصله و با حساسي اشيي دهد که کد شناسايم
نکه يمضافا ا.  باشديشتر از بارکد ها ميزان حافظه آنها به مراتب بيت بارها نوشتن اطالعات را دارند و مي اکثرا قابلRFID يها

 به  تگ رايادي توان بدون دخالت اپراتور، تعداد زيم:  استRFID ي برايار بزرگيت بسيم، مزيد خط مستقياز به ديعدم ن
 . نموديياساصورت خودکار شن

 
 RFIDستم يک سي مختلف ياجزا -۳
ستم يخالف س بر(م يد مستقيداز به ينک شئ را بدون ي مربوط به ييافت کد شناساي، درRFID بر ي مبتنيستم هايس

.  شوديره ميک آنتن ذخيپ متصل به يکروچيک مي شامل ١ا تگيک برچسب ي در ييکد شناسا.  سازنديممکن م)  بارکديها
 يي و شماره شناسا کندي شود با تگ ارتباط برقرار ميده ميز نامي ن٢رنده که اغلب تگ خوانيگ/گاه فرستندهستدک ي) ۱شکل (

 يده مي دRFIDک تگ ي، ۲شکل سمت راست در .  کننديک آنتن کار ميتگ خوان ها معموال به همراه . د خوانيآن را م
تگ سه عدد تگ خوان، آنتن و از مجموعه ک يل، در سمت چپ آن شک.  چاپ شده استييب آن متن هاي برچيشود که رو

 ]؟[.  شونديده ميد

 
 ي توانند کدهايستمها مين سيگرچه ا!  ندارنديچ ارزشي هيي به تنهاRFID يستم هايسن نکته مهم است که يا
ستم يک سي. گاه داده در دسترس متصل باشنديک پايابند و به ي اختصاص يائيد به اشيند، کدها باي نماي را جمع آورييشناسا

                                                                                                                                                 
1 Tag 
2 Reader 

 Alienتگ از شرکت تگ خوان، آنتن و سه نوع :     چپRFIDک تگ ينمونه : راست -۲شکل 



RFIDدار و کارآمدي کامال پايد، آن هم به شکلي نمايابيره و بازي، ذخي از اطالعات را جمع آوريار بزرگيد بتواند حجم بسي با. 
 .م کردي بحث خواهستم هاين سي اير کارکردي با موضوع الزامات غ۵ن مورد در بخش يدر ا

 باشد که از يمفرکانس کار آنها ن تگ ها، ين عامل اختالف بيمهمتر.  هستنديواع مختلف اني داراRFID يتگ ها
بر اساس فرکانس .  شوديرا شامل م) گا هرتزيچند گ (UHFا يار باال ي بسيتا فرمانس ها) لوهرتزيحدود صد ک(ن ييفرکانس پا

 ياطي و سرعت ارت کمتريبردهامعموال ن تر، يي پايافرکانس ه:  شودين مييز تعي نتگ خوان تگ با يمورد استفاده، برد ارتباط
 ي کند، و تگ هاير مييا آب با توجه به فرکانس تغي ياء فلزيعملکرد تگ ها در مجاورت اش.  کنندي ميباني را پشتين ترييپا
ري حافظه  داراي مقداRFIDمعموال هر تگ  ]١[. دارندياء فلزير مجاورت آب و اش دين، عملکرد و برد بهترييرکانس پاف
 فرکانس ۱جدول . براي ذخيره سازي اطالعات است که قابليت نوشتن و خواندن را دارا هستند) چند ده بيت تا چند کيلو بيت(
 . دهدي و کاربرد نمونه به اختصار نشان ميمت حدودي و قي را به همراه برد ارتباطRFID متداول يها

 ي تگ ها. نموديفعال دسته بندا ي ٢وياکتر فعال و يغا ي ١ويپس ي توان به دو دسته عمده تگ هايرا م RFID يتگ ها
 يافت مي درتگ خوان  که ازيگنالي پردازنده و ارسال اطالعات خود را از سي فعال سازي الزم براي ندارند و انرژيو باتريپس

 سپس پردازنده تگ با استفاده  دارد،ي را به سمت تگ ارسال مي امواجتگ خوانب که ابتدا ين ترتي کنند؛ بدين ميدارند، تام
 آنها هم از ي که انرژي کند و توسط امواجي را پردازش متگ خوان ي از سويافتيدار شده و دستور درين امواج، بي اياز انرژ

ار ين تگ ها بسيب واضح است که برد اين ترتيبد.  کنديمخابره م تگ خوانجه را به ين شده است، نتي تاميافتيامواج در
دار کردن يتوان ب کند، يافت مي که تگ دريي باشد که انرژيد به اندازه اي باتگ خوان چرا که فاصله تگ از ؛محدود است
از طرف  . متر تا چند متر استيو از چند سانتي پسيمعموال برد تگ ها.  را داشته باشدي موج برگشتين انرژيپردازنده و تام

 ين مي همراه خود تامي را از باترتگ خوانزنده و ارسال امواج به سمت پرداعملکرد  ي الزم براي فعال، انرژيگر تگ هايد
ن تگ ها در حدود چند ده دالر است يمت ايق.  رسدي موارد تا چند صد متر هم مين تگ ها در برخيب برد اين ترتيبد. کنند

 ها محدود به ين باتري عمر ا البته.مت تر هستنديگران ق)  در حدود چند ده سنتيمتيبا ق(و ي پسيکه به مراتب از تگ ها
 ]٢ [. کننديو، کمتر عمر مي پسير است و معموال از تگ هايمتغ)  سال۱۰ تا ۳از (چند سال 

 
 
