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شاهین پناهیRFID 2فناوري

vRFIDچیست ؟

امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوري داده مرتبط به آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود
در پاسخ به این نیاز تاکنون. اطالعات در بسیاري از عرصه هاي صنعتی ، علمی ، خدماتی و اجتماعی احساس می شود

. فناوري هاي متعددي طراحی و پیاده سازي شده است

فناوري ها که از آنان براي شناسایی اشیاء ، انسان و حیوانات توسط ماشین استفاده می گردد ،وعه اي از  به مجم
،، افزایش کارآییشناسایی خودکارهدف اکثر سیستم هاي .گفته می شودAuto IDشناسایی خودکار و یا به اختصار

ام کارهاي مهمتر نظیر سرویس دهی بهتر به مشتریانسازي زمان کارکنان براي انجو آزادکاهش خطاء ورود اطالعات
. است

کدهاي میله اي ، کارت هاي. تاکنون فناوري هاي مختلفی به منظور شناسایی خودکار طراحی و پیاده سازي شده است
 )opticalcharacterrecognitionبرگرفته شده از(OCR، برخی فناوري هاي بیومتریک ،، تشخیص صداهوشمند

. نمونه هایی در این زمینه می باشند) radio frequencyidentificationبرگرفته شده از(  RFIDو

vآشنایی اولیه با فناوريRFID  

RF   :چندین تعریف از آن را با یکدیگر مرور نمائیمIDاجازه دهید براي آشنایی بیشتر با فناوري

•RFIDخودکار ، ردیابی و مدیریتبا استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس هاي رادیویی امکان شناسایی
RF. ، انسان و حیوانات را فراهم می نمایداشیا کدخوان است کهوابسته به دو دستگاه تگ وIDعملکرد

  .امواج رادیویی استفاده می نمایندجهت برقراري ارتباط بین یکدیگر از
،یاء از امواج رادیویی استفاده میگرددمجموعه اي از فناوري ها که در آنان براي شناسایی خودکار افراد و اشبه•

RFIDذخیره شماره سریال. از روش هاي مختلفی براي شناسایی افراد و اشیاء استفاده می شود .شودگفته می
متصل شده است ، یکی از متداولترینمنتسب به یک فرد و یا شی درون یک ریزتراشه که به آن یک آنتن

 .روش هاي شناسایی خودکار است

•RF RFو یاIDبه تلفیق تراشه و آنتن ، تگ تراشه به کمک آنتن تعبیه. دگفته می شوIDفرستنده خودکار
کدخوان امواج. ا براي یک کدخوان ارسال می نمایداطالعات الزم جهت شناسایی آیتم مورد نظر رشده،

RFرادیویی دادهرا به اطالعات دیجیتال تبدیل می نماید تا در ادامه ، امکان ارسالIDبرگردانده شده از تگ
 .امپیوتر و پردازش آن فراهم گرددبراي ک
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شاهین پناهیRFID 3فناوري

•RFIDپلت فرم. یک پلت فرم مهم جهت شناسایی اشیاء ، جمع آوري داده و مدیریت اشیاء را ارائه می نماید
ناوري هاي حامل داده و محصوالتی است که به مبادله داده بین حامل و یکفوق مشتمل بر مجموعه اي از ف

RF .سیستم مدیریت اطالعات از طریق یک لینک فرکانس رادیویی کمک می نماید با استفادهIDتگ هاي
تگ ها به. ، پیاده سازي می گردند) محدوده خواندن و محیط( از یک فرکانس و بر اساس نیاز سیستم

تگ هاي. پیاده سازي می شوند) بدون باطري( و یا غیرفعال) به همراه یک باطري( الصورت فع
 .از میدان تولید شده توسط کدخوان می گیرند  غیرفعال، توان الزم جهت انجام عملیات را

•RF به یک کامپیوتر متصل می شود و داراي نقشی مشابه با یک اسکنر کد میله اي"، معموالIDکدخوان
RF. است IDRFمسئولیت برقراري ارتباط الزم بین سیستم اطالعاتی و تگ هاي . استIDبرعهده کدخوان

  
RF:  1شکل IDیک نمونه تگ

  

RF:  2شکل متر80با بردبی سیمIDیک نمونه کدخوان
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شاهین پناهی

تا کنون است و به دلیل قیمت باالي آن تاکنون در برنامه هاي تجاري
در صورتی که بتوان تگ ها را با قیمت مناسب تري تولید کرد ، استفاده از

با توجه به این که امواج رادیویی. یله اي را برطرف نماید
وجود  در حوزه هاي گسترده تريRFIDقادر به حرکت در بین اکثر مواد غیرفلزي می باشند ، امکان استفاده از فناوري

با توجه به اندازه کوچک تگ ها و آزادي. 
عمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسساتی که عالقه مند به استفاده از این فناوري می باشند از انعطاف باالئی در

با توجه به این که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می شوند ، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود

  . رض دید مستقیم کدخوان قرار بگیرد
  . هالك و فرسودگی وجود نخواهد داشت

  . ه شده در تگ ها وجود نخواهد داشت

   

RFID4

یک فناوري جدید است ؟  RFIDفناوري

تا کنون است و به دلیل قیمت باالي آن تاکنون در برنامه هاي تجاري1970یک فناوري تائید شده از سال
در صورتی که بتوان تگ ها را با قیمت مناسب تري تولید کرد ، استفاده از. اندکی مورد استفاده قرار گرفته شده است

یله اي را برطرف نمایدمیتواند بسیاري از مسائل مرتبط با کدهاي م
قادر به حرکت در بین اکثر مواد غیرفلزي می باشند ، امکان استفاده از فناوري

  RFIDمزایاي بکارگیري

. باشندهم کدخوان ها و هم تگ ها می توانند داراي اندازه و شکل مختلفی
عمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسساتی که عالقه مند به استفاده از این فناوري می باشند از انعطاف باالئی در

  .این رابطه برخوردار خواهند بود

  : عبارتند ازRFIDبکارگیري فناوري

   .د و یا در اکثر مواد جاسازي شوندباشنتگ ها می توانند مخفی
با توجه به این که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می شوند ، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود

  . یکی از آنان را انتخاب نمایند
رض دید مستقیم کدخوان قرار بگیردکد الزم نیست که تگ در مع نجهت خواند

هالك و فرسودگی وجود نخواهد داشت، است) تماس مستقیمعدم نیاز به  ( تگ هابا توجه به ماهیت
ه شده در تگ ها وجود نخواهد داشتامکان دستکاري کدهاي سریال ذخیر

RFIDفناوري

vفناوريآیا

RFIDیک فناوري تائید شده از سال
اندکی مورد استفاده قرار گرفته شده است

RF میتواند بسیاري از مسائل مرتبط با کدهاي مIDفناوري
قادر به حرکت در بین اکثر مواد غیرفلزي می باشند ، امکان استفاده از فناوري

  . دارد

vمزایاي بکارگیري

هم کدخوان ها و هم تگ ها می توانند داراي اندازه و شکل مختلفی
عمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسساتی که عالقه مند به استفاده از این فناوري می باشند از انعطاف باالئی در

این رابطه برخوردار خواهند بود

بکارگیري فناوريمزایايبرخی از

تگ ها می توانند مخفی•
با توجه به این که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می شوند ، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود•

یکی از آنان را انتخاب نمایند
جهت خواند•
با توجه به ماهیت•
امکان دستکاري کدهاي سریال ذخیر•
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vRFID کاربردهاي فناوري

RF مجاز و غیرمجازدر بسیاري از ساختمان هاي اداري و به منظور کنترل تردد کارکنان در بخش هايIDاز فناوري
ازتعداد زیادي از فروشندگان کاال به منظور مراقبت الکترونیکی از محصوالت خود در مقابل سرقت. استفاده می گردد

  دولتی نیز براي نظارت و کنترل متخلفین از فناوري فوق استفادههايبرخی نهاد. این فناوري استفاده می نمایند
  .می نمایند

   :عبارتند ازRFIDي فناوريبرخی از کاربردها

  کاربردهاي امنیتی•
  انبارداري و ردیابی کاال•
  مدیریت دام و گوشت•
نترل ورود و خروج وسایط نقلیهک•
مدیریت کتابخانه ها و کتاب ها•
آزمایشگاهیپزشکی وتحلیل•
  کنترل دستیابی•
  یک دونده می بایست طی نمایدبه عنوان نمونه ، ثبت اتوماتیک تعداد دفعاتی که. کنترل تعداد دور•
شناسایی خودرو•

vکاربردهاي امنیتی  

هاي شناسایی و دیگر انواعخاص ردیابی محصوالت و کاربردهاي امنیتی، کارتRFIDهايعالوه بر برچسب
RF ، به محض عبورRFIDهايتگهاي شناسایی حاويداده درون کارت. توان تولید کردرا نیز میIDترانسپوندرهاي

هاي امنیتی، روشی جایگزینجاسازي شده درون کیفRFIDهايتگ. شوداي خاص، خوانده میاشخاص از دروازه
  . شونداي خاص، تلقی میبراي کنترل دسترسی به اطالعات حساس یا دسترسی به ناحیه

vبارداري و ردیابی کاالان  

گر راها از طریق قرائتهنگام استفاده از این فناوري در کاالها و کنترل انبارها، یک رایانه، داده هاي دریافتی تگ
. دهدمدیریت کرده و با ثبت رکوردها، موجودي انبار را همیشه تحت کنترل داشته و در اختیار مدیر تولید قرار می

هاي حاوي تگها و پالتها را از کاالها، کارتنشوند تا دادهگر در چارچوب درهاي انبار کار گذاشته میائتهاي قرآنتن
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RF. بخوانند ها بتوان براي انواع محصوالت وها ممکن است به اندازه کافی پایین نباشد تا از تگIDقیمت استفاده از
ممکن است مقرون به صرفه نباشد که به هر کاالي ارزانی بتوان یک تگ اختصاص داد، اما از. ها استفاده کردسرویس

  . هاي حاوي آنها استفاده کردها و کارتنتوانند براي کنترل اقالم کوچک، با چسباندن تگ بر روي پالتها میتگ

  ام و گوشتمدیریت د§

در ردیابی و کنترل RFIDشاید به جرات بتوان گفت که یکی از قدیمیترین کاربردهاي استفاده از فن آوري
امروزه بصورت یک جریان کامالً متداول، حیوانات .حرکت حیوانات اهلی مخصوصاً گاوهاي شیرده بوده است

به گوش حیوانات متصل می شود؛ به این فنهایی که Tagهمزي و اهلی بوسیله کپسولهاي قابل تزریق و یا
  .آوري مجهز می شوند

 Tagاین

حیوانات اهلی بکار برده میشود
ها به جهت شناسایی حیوانات اهلی گم شده، مرتب کردن، مراقبت کردن و نگهداري پیشینه درمانی

.  