 کاربردها -۴

، با اتوماسيون فرآيند هاي کاري، هزينه فعاليت هاي دستي را کاهش مي دهد و باعث RFIDاستفاده از تکنولوژي 
با حذف دخالت انسان در ورود اطالعات، خطا را کاهش و دقت اطالعات جمع آوري . رعت انجام فرآيندها مي گرددافزايش س

، امکان کنترل فرآيند هاي غير قابل رؤيت و نيز ويرايش اطالعات برچسب ها را در RFIDفناوري . شده را افزايش مي دهد
البته . نين به افزايش امنيت اطالعات و يکپارچگي سيستم مي انجامد، همچRFIDاستفاده از تکنولوژي . اختيار ما مي گذارد

 و چاپگر و چسبانيدن چند تگ خوان به سادگي نصب و راه اندازي چند RFIDطراحي و اجراي يک سيستم د دانست که يبا
ت ها و قابليتها  را با محدوديRFIDتگ به جعبه ها نيست، بلکه تاثيرات اکوسيستمي بسياري هستند که طراحي يک سيستم 

                                                                                                                                                 
1 Passive 
2 Active 

 کاربرد نمونه حدود قيمت برد ارتباطي تقريبي فرکانس 
 رديابي حيوانات چند سنت چند سانتي متر LF( 125 KHz(فرکانس پايين 

 کنترل تردد پنجاه سنت ريک مت HF( 13.56 MHz(فرکانس باال 
 فروشگاه/زنجيره تامين پنجاه سنت  مترUHF( 860 – 930 MHz ۷(فرکانس بسيار باال

 عوارض خودرو چند دالر  مترGHz ۱۰ 2.4 مايکروويو
  و مشخصات معمول آنهاRFID فرکانس هاي متداول – ۱جدول 

 



انتخاب فرکانس کار تگ ها بايد با توجه به عواملي مانند جنس اقالمي که بايد تگ زده شوند، . دستخوش تغييرات مي کنند
 و تلفن هاي بي سيم، نحوه WLAN، محتواي اقالم، تداخالت محيطي موجود مانند شبکه هاي )جعبه يا پالت(شکل اقالم 

همچنين الزامات نرم افزاري و سخت افزاري بايد به دقت . ري و موارد متعدد ديگر تعيين شودحرکت اقالم در فرآيند هاي کا
بدين ترتيب هر کاربرد . تعيين شوند و نحوه استفاده از اطالعات توليد شده و چگونگي جريان اطالعات دقيقا مشخص گردد

، سيستمي که در تمام کاربردها قابل استفاده RFIDدر تکنولوژي خاصي، به الزامات و طراحي هاي خاص خود نياز دارد و 
 در صنايع مختلف RFIDدر زير به چند کاربرد مختلف از تکنولوژي ! معني ندارد" لباس تک سايز"باشد و به عبارتي ديگر 

مان،  با مکانيزه نمودن ورود اطالعات به سيستم، باعث صرفه جويي در زRFIDدر هر يک از اين کاربردها، . اشاره مي گردد
 .ضمن کمک به جريان گرم اطالعاتي، خطاي کمتر و شفافيت بيشتر را به ارمغان آورده است، نيروي انساني و هزينه شده

 
 ١انبار مديريت  .۱

مديريت بايد بداند کدام . اطالع از موجودي انبار براي مديريت هاي مختلف يک سازمان از اهميت بااليي برخوردار است
بالدرنگ نمودن اطالعات انبار، به برنامه ريزي مدون . اجه شده، کدام محصول فروش بيشتري داشته استماده اوليه با کمبود مو

كاال يكي از مهمترين هاي مديريت انبار. تر و صرفه جويي بيشتر در هزينه هاي خريد، نگه داري، و لجستيکي مي انجامد
و با صرف زمان و خودکار از انبار را به صورت /اال به مي توان ورود و خروج كRFIDبه كمك .  مي باشدRFIDكاربردهاي 

با استفاده از نرم افزارهايي كه به اين منظور توسعه يافته . ، كنترل و مديريت نمودپايين ترنيروي كار كمتر و در نتيجه هزينه 
به عالوه، تشخيص و . شوداند، امكان مكان يابي و صورت برداري سريع و دقيق كاالها حتي در حين جابجايي كاال فراهم مي 

 .سريع تر خواهد بود) در صورت معيوب بودن كاال(رسيدگي به موارد بازگشت كاال از سطح فروش به انبار 
بدين . روش هاي سنتي شمارش اموال و رديابي انتقال دارايي ها، توانايي ارائه موجودي لحظه اي و بالدرنگ را ندارند

سرعت جمع آوري اطالعات موجودي انبار با . عات قديمي و بعضا غلط استوار خواهد بودترتيب بيشتر تصميمات بر اساس اطال
عامل به عالوه، . تامين نمي گردد) ERP(هيچ يک از سيستم هاي مديريت انبار يا نرم افزار هاي برنامه ريزي منابع سازماني 

در مفيد و مهمي نقش مي تواند  RFIDهمچنين و  در انبار، حذف خطاي انساني مي باشد RFIDمهم در استفاده از 
 ]۲ [.جلوگيري از سرقت يا گم شدن كاال در انبار داشته باشد

 براي RFID كه چهارمين كارخانه بزرگ توليد كننده خودرو در جهان است، از )Volkswagen(فولکس واگن كارخانه 
زمان ورود و خروج  .استفاده مي كند) كه به نوعي انبار است(تمان پاركينگ كنترل و مديريت خودروهاي توليدي در ساخ

هنگام تحويل ماشين به به . صورت گرفته بر روي آن، در تگ ثبت مي شودقبلي خودرو از پاركينگ به همراه پروسه هاي 
به اين . آن خوانده مي شود مكان ماشين مورد نظر تشخيص داده شده و اطالعات موجود در RFIDمشتري با استفاده از تگ 