اطالعات مربوط به. کرده استالبته این فن آوري درسالهاي اخیر در صنایع کشاورزي و دارویی کاربرد وسیعی پیدا
حیوانات اهلی، مواد غذایی و دارویی در مواقع بحرانی براي سالمتی جوامع بشري بسیار مفید میتواند باشد.

vنترل ورود و خروج وسایط نقلیهک

RF نترل ورود و خروج وسایط نقلیه در محلهاییکIDیکی دیگر از کاربردهاي بسیار شایع استفاده از فن آوري
  .که امنیت ورود و خروج ماشینها بسیار مهم و ضروري بنظر میرسداست

T رروي وسیله نقلیه و قراردادن کلیه اطالعات مربوط به این وسیله در حافظه آنب agاین سیستم با چسباندن یک
 .امکان پذیر میشود

قبل از رسیدن وسیله نقلیه به درب ورودي یا خروجی ؛ ماشین از محلی که در آن یک آنتن جهت دریافت
اطالعات موجود بر Readerدستگاه. چسبیده شده بر روي وسیله نقلیه وجود دارد؛ عبور میکند Tagاطالعات

نشانگر مجوز ورود یا خروجTagرا از آنتن بازخوانی میکند و در صورتی که اطالعات موجود بر روي Tagروي
  .باشد، گیت ورودي یا خروجی باز میشود

که هیچ گونه برچسبی بر روي ماشین وجود نداشته باشد و یا در صورتیکه اطالعات موجود بر رويدر صورتی
Tagنشانگر مجوز عدم خروج یا ورود باشد، افراد امنیتی مستقر در محل درب ورودي یا خروجی گیت جهت
.ی وسیله نقلیه اقدام میکندبارزس
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vمدیریت کتابخانه ها و کتاب ها

RF   .کاربرد وسیع آن در کتابخانه هاي بزرگ میباشد IDازجمله کاربردهاي جالب فن آوري

بر روي کتاب و قراردادن) که کلیه مشخصات کتاب در آن ذخیره سازي شده است(Tagبا چسباندن یک
  :تنه میتوان از مزایاي ذیل بهره جسدر محل کتابخاهاReaderها وآنتن  ري ازیکس

  جلوگیري از سرقت کتاب هاي موجود- الف

  اجراي سیستم خودکار بازگشت و حتی خروج کتابها از کتابخانه- ب

  پیگیري و کنترل چیدمان صحیح کتابها در قفسه هاي مربوط به خودشان- ج

vکاربرد فن آوريRFID در مباحث پزشکی

مباحث پزشکی کاربردهاي بسیار گسترده اي دارد ار RFIDريفن آو
بیمار توسط یک دستبند که کلیه اطالعات بیمار در آن قرار میگیرد در یک بیمارستان مجهز آغاز میشود

این فن آوري بسیار جالب از هنگام ورود. 
.  

یز نوع بیماري ،پزشک معالجثبت و یا ذخیره سازي اطالعات بیمار از قبیل نام و آدرس، تاریخ پذیرش و بستري و ن
  .در پایین آوردن اشتباهات و خسارات جبران ناپذیر در بیمارستان نقش حیاتی دارد....،نوع عمل جراحی و

  .دوري تقریباً غیر ممکن بنظر می رسدزدیده شدن بیمار از بیمارستان با همین فن آیاوهمچنین فرار

. آمده اند از جمله کابردهاي بسیار حساس این فن آوري میباشدجلوگیري ازجابجا شدن اطفالی که تازه بدنیا
همچنین در محل هاي نگهداري دارو، با چسباندن برچسب داروها میتوان از میزان مصرف، تاریخ مصرف داروها به

 .راحتی باخبر شد
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vRFIDچگونه کار می کند ؟

است که که به شی مورد نظري که الزم است دارايتگ و یا دستگاه فرستنده خودکار ، شامل یک مدار الکترونیکی
. یک کد شناسایی باشد ، متصل می گردد

دریافت و توسط نرم افزارهاي مربوطه

زمانی که تگ نزدیک و یا در محدوده کدخوان قرار می گیرد ، میدان
 .مغناطیسی تولید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ می گردد

در نهایت داده توسط کدخوان .لس هاي رادیویی می نمایدر ادامه ، تگ بطور پیوسته اقدام به ارسال داده از طریق پاد
ERP)nterprise Resource Planningنظیر برنامه هاي   ) برگرفته شده از

   .پردازش می گردد) Supply ChainManagement systemsازشدهبرگرفته(SCMSو

  

  

RF:  3شکل   )انجام فرآیند فوقنحوه(IDنحوه کار
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vجزاء یک سیستماRFID :  

RF   اء ، انسان و حیوانات استفادهاز فناوري مبادله اطالعات بی سیم براي شناسایی انحصاري اشیIDسیستم هاي
 :توانمندي این گونه سیستم ها مدیون بکارگیري سه عنصر اساسی زیر است. نمایندمی

، شامل یک تراشه نیمه هادي،) نیز گفته می شودTransponderکه به آن فرستنده خودکار و یا(: تگ- 1
 .یک آنتن و در برخی موارد یک باطري است

، شامل یک آنتن ، یک)نوشتن و خواندن نیز گفته می شودکه به آن کدخوان و یا دستگاه(: بررسی کننده- 2
 .و یک ماژول کنترلی استRFماژول الکترونیکی

، اغلب یک کامپیوتر شخصی و یا ایستگاه کاري است) به آن هاست نیز گفته می شودکه(: کنترل کننده- 3
. که بر روي آن بانک اطالعاتی و نرم افزار کنترلی اجراء شده است

RF:  4شکل   IDاجزاء یک سیستم

زمانی که یک شی حاوي تگ. مبادله اطالعات بین تگ و بررسی کننده از طریق امواج رادیویی انجام می شود
RFID

بررسی کننده پس از دریافت داده ذخیره شده در تگ ،

به محدوده خواندن یک بررسی کننده وارد می شود ، بررسی کننده با ارسال یک سیگنال به تگ اعالم می
ذخیره اطالعات مختلفی در خصوص یک شی میتگ ها قادر به. نماید که داده ذخیره شده در خود را ارسال نماید

  .ذخیره شماره سریال ، شماره قطعه و یا دستورالعمل هاي پیکربندي نمونه هایی در این زمینه می باشد. باشند

اطالعات مربوطه را از طریق یک رابط شبکه اي استاندارد نظیر  
در ادامه ، امکان استفاده از. براي کنترل کننده ارسال می نمایدنت شبکه محلی و یا حتی اینترنتیک رابط اتر

به عنوان نمونه ، کنترل کننده می تواند  .ختلفی فراهم می گرددبراي کنترل کننده در زمینه هاي ماطالعات دریافتی
عاتی و یا تغییر مسیر یک شی بر روي یک سیستماز داده دریافتی براي بهنگام سازي موجودي یک کاال در بانک اطال

  .تسمه نقاله استفاده نماید
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RF یک ساختمان انبار و یا خطوطمی تواند شامل بررسی کننده هاي متعددي باشد که در محدودهIDیک سیستم
ا با یکدیگر ایجادتمامی بررسی کننده ها می توانند به یک کنترل کننده متصل و شبکه اي ر. مونتاژ توزیع شده اند

با توجه به وضعیت فعلی. ر نمایدیک بررسی کننده می تواند با بیش از یک تگ بطور همزمان ارتباط برقرا. نمایند
RF   .وجود دارد% 98معادلبا دقتیتگ در هر ثانیه بطور همزمان1000، امکان مبادلهIDفناوري

RF و یا یک جعبه موجود  را می توان به هر چیزي متصل نمود از یک کفه بارگیري گرفته تا یک نوزادIDتگ هاي
  .در قفسه یک فروشگاه

  :ر ادامه با تگ ها و انواع آن بیشتر آشنا می شویمد

  RFIDگ هايت- 1

RF در ساده ترین حالت ، یک تگ. ، ذخیره داده و ارسال آن به یک بررسی کننده استIDوظیفه اولیه یک تگ
تراشه موجود در تگ. شامل یک تراشه الکترونیکی و یک آنتن است که در یک بسته در کنار یکدیگر قرار می گیرند

RFID و بازیابی داده و در برخیبه منظور ذخیره  نوشتنی   /و یا خواندنیاز حافظه اي با قابلیت فقط خواندنیهاي
وجه تمایز تگ هاي( در برخی تگ ها ممکن است از یک باطري نیز استفاده شود .ارد تغییر داده استفاده می نمایدمو

  ) .فعال و غیرفعال

  

  
RF:  5شکل   IDاجزاء اصلی یک تگ

vانواع تگ ها  
vتگ هاي فعال در مقابل تگ هاي غیرفعال:   

RF اطالق می شود که بر روي برد اصلی آنان یک باطري نصبIDتگ هاي فعال به آن دسته از تگ هاي
RF .باشد  شده داده ذخیره شده در خود را براي بررسی کننده ارسال نماید ، از این منبع  IDدر زمانی که الزم است تگ

  . )باطري موجود در تلفن هاي همراهشمشابه نق(ت انتقال داده استفاده می گرددبراي کسب توان الزم جه
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عموما

بدین دلیل ، تگ هاي فعال قادر به برقراري ارتباط با بررسی کننده هایی می باشند که داراي قدرت کمتري می باشند
عالوه بر این ، تگ هاي فعال. )به عنوان نمونه ده ها متر(ندو می توانند اطالعات را تا محدوده بیشتري نیز ارسال نمای

  ) .کیلوبایت128به عنوان نمونه تا( داراي حافظه هاي زیادي نیز می باشند"

همین. تگ هاي فعال در مقام مقایسه نسبت به تگ هاي غیرفعال بزرگتر بوده و از پیچیدگی بیشتري نیز برخوردارند
عال ، دو تا هفت سالر تگ هاي فعمر مفید باطري موجود د. موضوع باعث شده است که هزینه تولید آنان باال باشد

  . پیش بینی میگردد

ارسالیگ هاي غیرفعال ، داراي منبع تغذیه اي بر روي برد نمی باشد و قدرت خود براي ارسال داده را از سیگنالت
و هزینه هاي تولید نیز کاهشاین وضعیت باعث می شود که اندازه تگ ها کوچک تر شده. بررسی کننده می گیرند

به عنوان نمونه( عالوه بر این ، تگ هاي غیرفعال محدوده کمتري را نسبت به تگ هاي فعال پوشش می دهند .یابد
  ) .چندین متر

با توجه به این که تگ هاي غیرفعال توان الزم جهت ارسال داده را از بررسی کننده خود می گیرند ، این نوع بررسی
کمتري نسبت به تگ هاي  تگ هاي غیرفعال داراي حافظه بمراتب. شندکننده ها الزم است داراي توان مناسبی با

  ) .در حد چندین کیلو بایت( فعال می باشند

باشند که از آنبرخی از تگ هاي غیرفعال ، ممکن است داراي باطري از قبل تعبیه شده اي بر روي برد اصلی خود
فعال کردن مدارات الکترونیکی بر"کاربرد آن صرفادد وبراي کمک در ارسال سیگنال هاي رادیویی استفاده نمی گر

  .روي برد است

RFبه عنوان نمونه ، هاي حرارتی را در سکوهايمجهز به حسگرIDیک تولید کننده مواد غذایی ممکن است تگ هاي
درجه حرارت یکپس از افزایش. کنترل نماید  نماید تا بتواند حرارت محصوالت را در حین حمل و نقل  نصبحمل بار

در. توسط حسگر بطور اتوماتیک بر روي تگ ثبت می گردد، مشخصات آن  محصول خاص به یک سطح مشخص
، از اطالعات موجود در تگ به منظور بررسی صحت فرآیند حمل و نقل وو در زمان توزیع و یا فروش کاالادامه