همچنين سرويس دهي به مشتري به دليل كاهش يافتن خطا، . ترتيب مدت زمان الزم براي تحويل خودرو كاهش مي يابد
 .بهبود مي يابد

 
 ٢ فهرست اموال .۲

سازمان، ليست موجودي آن، كمك  را مي توان جايگزين شماره اموال يا بارکد اموال دانست و به RFIDتکنولوژي 
 در اين کاربرد، شامل تسريع در سرشماري اموال، RFIDمزيت استفاده از . كنترل و مديريت نمودرکت، کارخانه و غيره را ش

مورد نياز و دقت در اطالعات جمع آوري كاهش نيروي انساني ردگيري اموال در بين ساختمان ها و محدوده هاي مختلف، 
 اخيرا بسياري از .حل توليد، انبار، انتقال و توزيع و فروش سودمند استدر تمام مراسياهه اموال كنترل . شده مي باشد
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 RFIDسازمانهاي دولتي اياالت متحده خصوصا ارگان هاي نظامي، تجهيزات رايانه اي از جمله لپ تاپ ها را به تگ هاي 
 . ا را نيز کاهش داده استمجهز کرده اند که عالوه بر شفافيت بيشتر در مورد مکان آنها، احتمال سرقت يا گم شدن آنه

 
 

 فروش .۳
فروش در فروشگاه هاي زنجيره اي ند يزه نمودن فرآي، استفاده از آن جهت مکانRFIDيکي از بزرگترين کاربردهاي 

اين مساله بخصوص در مورد كاالهاي باارزش  . ليست كاالهاي ورودي براي فروش كنترل و مديريت مي شود،به كمك آن. است
همچنين، . د، زيرا هم در زمان و نيروي كار الزم صرفه جويي مي شود و هم خطاي انساني كاهش مي يابدصرفه اقتصادي دار
مساله .  فراهم مي آورد، باعث مي شود تعداد كاالهايي كه در حين انتقال گم مي شوند، كاهش يابدRFIDدقت باالتري كه 

در صورت استفاده از  .ي توان از خريد آنها جلوگيري نمود مRFIDمهم ديگر، وجود كاالهاي تقلبي است كه با استفاده از 
قفسه هاي هوشمند، جابجايي كاالها از قفسه ها و ميزان موجودي كاال در هر قسمت كنترل مي شود، به اين ترتيب قبل از 

استفاده از . نمايداقدام  آنكه موجودي كاالي خاصي در قفسه تمام شود، سيستم به فروشنده اعالم مي كند تا براي خريد كاال
RFIDز در هنگام خروج يان ني مشتريست اقالم انتخابيل.  براي مديريت فروش، سيستم ضد سرقت را نيز به ارمغان مي آورد

 . خواهد شديريان در آستانه خروج جلوگي مشتري شود و از صف هايع استخراج ميزه و سرياز فروشگاه، به صورت مکان
 هاي خود از DVDبزرگترين زنجيره سوپرماركت در انگليس است براي كنترل که  Tescoفروشگاه هاي زنجيره اي 

RFIDه دادافزايش  %۴خود را به اين ترتيب فروش .  استفاده كرده است تا هميشه كاال به ميزان الزم موجود داشته باشد
 را RFIDتفاده از تگ هاي  که بزرگترين زنجيره فروشگاهي در آمريکاي شمالي است، اسWal-Martهمچنين شرکت . است

براي صد توليد کننده برتر خود الزامي کرده است تا به مرور و در سالهاي آتي، ديگر توليد کنندگان هم به اين تکنولوژي 
 و عامل RFID محرک هاي براي افزايش تقاضا براي سيستم هاي RFID به سمت استفاده از Wal-Martحرکت . بپيوندند

 .انداردها و کاهش قيمت تگ ها تلقي شده استعمده اي در توسعه است
 

 ١نيره تاميزنج .۴

 روش هاي. مديريت قطعات توليد شده در يک کارگاه کوچک بسيار متفاوت از يک کارخانه با يک خط توليد بزرگ است
. تقديمي، شامل استفاده از ليست محصوالت و چک کردن ورود و خروج محصول به هر قسمت توسط عامل انساني بوده اس

اين کار عالوه بر وقت گير بودن و عدم دسترسي بالدرنگ به اطالعات مربوط به محصوالت موجود در خط توليد، احتمال بروز 
با استفاده از .  در اين زمينه نيز بسيار مؤثر بوده استRFIDاستفاده از . خطا در جمع آوري اطالعات را نيز به همراه دارد

به هر قطعه در خط توليد بصورت دقيق و بدون احتمال اشتباه و بشکل بالدرنگ در اختيار ، اطالعات مربوط RFIDتکنولوژي 
در مواردي که ايمني قطعات اهميت بيشتري پيدا مي کند، استفاده از تکنولوژيهاي جديد اجتناب . مديريت قرار مي گيرد

ب در طول ين ترتيبد.  ثبت نمودRFID يتگ ها توان در يز ميت را نيفيد، اطالعات کنترل کي در خطوط تول.ناپذير مي گردد
د يگر مانند تولي ديت ها و اطالعاتيفيج کنترل کي کاال صورت گرفته، به همراه نتاي که بر روييندهايد، اطالعات فرآيخط تول

 گزارش يبرا يه اي توانند پاي شوند و مي ثبت مي مرکزيستم اطالعاتيره در سيفت و غيه، افراد حاضر در شيکنندگان مواد اول
 .  پرسنل باشديابيه و ارزيد کنندگان مواد اوليت، انتخاب توليفيد، بهبود کيش تولي افزاي جهت استفاده برايتيري مديها

به عنوان مثال، يک هواپيما از هزاران قطعه ساخته شده که معيوب بودن هريک از آنها، مي تواند جان عده زيادي را به 
 براي ايمني بيشتر و افزايش سرعت در خط توليد قطعات هواپيما از تکنولوژي ۱۹۹۹از سال ، رباسياشرکت . خطر بيندازد