است نیازمند یک باطري بر روي برد اصلی خود باشند تااین نوع حسگرهاي جانبی ممکن. انبارداري استفاده می گردد
    .بتوانند در زمان حمل و نقل و یا انبارداري وظایف خود را به درستی انجام دهند
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vدر مقابل تگ هاي فقط خواندنی) با قابلیت خواندن و نوشتن( تگ هاي هوشمند:   

RF آنان، نوع حافظه استفاده شده درIDیکی دیگر از تفاوت هاي مهم بین تگ هاي بکارگرفته شده در سیستم هاي
RW(  RF(نوشتنی/ و خواندنی) RO(دو نوع حافظه فقط خواندنیاز. است   .استفاده می گرددIDدر تگ هاي

اطالعات از آن وجود دارد و نمی توانحافظه اي است که فقط امکان خواندن: حافظه فقط خواندنی•
تگ هایی از این نوع همانند کدهاي میله اي می باشند که فقط یک. اطالعات موجود در آن را تغییر داد

با حجم اندکی داده نظیر"این نوع تگ ها معموال) .توسط یک تولید کننده( مرتبه برنامه ریزي می گردند
به صورت ثابت می باشند ، برنامه ریزي می گردند و می توان آنان را بهشماره سریال و یا شماره قطعه که

 .سادگی با سیستم هاي موجود کد میله اي تلفیق کرد

که به آنان تگ هاي هوشمند نیز گفته می شود ، از انعطاف باالئی برخوردار :RWتگ هایی از نوع•
تگ هاي فوق از حافظه هایی. عات وجود داردحجم باالئی از اطالدر این نوع تگ ها امکان ذخیره. هستند

با قابلیت آدرس دهی استفاده می نمایند که می توان به سادگی با آدرس دهی مناسب ، محتویات موجود در
نوشت"ان به دفعات پاك و مجددارا می توRWاطالعات موجود در تگ هاي. هر مکان حافظه را تغییر داد

 .شتن و پاك کردن اطالعات بر روي یک فالپی دیسکهمانند نو) .مرتبههزاران(

به منزله بانک هاي اطالعاتی سیار در نظر گرفت کهمی توانراه به ویژگی مهم این گونه تگ هابا توج
بر خالف وضعیتی که داده ها بطور متمرکز بر روي کنترل(.حمل میگرددو مهمی توسط آناناطالعات پویا

و کاربرد گستردهدر سالیان اخیر  با توجه به کاهش هزینه تولید این گونه تگ ها) کنننده ذخیره شده است
RFآنان ،    .همچنان روندي رو به رشد را با سرعت باال طی می نمایدIDاستفاده از سیستم هاي

استفاده میRFIDعالوه بر دو نوع حافظه اشاره شده ، گونه هاي دیگري از حافظه ها در تگ هاي
  :بد نیست به آنان نیز اشاره اي داشته باشیمگردد که

برگرفته شدهWORM( ،حافظه هایی با ویژگی یک مرتبه نوشتن و چندین مرتبه خواندن•

این نوع حافظه ها همانند حافظه هاي فقط خواندنی می باشند که:  )write-once-read-many  از
دربا حجم اندکی از اطالعات ثابت برنامه ریزي می شوند و امکان تغییر اطالعات موجود براي یک مرتبه

از این نوع حافظه ها می توان در خطوط مونتاژ و براي ثبت) .CD-ROMنظیر(اختیار کاربر گذاشته می شود
 .استفاده کرد) پس از تکمیل فرآیند تولید(تاریخ و یا مکان تولید

RF: نوشتنی/خواندنی و  نوع حافظه فقط خواندنیاستفاده همزمان از دو• IDبرخی از تگ هاي

نوشتنی بطور همزمان استفاده/ با توجه به نوع کاربري ممکن است از دو نوع حافظه فقط خواندنی و خواندنی
  . نمایند که هر یک داراي جایگاه مختص به خود می باشند
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vاندازه و شکل تگ ها  

RF با توجه به این که تراشه و آنتن بکارگرفته شده در. می توانند در ابعاد و اشکال مختلف ارائه شوندIDتگ هاي
RF IDRFیک تگ به هر شکل و اندازه اي وجودIDبسیار کوچک ساخته می شود ، امکان استفاده از تگ هاي

  ).وش حیوانات متصل می شوندنظیر گلوله هاي پالستیکی کوچکی که همانند یک گوشواره به گ( خواهد داشت

RF برخی از تگ ها می بایست بگونه اي ساخته. به نوع کاربري آن بستگی خواهد داشتIDاندازه و شکل یک تگ
برخی دیگر می بایست بگونه اي. شوند که در مقابل عواملی نظیر حرارت باال ، رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم باشند

نمونه ازیک"برچسب هاي هوشمند صرفا. مصرفی باشند نظیر برچسب هاي هوشمندساخته شوند که ارزان قیمت و
 .تگ هاي هوشمند می باشند

  

  
  
  

  

RF:  6شکل                                 IDچند نمونه تگ
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  RFIDبررسی کننده  - 2

را می توان به منزله کامپیوترهاي کوچکی در نظر گرفت که از سه بخشRFIDبررسی کننده
  : می گردد  اساسی زیر تشکیل

  یک آنتن•
RFRFیک ماژول الکترونیک•    .استIDکه مسئول برقراري ارتباط با تگ
  . یک ماژول کنترل کننده الکترونیکی که مسئولیت ارتباط با کنترل کننده را برعهده دارد•

و کنترل کننده عمل می نماید و دارايRFIDبه عنوان یک پل بین تگRFIDی کنندهیک بررس
  :وظایف زیر است

•RF   IDخواندن محتویات داده یک تگ
  ) در خصوص تگ هاي هوشمند( نوشتن داده در تگ•
  رله و یا باز انتشار داده براي کنترل کننده و بالعکس•
   )هاي غیرفعالدر خصوص تگ( تامین انرژي مورد نیاز تگ•

قادر به انجام سه عملیات مهمRFIDعالوه بر انجام عملیات فوق ، بررسی کننده هاي پیچیده تر
  :دیگر نیز می باشند

  حصول اطمینان از ارتباطات همزمان با چندین تگ: مقابله با تصادم§
  مپیشگیري از سوء استفاده احتمالی و دستیابی غیرمجاز به سیست: تائید تگ ها§
    حصول اطمینان از یکپارچگی داده :رمزنگاري§
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  مقابله با تصادم§

هدف از پیاده سازي الگوریتم هاي ضد تصادمی، حصول اطمینان از توانائی بررسی کننده جهت برقراري ارتباط همزمان
  .با چندین تگ می باشد

تمامی آنان بخواهند در یکفرض کنید در محدوده تحت پوشش یک بررسی کننده صدها تگ وجود داشته باشد و
بدیهی است به منظور پیشگیري از بروز تصادم ، می بایست ازالگوریتم هائی. لحظه اطالعات خود را ارسال نمایند

  .ص استفاده گرددخا

   براي پیاده سازي الگوریتم هاي ضد تصادمی در بررسی کننده ها از سه روش مختلف استفاده
  : می گردد

  سه بعدي•
  سیفرکان•
  زمانی•

به منظور برقراري یک سلسله مراتب و یا سنجش تصادفی و با هدف پیشگیري از بروز  از تمامی روش هاي اشاره شده
    .تصادم در زمان ارسال اطالعات استفاده می گردد

  تائید تگ ها§

استفاده از مکانیزم هائیدر سیستم هائی که نیازمند یک سطح خاص از امنیت می باشند ، بررسی کننده می بایست با
در چنین سیستم هائی فرآیند تائید کاربران در دو سطح و یا الیه مجزا .خاص ، هویت کاربران سیستم را تائید نماید

   .بخشی از فرآیند بر روي کنترل کننده و بخش دیگر ، بر روي بررسی کننده انجام می شود. پیاده سازي می گردد

  :دو روش عمده استفاده می گرددازراي تائید کاربرانب

  متقارن•
  مشتق از کلید•

RF یک کد کلید را در اختیار بررسی کننده قرار می دهد تا در ادامه در اختیار یکIDدر روش هاي فوق ، یک تگ
گذاشتهRFID، امکان ارسال داده در اختیار تگ) بر اساس خروجی الگوریتم( در صورت تائید.الگوریتم گذاشته شود

  . می شود
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  رمزنگاري و رمزگشائی داده

رمزنگاري داده یکی دیگر از اقدامات امنیتی است که می بایست به منظور پیشگیري از تهاجم خارجی به سیستم ، پیاده
اده از رمزنگاريبه منظور حفاظت از یکپارچگی داده ارسالی و پیشگیري از رهگیري و استراق سمع د. سازي گردد

  .را پیاده سازي می نماید  بررسی کننده رمزنگاري و رمزگشائی. استفاده می گردد

  مکان استقرار و اندازه بررسی کننده§

RF بر خالف سیستم(خوان قرار بگیرندتگ ها در معرض دید دستگاه هاي کد، الزم نیست کهIDدر سیستم هاي
ص مکان استقرارعمل طراحان براي اتخاذ تصمیم در خصومهمترین مزیت ویژگی فوق ، آزادي) .هاي کد میله اي

رخی از بررسی کننده ها را می توان بطور ثابت به درب ها متصل نمود ، برخی دیگر را می توان ازب .بررسی کننده است
تا باسقف آویزان کرد و در بررسی کننده هاي کوچکتر قابل حمل دستی ، این امکان در اختیار کاربر گذاشته می شود

بررسی کننده ثابتدر مکان هائی که امکان نصب(اقدام به خواندن اطالعات نمایداستقرار در یک مکان راه دور ،
در اغلب موارد می توان اینگونه دستگاه هاي بررسی کننده قابل حمل را به کامپیوتر به صورت بی سیم و) .وجود ندارد

    .یا باسیم متصل نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  RFID) کدخوان(ندین نمونه دستگاه بررسی کنندهچ:  7شکل
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  RFIDکنترل کننده-3

RFکنترل از این دستگاه ها به منظور اتصال. عمل می نمایندRFIDبه منزله مغز متفکر یک سیستمIDکننده هاي
. شبکه اي چندین بررسی کننده و تمرکز در پردازش اطالعات استفاده می گردد

 

کنترل کننده در هر شبکه ، اغلب یک
یستم نرم افزاري اجراء شده استکامپیوتر شخصی و یا یک ایستگاه کاري است که بر روي آن بانک اطالعاتی و یا س

  ).یا شبکه اي از این ماشین هاو(

کنترل کننده بر اساس اطالعات دریافتی قادر به انجام عملیات مختلفی با توجه به نوع سیستم
RFIDمی باشد:   

در مواردي که موجودي یک( نگهداري و بهنگام سازي موجودي کاال و اعالم اتوماتیک به واحد تدارکات•
  ) . کاال از سقف تعیین شده کاهش پیدا می نماید

   )م تسمه نقاله در یک برنامه صنعتینظیر سیست(تغییر مسیر آناناشیاء در یک سیستم و حتیجابجائیردیابی•
  مجوزهابررسی هویت و اعطاء•
  به روز رسانی حساب کاربران•
  ...و•

RF:  8شکل   به همراه اجزا اصلی آن در یک محیط عملیاتیIDیک سیستم
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vطیف فرکانسبررسیRFID :  