 درصد وقت ۷۰تحقيقات اخير نشان مي دهد که مکانيکهاي خط توليد هواپيما ، تا حدود . استفاده مي کند RFIDمبتني بر
ندن و نوشتن و نصب آنها بر روي قطعات، مي با استفاده از تگهاي قابل خوا. خود را براي مکان يابي قطعات صرف مي کنند
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 توانند محل يد ميبا اين روش، پرسنل خط تول. توان اطالعات مربوط به تغييرات قطعه در طول خط توليد را در تگ ثبت کرد
ته قطعات، اطالعات مربوط به توليد و نگهداري آنها و سابقه سرويس شدن هر قطعه را بدون صرف وقت زياد، در اختيار داش

 ]٣ [.قصد دارد تکنولوژي مشابهي را براي خط توليد قطعات يدکي خود راه اندازي کندرباس ياشرکت . باشد

 
 ١رديابي اموال .۵

بجاي . امکان اختصاص دادن شناسه الکترونيکي به اجسام فيزيکي، يک شبکه الکترونيکي از اجسام را بوجود مي آورد
وال، توليدات کارخانه اي يا حتي لوازم خانگي باشيم، نرم افزار قادر به ديدن اشياء در اينکه با مداخله انسان به دنبال رديابي ام

براي مقاصد تجاري، اين به معناي داشتن سيستم . خواهد بود شبکه با استفاده از شناسه الکترونيکي آنها و ارتباط بي سيم
 ]٤[. اتوماسيون سريعتر وکنترل دقيق تر پروسه است

مارستان ي که در بيمشکل. مارستان ها استي در بيزات پزشکينه، کنترل اموال و تجهين زميجالب در اار يک کاربرد بسي
زات ممکن است در هنگام ين تجهيا. از هستندي مورد نيزات خاصيمار، تجهيد از بيها وجود دارد آن است که در هنگام بازد

ن ي، اياز طرف.  شوديار مشکل ميافتن آن در سطح کل اتاق ها بسي مانده باشند و ي، در کنار بستر او جايمار قبليد از بيبازد
زات به تگ ين تجهي ايچنانچه تمام.  نموديدارين مجموعه از آنها را خري توان چندي گران هستند که نميزات به اندازه ايتجه
ت و يزيزات در مواقع ويجهافتن تي در ي در دسترس باشد، سردرگميت آنها به صورت لحظه ايو مجهز شوند که موقعي اکتييها
 .ابدي يان مي پايا مواقع اضطراري

 
 ٢و حفاظت کنترل تردد .۶

سيستمهاي کنترل تردد الکترونيکي، ورود و خروج افراد به ساختمان ها، اتاقها و محدوده ها را به صورت خودکار کنترل 
 اي بيشتر از باز و بسته کردن درها مي  ، استفادهRFIDدر عين حال شرکتها ازسيستهاي کنترل تردد مبتني بر . مي کنند

در عين حال باعث ايمني . دهدسوق  ياجرا کردن قوانيني در محيط کار که مجموعه را به سمت اهداف سازمان ي، مثال براکنند
ستم ها خصوصا در ين سيا. ]٥[محيط کار، دسترسي راحت پرسنل به قسمتهاي مجاز و حفظ حريم خصوصي افراد مي شوند

با استفاده از . دا کرده استي که کنترل نامحسوس مورد نظر است، کاربرد پيگر مواردينار ها و ديش ها و سميت همايريمد
RFIDنمود و اطالعات يري جلوگيا به هنگام غذاخوري سالن ها و يل در ورودي طوي توان از صف هاينگونه کاربردها، مي در ا 

 .ا هر سالن را استخراج نمودي ي از آمار شرکت کنندگان در هر سخنرانيديمف

 
 ٣رديابي پرسنل .۷

افتن پرسنل خود دچار مشکل ي ي کنند، برايت مي فعاليعي وسيياي بزرگ که در گستره جغرافي از سازمان هاياريبس
تفاده از اس. نگونه سازمان ها هستندي از اييمارستان ها نمونه هايب و شگاه هايپاال، روگاه هاي، نييماي هواپيسازمان ها.  شونديم

 يابي ردي براBPشرکت . ديستم ثبت نماي سي بر رويت پرسنل را به صورت لحظه اي تواند موقعيمو ياکت RFID يتگ ها
ت خود پرسنل در ي تنها امنيابيل رديدل.  استفاده کرده استRFID ي از تگ هايشگاهي پااليپرسنل خود در محوطه ها

ن ين و همچني متخصصيابي رديمارستان ها براي از بياريرد هم اکنون در بسن کاربي اما ا، عنوان شده استيمواقع اضطرار
 .  کنندي استفاده مين تکنولوژي کودکان از ايابي ردي هم براي از مدارس ژاپنيبرخ. دا کرده استيت پيماران محبوبيب
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 ١سيستم پرداخت پول .۸
ستفاده مي کنند، در رستوران ها، فروشگاهها  اRFID ظرف پنج سال آينده، سيستم هاي پرداخت پول که از تکنولوژي 

اين پيش بيني، نتيجه تحقيقي است که توسط مؤسسه . و ساير مراکز خريد به اندازه کارتهاي اعتباري متداول خواهند شد
Celentمشاوره و تحقيقات  ، يک مؤسسهIT٦[ . ، انجام شده است[  

 تا ۲۰ت پرداخت سريعتر پول از طرف مشتري در خريد هاي بين ن مطالعه بر روي بازارهايي متمرکز بوده که در صوريا
با سرعت گرفتن عمليات پرداخت پول، مشتري ها نيز با سهولت .  دالر، افزايش فروش قابل مالحظه اي پيدا مي کنند۱۰۰