RF همانند تلویزیون که می تواند در. ، فرکانس عملیاتی آنان استIDیکی از مالحظات مهم در ارتباط با فناوري
 )Very High Frequencyبرگرفته شده از(VHFو )Ultra-HighFrequency  ازشدهبرگرفته(UHFباندهاي

RF ،فعالیت نماید   .نمایندختلفی براي ارتباطات خود استفادهنیز می توانند از باندهاي مIDسیستم هاي

  

  

  
  

  )ITUمنبع( طیف فرکانس رادیویی:  9شکل
  

      محدوده هاي زیر استفادههم از باند فرکانس پائین و هم از باند فرکانس باال درRFIDدر
  :می گردد

RFIDباندهاي فرکانس پایین•

  کیلوهرتز  134تا125  بین) :LowFrequencyبرگرفته شده از(  LFفرکانس پایین و یا -

  مگاهرتز56/13محدوده) :HighFrequencyبرگرفته شده از( HFو یافرکانس باال -

RFIDباندهاي فرکانس باال•

  مگاهرتز960تا860محدوده :UHFباند  -

  گیگاهرتز به باال 5/2:میکروویو  -

RF شریح برخی از آنانتاثیر گذار است که در ادامه به تIDانتخاب فرکانس بر روي چندین خصلت سیستم هاي
  .خواهیم پرداخت
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  محدوده خواندن§

چیزي بیش از یک متر  با توجه به بهره ضعیف آنتن  در باندهاي فرکانس پایین ، محدوده خواندن تگ هاي غیرفعال
در برخی حاالت تا چندین کیلومتر. در فرکانس هاي پایین ، طول موج الکترومغناطیسی بسیار باال می باشد. (نمی باشد

RFو طوالنی تر از ابعاد آنتن تعبیه بهره آنتن ، بطور مستقیم با اندازه آنتن مرتبط با طول موج. IDشده در تگ هاي
  ) .بنابراین بهره آنتن در این فرکانس ها بسیار پایین است. متناسب می باشد

در مواردي که از تگ هاي فعال"افزایش خواهد یافت خصوصا"در فرکانس هاي باالتر ، محدوده خواندن معموال
ه این که باندهاي فرکانس باال میبا توجه ب. شده باشداستفاده

انسان گردند ، تعداد بسیار زیادي از سازمان هاي تنظیم مقررات رادیویی نظیر
توانند باعث بروز مسایل مختلفی در رابطه با سالمت

FCC)محدودیت هاي ،) برگرفته شده از
. اعمال می نمایندUHFبیشتري را در خصوص قدرت سیستم هاي میکروویو و

به دالیل تاریخی ، از تگ هاي غیرفعال معموال

این کار باعث می شود که محدوده
  . خواندن این نوع سیستم هاي فرکانس باال در تگ هاي غیرفعال بطور متوسط بین سه تا نه متر گردد

  تگ هاي غیرفعال در مقابل تگ هاي فعال§

وUHFو از تگ هاي فعال در باندهايHFوLFدر باندهاي"
RF. میکروویو استفاده می گردد استفاده میLFوHFباندهاياز تگ هاي غیرفعال درIDدر اولین سیستم هاي

در گذشته( شاید قیمت مناسب بکارگیري فناوري فوق و عدم امکان سرمایه گذاري باال بر روي سایر گزینه ها. گردید
امروزه با توجه به تحوالت. شده باشدLFوHF، باعث بکارگیري تگ هاي غیرفعال در باندهاي) اي نه چندان دور

    .گسترده و سریع در این عرصه ، استفاده از تگ هاي فعال در باندهاي فرکانس باال در دستور کار قرار گرفته است

  تداخل امواج از سایر سیستم هاي رادیویی§

RF RF. مستعد تداخل امواج از سایر سیستم هاي رادیویی می باشندIDسیستم هاي LFکه در باندIDسیستم هاي

، تحمل اتالف در مسیرLFفرکانس هاي  توجه داشته باشید که. یند ، در معرض این آسیب می باشندعمل می نما
این بدان معنی. )فرکانس هاي باالترقام مقایسه بادر م(در مسافت هاي کوتاه را ندارندو یا تضعیف خیلی کم  زیاد

کار می کنند ، دارايLFاست که سیگنال هاي رادیویی سایر سیستم هاي ارتباطی که در محدوده مشابه فرکانسی
RF در سمت. خواهند شد که می تواند به تداخل امواج منتج گرددIDمقاومت میدانی باالئی در آنتن یک بررسی کننده

اي میکروویو داراي استعداد کمتري براي تداخل امواج می باشند چراکه افت مسیر در بانددیگر طیف ، سیستم ه
  .میکروویو براي فرکانس هاي پایین بسیار بیشتر است
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  فلزات  ومایعات§

RF سیگنال هاي میکروویونسبت به  HFسیگنال هاي. متاثر از سطوح نم دار و یا آبکی استIDکارآئی سیستم هاي
دارايUHFطول موج هاي کوتاه تر. داراي قابلیت نفوذپذیري بهتري در آب و سایر مایعات می باشندUHFو

اريبراي برچسب گذHFبه همین دلیل است که اغلب از تگ هاي. استعداد بیشتري جهت جذب در آب می باشند
نیز استفاده کرد ولی محدوده موثر خواندنUHFدر چنین مواردي می توان از تگ هاي. مواد مایع استفاده می گردد

  .آن بطرز محسوسی کاهش خواهد یافت

RFمحیط . گذارندتاثیر میIDهاي فلزي بر روي تمامی فرکانس هاي

یکی از اثرات مشترك فلزات بر روي فرکانس هاي

سیگنال هاي فرکانس رادیویی قادر به عبور از
ر بگیرد ، رفتار و خصایصفلزات نمی باشند و در مواردي که مواد فلزي در مجاورت آنتن کد خوان و یا آنتن تگ قرا