، رستورانها، و )يطبراي خريد بل(کاال ها مي شوند و ديگر از صف هاي طوالني در مقابل سينما ها ا ي موفق به دريافت خدمات
 انجام تگ خوانبا توجه به اينکه در اينجا، عمل پرداخت با چسباندن کارت به سطح . خبري نخواهد بود... بليط فروشي مترو و 

اين باعث مي شود که مشتري ها . ات پرداخت بسيار کاهش مي يابديمي شود، احتمال قطع شدن ارتباط با سيستم حين عمل
اگرچه فروشنده ها متحمل هزينه هايي مثل نصب دستگاههاي کارت خوان، خريد نرم  .تري پيدا کنندبه سيستم اعتماد بيش

افزار و يکپارچه کردن سيستم مي شوند، افزايش فروش ناشي از پرداخت آسان و سريع پول، باعث جبران اينگونه هزينه ها مي 
 .گردد

 
  ٢رديابي و تشخيص حيوانات .۹

 در RFIDتگ هاي .  مربوط به تشخيص و ثبت اطالعات حيوانات مي شودRFIDرشد  به يكي از كاربردهاي وسيع و رو
پرورش گونه هاي با ارزش، براي حيوانات آزمايشگاهي، حيوانات گوشتي و لبني، حيات وحش و باغ وحش هاي طبيعي استفاده 

در اين كاربرد، .  خود اختصاص داده انداز اين ميان، نگهداري و پرورش حيوانات گوشتي و لبني سهم عمده اي را به .مي شود
 :اين تگ به نوعي پرونده حيوان مذكور است. تگ به زير پوست حيوان تزريق مي شود يا از گوش يا گردن آن آويزان مي شود

از جمله اطالعاتي است ره يغسن حيوان، مكان و گله اي كه به آن تعلق دارد، درجه حرارت بدن آن، نوع و مدت مصرف غذا و 
كنترل دماي بدن حيوانات مي تواند اطالعاتي را در زمينه سالمتي، وضعيت توليد مثل و . كه تگ مي تواند در خود ذخيره كند

 به شناسايي گاو RFID، )به عنوان مثال گله گاو(در صورت بروز بيماري در يك گله خاص  .قرار دهدمحقق بارداري در اختيار 
  .ترتيب از مصرف گوشت آن جلوگيري به عمل مي آيددر كشتارگاه كمك مي كند و به اين 

براي فاز اول توسعه سيستم تشخيص مزرعه هاي نگهداري حيوانات، غذاي چهارصد هزار دالر  بالغ بر نسوتايمايالت در 
 آنها حيوانات گوشتي و لبني، تگ گذاري مي شوند و اطالعات مربوط به .استشده حيوانات و بازار فروش آنها سرمايه گذاري 

  .به اين ترتيب سالمت حيواناتي كه از گوشت يا شير آنها استفاده مي گردد، مشخص مي شود. در پايگاه داده، ثبت مي گردد
 

 ٣سنسورهاي هوشمند .۱۰
را تبديل به سنسورهاي ره يغ و ، رطوبت، فشار سنسورهاي عادي مانند سنسورهاي دما، لرزشRFIDمي توان به كمك 

 توانند در ي سنسورها منيا. نه هاي متنوعي همچون صنعت، كشاورزي و نظامي مفيد مي باشندهوشمندي كرد که در زمي
را به طور خودكار و بدون استفاده ا مانند آن ي لرزش اي عم از دماا سنسورها، حالت مورد نظر اين.  باشندمي سهزي نيکنترل محل

به جمع آوري اطالعات دما و فشار در پااليشگاه ها و نيروگاه ها و مي توان به عنوان نمونه . از سيم، به آنتن ها ارسال مي كنند
در اين مناطق، استفاده از سنسورهاي . در نقاطي اشاره کرد که سيم کشي يا حضور فيزيکي افراد بسيار خطرناک مي باشد

لوگيري از انفجار يا به گيرنده ارسال مي دارند، راه حلي بسيار مطمئن جهت جم ي سيبه صورت بهوشمند که اطالعات را 
 .آسيب هاي ديگر براي پرسنل است
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  اسناديي و شناسايابيرد .۱۱

ت آنها، يريا کتاب ارزشمند هستند که مديون ها سند يلي صد ها هزار و مي بزرگ، داراي از مراکز و سازمان هاياريبس
. ابهاي خاص، ممکن است با مشکل مواجه شود و يا کتافتن اسنادي، يين سازمان هايدر چن. از دارديخود به ساز و کار جداگانه ن

در کتابخانه هاي بزرگ، کاربران کتاب ها را در قفسه هاي اشتباه جاي گذاري مي کنند و بدين ترتيب کتاب ها از گردش خارج 
ر مرتب نمودن اسناد و کتاب ها د. گاهي مديريت مجبور مي شود کتاب هاي مفقود شده را مجددا خريداري نمايد. مي شوند

، همانطور که در مديريت انبار ها به کار مي رود، RFIDتکنولوژي . چنين مراکري ميتواند هفته ها و ماه ها به طول بيانجامد
کتابخانه هاي ملي مالزي، يکي از اولين کتابخانه هايي است که از اين . در رديابي و شناسايي کتاب ها و اسناد نيز کارآيي دارد

 به تمامي کتاب ها و اقالم کتابخانه اي، RFIDبا الصاق تگ هاي . يت کتابخانه استفاده کرده استتکنولوژي در بهبود مدير
ت يمجددا اين سيستم توانسته است امن. مرتب نمودن قفسه ها و يافتن کتاب هاي مفقود شده در مدتي کوتاه ممکن مي شود

 . ديمازه نيز مکاني را نيستم امانت دهيش دهد و سيز افزايکتاب ها را ن
 
 ١ستمي سير کارکردي الزامات غيبررس -۵

 کنند يم نييتع يالزامات کارکرد.  کردي دسته بندي کارکردري و غي توان به دو دسته کارکردي را مستميسهر الزامات 
 تيقابل ،يري پذاسي مق،يي و کارآتي مانند امنيستمي ساتيفي ها کي کارکردري دهد و غي را انجام مي چه کارستميکه س

 شوند به ي مي و جمع آورديتول RFID ي هاستمي که توسط سيي داده هاحجم.  کننديان مي را بيري و توسعه پذتيريمد
 مانند ي قبلي هاستمي دارد که عموما در سازي نيدگيچي از پي ها، به سطحتگ خوان آنتن ها و ي مربوط به طراحليهمراه مسا

 :د هستنري به شرح زRFID ي هاستمي سي کارکردري موارد غني از مهمتري برخ]۴[.شتندابارکد وجود 
 

  ٢ و اختفاءتيامن .۱
مشابه هر .  باشدي مRFID بر ي هر راه حل مبتني و معماريطراح يبرا يهسته مرکز،  و اختفاتي مربوط به امنليمسا

 انتقال تي شده در تگ، امنرهي اطالعات ذختي امننيمانند تضم RFID ستمي سکي يتي مالحظات امنگر،ي بزرگ دستميس
 مختلف ي هاهيدر الد يبا شبکه ي ساخت ارتباطري افزار زت نرم افزار و سختي امنني، و تضمتگ خوان تگ و نياطالعات ب

تگ  تگ ها و ني اطالعات تگ ها و تداخل در ارتباط ببي از تخريري شامل جلوگيکيزي فتيامن . در نظر گرفته شوديمعمار
 به خود را کي نزدي تواند تگ هاي مست،ي نRFID ستمي از سي که بخشگانهي بتگ خوان کي مثال، يبرا.  شوديم ها انخو

 شوند چرا که از ي ها متمرکز متگ خوان تگ ها و ني بي امن کردن کانال ارتباطي بر روم،ي بدون ستي امنيروش ها. بخواند
 به دقت دي بايتيهر کاربرد حساس امن.  توانند اطالعات را بدزدندي سمع م استراقزاتي تجهي برخ،ي کانال ارتباطني اقيطر
 است که واضح .شدياندي بيري آن تدبي و براردي را در نظر بگتگ خوان تگ و ني بي اطالعات تبادلريي تداخل و تغي هاسکير

 ي، براRFID مجهز به ي کارت اعتبارکيز به عنوان مثال، استفاده ا. رندي متغاري کاربرد، بسيازهاي بسته به نيتيمالخظات امن
 از اطالعات يري و جلوگيي شناساي پرداخت براي هاستمي سنکهي به شرط اردي امن صورت بگاري تواند بسي کاال ها مديخر

 هر تگ ديکه بارا  طي بلستمي سکياما )  استني چني کارت اعتباري هاستميکه در مورد س (ند شده باشزينامناسب تجه
 . توان به اشتباه افکندي ساده تر ميليخ،  بخواندمجاور را

 ي اقالم را به تگ هاگريدر کتابخانه ها که کتابها و د.  باشدي مRFID ي هاستمي در سي بحث مهمزي اطالعات ناختفاء
RFIDمساله  ني را به امانت برده اند و ايي دهند مشخص نشود تا به حال چه کتابهاي محي کنند، اغلب افراد ترجي مجهز م

 ]٧. [دري نظر قرار بگمد ي کتابخانه اي هاستمي سي در طراحديبا
                                                                                                                                                 

1 Non-Functional Requirements 
2 Privacy 



 
 ييکارآ .۲

 که در آن در RFID ستمي از سيبسته به سطح. شود ي ميري اندازه گتي واحد فعالکي انجام ي با زمان الزم براييکارآ
 تگ کي يي شناسايان الزم برا زم،يکيزي فهيبه عنوان مثال، در ال.  کنندي مريي تغيي مالحظات کارآم،يحال کار هست

 استفاده يدر متوسط زمانهم  و يکار) قله(ک يپ در دي پارامترها را باني ها، استمي سگري با دسهي مقايبرا.  مهم استيپارامتر
 افتيستگاه دريهر ا" شود، مثال اني بهيممکن است الزم باشد الزامات به شکل تعداد اسکن در ثان.  کرديري اندازه گستمياز س

 هي ظرف مدت دو ثانيک کاري پري و در غهي ظرف مدت ده ثاني کارکي را در پدي تگ جدکي به طور متوسط ديکاال با
 در سطح نرم افزار تي واحد فعالکي انجام ي زمان الزم براد،ي مفيي مشخصه کارآنيمهمترز يسطوح باالتر ندر . "دي نماييشناسا
در .  و چاپ آن باشدEPC کد کيافت ي دري تواند زمان الزم براي متيحد فعال واني، احمل و ي تگ زنستمي سکي يبرا. است

 و في کار تعرهي در مراحل اولدي باستمي مختلف سي استفاده هاي براييهنگام توسعه هر نرم افزار، مالحظات و الزامات کارآ
 . شونديينها

 
 ١يري پذاسيمق .۳

 تواند ي مينگام شروع، چه اندازه کوچک باشد و ظرف چه مدت تواند در هي مستمي سکي کند که ي ماني بيري پذاسيمق
 نيا.  شوديت سرور ها و نرم افزار ها خالصه نميدر ظرف يري پذاسي، مقRFID ي هاستمي سيبرا. رشد کند و بزرگ شود

 ۳شد و در ادامه ظرف  بايري بارگستگاهي ا۱۲د در ابتدا قادر به کار با يباحمل  ستميس": دن شوي ماني بنگونهيالزامات معموال ا
 از يکي. " از دو هفته طول بکشدشي بدي ها نباستگاهي از ايي تا۴ هر گروه ي برسد اما نصب و راه اندازستگاهي ا۶۰سال به 

 به برنامه ازي باشد، ندي ناآشنا و جدعات اطالي پرسنل فناوري ممکن است براا که خصوصRFID ي هاستمي مربوط به سليمسا
 سخت افزار و ي ها به همراه نصب و راه اندازتگ خوان کردن سطح تشعشعات و امواج مي ها و تنظتي از سادي بازدي برايزير

 . استدينرم افزار جد
 اگر فاصله دو محوطه ي حت، کندي مريي تغگري به محوطه دي از محوطه ا٢طي محييوي امواج رادي تشعشعمشخصات

 اي تراک فتي لکي يي جابجاي چرا که حت، استي هم کافي قبلدي بازدکي توان فرض کرد ي نمني همچن!حدود سه متر باشد
 ها در محل قرار تگ خوان يوقتتنها  . به وجود آورديدي جدر را عوض کند و نقاط کوي تشعشعي تواند الگوي منبع آب مکي

اما در هنگام .  نمودييناسا توان به سرعت شيرا م يطي محييويامواج راد در راتيي تغ،يي در کارآرييگرفتند، با توجه به تغ
 . مشاهده شودگنالي از سي بازتابش خاصاي جذب نکهيبدون اهستند  تي ساطيمحدر  يادي زيرهاي متغزات،ينصب تجه

 
 تيري مدتيقابل .۴

افراد . قرار دارندش تحت نظر هستند، يه و سرماي مخصوص که از نظر تهويها معموال در اتاق RFID ي داده هايسرورها
 رد،ي گي مورد استفاده قرار ميگري هر نرم افزار دي مشابه با آنچه برايي هاهي توانند عملکرد سرورها را با روي ماتي عملميت

 وني انبارها، کام،يري بارگي هاستگاهيدر اتگ خوان ها و آنتن ها  از جمله گري دياما سخت افزار ها.  کنندتيريمشاهده و مد
 ت،يري به مدازي باشد و به همان اندازه ندهيچي سرور پکي به اندازه قاي است دقممکنتگ خوان  کي. ها و محوطه ها هستند

 با سرورها يار دستگاه ها از نقطه نظر نگهدني که اي اما تفاوت مهم؛تقاء داشته باشدر و اي و سخت افزاري نرم افزاريبانيپشت
به . رنديقرار بگ، گرد و غبار، رطوبت و لرزش  در معرض گرماشتري آن است که ممکن است کمتر در دسترس باشند و ب،دارند

تگ مگر آنکه ) مانند سرورها( محول نمود گريدتگ خوان  توان کار آن را به يثابت، نمتگ خوان  کي يعالوه، در صورت خراب
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 يص خاي آموزش هادي با،ي و نگهدارري رو پرسنل تعمني ااز . باشدکيزدخراب نتگ خوان  به يکيزي از لحاظ فگريدخوان 
 .  را بگذرانندي اژهي وناتي و تمرننديبب

 بتواند تمام الزامات دي باحمل ستميکل س: " شود مثالي ماني از پرسنل بي معموال به شکل بهره برداريتيري مدالزامات
 مربوط به ي سنسورها عالوه بر افزودن به فرصت هاافزودن ."دي حاضر برآورده نماني تکنسيروي نکي را با فقط ييکارآ
 پالت از جعبه ها را بدون کي دهد ي به ما اجازه مRFIDاگر .  دهدشي خطا را هم افزاجادي ممکن است امکان اون،يزاسيمکان

 وني ممکن است پالت اشتباه را درون کامني همچنم،ي قرار دهوني درون کام،ي اسکن کردن بارکد به صورت دستيتوقف برا
 مشکل باشد کي تواند ي مساله منيا. ندي باشد تا آن را هم ببکي ما نزدتگ خوانه  بياگر پالت مجاز به اندازه کاف: ميبگذار

از آنجا که . مي اضافه کرده باشستمي خراب به ستگ خوان کي پوشش نقاط کور ي را برانيگزي جاي هاتگ خوانخصوصا اگر 
RFIDخراب تگ خوان کيخالت انسان نباشد،  به ديازي که ندي کنزهي را تا آنجا مکاننديفرآ کي دهد که ي به شما اجازه م 

 ي برايگري روش مناسب دچياطالعات از دست برود، مشروط بر آنکه هباعث شود  اي شود ي جدي تواند منجر به خطاهايم
 خودکار مشاهده، ي هاستمي، بدون سRFID ي عملي هاي سازادهي دانست پديبا لذا . موجود نباشدستمي ستيمشاهده وضع

 . دهندي ساخت ها، جواب نمري و ززاتي تجهي و نگهدارتيريمد
 

 ي نگهدارتي و قابليريتوسعه پذ .۵
 نهي خصوصا در زمعي صنايبرخ.  استدي جدي ورود به دوره اي گام براني اولRFID ي هاتگ خوان اکثر سازمان ها، در

 ممکن است به اشتباه RFID به ديدجنگاه  سازمان با کي شده کار کرده اند، اما عي توزي قبال با سنسورها،ي و دفاعدي توليها
از آنجا که .  کار تمام شده است،يتيري مدي آن با نرم افزار هاباط ارتجادي و اتگ خوان و نصب ديتصور کند به محض خر

 آماده دي باي با هر اندازه اRFID ستمي سکي ، کنندي مريي استانداردها تغتي و تثبي با توسعه تکنولوژRFID ي هاستميس
 رو نياز ا. اشد متفاوت بي کننده ادي از تولي متفاوت و حتيتيري با روش نصب متفاوت، رابط مديي هاتگ خواندن افزوده ش

 ي کننده ادي و از هر تولEPC کي از کالس تگ خوان با هر دي باRFID ستميس: " شوندي ماني بنگونهي حوزه انيالزامات در ا
 ."آن، کمتر از سه نفر روز کار داشته باشد دي نوع جدکي ي بندکري داشته باشد و پيهمخوان
 
 يلينکات تکم -۶

 ي از کاربردها، اجزاياري بسي بالغ شده اند، براي از اقسام آن به اندازه کافيگرچه برخ.  راه استي در ابتداRFID يفناور
ک ي ي مشخصات فنقيهمانطور که ذکر شد، انتخاب دق.  گردندياده سازي و پي طراحي مشترياز هايد بر اساس نيستم بايس
، شروع از RFID يستم هاي سياده سازينه پيک تجربه موفق در زمي.  داردي بستگياري بس به عوامل مختلفRFIDستم يس
،  حامل تگيتا نوع کاالها، ٢دي آي مشاهده به عمل مياده سازين طرح ها، ابتدا از محل پيدر ا.  است١يشيآزماستم يسک ي

مشخصات ن اساس، يبر ا.  شونديي موجود شناساي کاريندهاي و فرآيطيه ها، موانع محمشخصات ساختمان ها، تداخل کنند
چنانچه .  گرددي اجرا ميشيپس از آن، طرح آزما.  شوندين مييتع ي کاريندهاير فرآيي خوان ها و نحوه تغگ تگ ها و تيفن

 در عمل ياما گاه.  شوديت روبرو ميفق با مويشيآزماستم يس يند، به احتمال قويايح از آب در بي ها صحينيش بيتمام پ
 ياده سازيپ.  مجددا انجام گردنديستمي سي هاي آن، طراحي دهند و الزم است بر مبناي نشده رخ مينيش بي پيموارد
ل، طرح ين دليبه هم.  باشديع در سازمان مي به صورت وسRFIDستم ي سياده سازي، شرط پيشيز طرح آزمايت آميموفق
 در ينه اشتباهات احتمالي شود تا هزيه ميدا توصي اکRFID يستم هاي سياده سازي پي هايکثر متدولوژ، در ايشي آزمايها

 .  ها به حداقل برسديطراح
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د در نظر داشت يباابد، ي يش ميز افزايستم نيت سيم که امني بار ها اشاره کردRFID ي کاربرد هايگرچه در ضمن بررس
در اء و کاالها، ي خودکار اشييضمن امکان شناسا RFIDبا آنکه . ه نشده استت ساختي امني ذاتا براRFID يکه فناور

اء گران بها ي مانند حفاظت از اشيتي امني کاربردهاي براييد به تنهايجز در موارد خاص نبا ز موثر است،يآنها نت يش امنيافزا
ا برد آنها را به شدت ي از کار انداخت و ي فلزيها توان با ورقه ي را مRFID ي از انواع تگ هاياريبس. رديمورد استفاده قرار گ

 .  قابل پاره شدن هستندي از تگ ها که به صورت برچسب هستند، به سادگين برخيهمچن. کاهش داد
 يه ميا است، توصيدن اطالعات در ينه فناوريزمدر  يامشاوره  و يپژوهشن موسسات ي از معتبرتريکيموسسه گارتنر که 

، RFID يستم هاي سياده سازي پيدر ابتدا]. ٨[ کاربرد شما مناسب استيد که براي استفاده کنيا زمان تنهRFIDاز کند که 
 را چگونه بهبود يند کاريفرآ"د که ين سوال آغاز کنيرا با ا يبررس، " توان کردي چه مRFIDبا "د ينکه از خود بپرسي ايبه جا
 RFID يا استفاده از فناوريم آي آن است که بدانRFID يم هاستيل در مورد سين مساي از مهمتريکي در واقع "؟ميببخش

به ز ي مانند بارکد نيگري دينه هايا گزينه ها است يع در گردش کارها و کاهش هزي و تسريند کاري بهبود فرآينه برايتنها گز
ر مهم هستند چرا که اي بسRFID يستم هاي س١هي دارند؟ محاسبه زمان و نحوه برگشت سرماييکارآشتر يا بيهمان اندازه 

 باشد و يه در آنها منطقيرند که برگشت سرمايذپه ي توجيستم ها هنوز باال هستند و تنها در مواردين سي اياده سازينه پيهز
 . نداشته باشنديگرين ديگزيا جاي
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م و ي با بارکد را شرح دادين تکنولوژيتفاوت ا. مينحوه عملکرد آن پرداخت و RFID ي تکنولوژين مقاله به بررسيدر ا
و و يو و اکتي پسيتفاوت تگ ها. مي قرار دادي را به اجمال مورد بررسRFID يسپس انواع تگ ها. مي آن را برشمرديايمزا

 مختلف ي انواع کاربردهاي از مقاله، به بررسيگريدر بخش د. ميان نمودي مختلف را بيتفاوت کارکرد تگ ها در فرکانس ها
ک را به اختصار يم و هر يرداختپره ي اموال و افراد و غيابي، ردين، فروش، انبارداريره تامي از جمله در زنجRFID يستم هايس

 يستم هاي سدر مورد ييرند، با مثالهاي مورد توجه قرار بگRFID يستم هايد در سي که باير کارکرديالزامات غ. ميح داديتوض
RFIDيستم هايدر باب س را يلي تکميت، نکاتيان شدند و در نهاي ب RFIDستم ي س هري و اجرايم که در طراحي متذکر شد
RFIDيستم هايم که استفاده از سيد کردي از جمله تاک.رنديد مورد توجه قرار بگي با RFIDو محاسبه يزيد با برنامه ري با 

 .تفاده نگردد اسين تکنولوژيد، از اي جدين فناورياستفاده از ابا هدف ه باشد و تنها ينحوه برگشت سرما
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