  .سیستم دستخوش تغییرات عمده اي می گردد

HFوUHFکه پیامد آن کاهش  ، تغییر خودالقایی آنتن می باشد
توسط فلزاتRFیکی دیگر از اثرات مواد فلزي بر روي هر دو نوع فرکانس ، جذب انرژي. محدوده خواندن خواهد بود

وHFبا این که هر دو نوع فرکانس قادر به نفوذ از طریق یک شی فلزي نمی باشند ، اثر جذب در تگ هاي.است
UHFدر تگ هاي. متفاوت دارد"رفتاري کامالHFیک محدوه خواندن ضعیف وجود دارد در حالی که در تگ هاي ،
UHFدر مواردي. شکاف هوایی بین آنان و سطح فلز ، افزایش داد، می توان محدوده خواندن را در صورت ایجاد یک

RF می باشند ، بهتر است که از فلز بهIDکه مواد فلزي بخشی از شی مورد نظر براي برچسب گذاري توسط تگ هاي
نجامدر صورتی که ا. )یک شکاف هوایی بین سطح فلز و تگبه عنوان نمونه ، پیاده سازي( عنوان آنتن استفاده گردد

  . روش هاي روکش کردن استفاده کرداین کار غیرممکن باشد ، می بایست از

  نرخ داده§

RF می باشند  عمل می نمایند ، داراي نرخ داده پایینی در حد چندین کیلوبیت در ثانیهLFکه در باندIDسیستم هاي
 .RF . ، نرخ داده می تواند به مرز چندین مگابیت در ثانیه برسدIDبا توجه به فرکانس استفاده شده در سیستم هاي

  .رکانس هاي میکروویو محقق شده استچیزي که در ف
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  اندازه و نوع آنتن§

ازمی بایستHFوLF، آنتن سیستم هاي  با توجه به طول زیاد طول موج سیگنال هاي رادیویی فرکانس پایین
این موضوع با هدف ایجاد.   و میکروویو بزرگ تر باشد ، تا بتوان بهره سیگنال برابري را دریافت کردUHFآنتن هاي

RF همین موضوع باعث شده است که بسیاري از طراحان سیستم ، از. کوچک و ارزان در تضاد استIDتگ هاي
در حوزه هاي کوچک استفاده"صرفاLFوHFبگذرند و بپذیرند که از سیستم هاي  بهره آنتن به نفع کنترل قیمت،

معموالLFتگ هاي. نمایند HF   .و میکروویو می باشندUHFبزرگ تر از تگ هاي"و

  

  
  به همراه تگ مربوطه در باندهاي فرکانسی مختلفRFIDآنتندو نوع  : 10شکل

  

در سیستم. را به یک سیستم رادیویی تحمیل می کندتوجه داشته باشید که فرکانس عملیات ، نوع آنتن قابل استفاده
آنتن هایی از نوع حلقوي می"از جفت گیري القایی و آنتن هاي القایی استفاده می گردد که معموالHFوLFهاي
و میکروویو ، از جفت گیري خازنی استفاده می گردد و آنتن ها از نوع دوقطبی میUHFدر فرکانس هاي. باشند
    .باشند
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  RFIDاندازه و قیمت تگ هاي§

RF ) .به دلیل سهولت در ساخت(استفاده می کردندLFاز باند"اولیه عموماIDسیستم هاي

HFدر حال حاضر استفاده از باند

این نوع سیستم ها داراي
  . مشکالت مختص به خود می باشند نظیر ابعاد بزرگ آنتن که می تواند قیمت تمام شده آنان را افزایش دهد

  ،اي اخیر در فناوري ساخت تراشه هابا توجه به پیشرفت ه .بسیار متداول است  
RF. شده استHFقابل رقابت با تگ هايUHFقیمت تگ هاي UHFمیکروویو مشابه تگ هايIDتگ هاي

  . قیمت کمتري تولید کردباشند با این تفاوت که می توان آنان را کوچکتر و بامی

LF 125 KHZHF 13.56MHZUHF 860-960باند فرکانس
MHZ

Microwave 2.5
GHZبه باال

  محدوده خواندن
چندین متربین سه تا نه مترکمتر از یک مترسانتی متر62کمتر از) هاي غیرفعالتگ( 

  غیرفعال"عمومامنبع تامین انرژي تگ
می باشند

  غیرفعال"عموما
می باشند

فعال ولی ممکن"عموما
است به صورت غیرفعال

نیز باشند

فعال ولی ممکن"عموما
است به صورت غیرفعال

نیز باشند

گران ولی بمراتب کمترگران"نسبتاقیمت تگ
LFاز

داراي پتانسیل الزم
جهت تولید ارزان

داراي پتانسیل الزم
جهت تولید ارزان

کاربردهاي عمومی

ورود بدون کلید به مکان
هایی خاص نظیر اطاق

  ...ها و
  

  ردیابی حیوانات
  

پیشگیري از سرقت
اتومبیل از طریق خاموش

کردن آن از را دور

  کارت هاي هوشمند

ردیابی آیتم هایی نظیر
  حمل بار

کتابخانه ها

  ردیابی حمل بار

جمع آوري
  عوارضالکترونیکی

  
حمل بار مسافر

جمع آوري الکترونیکی
عوارض

بسیار سریعسریعمتوسطکندنرخ داده

کارآیی پس از قرار
گرفتن در مجاورت
فلزات و مایعات

بدتربدخوبخیلی خوب

کوچک ترکوچکبزرگخیلی بزرگاندازه تگ غیرفعال

RFجدول   در فرکانس هاي مختلفIDخصایص سیستم هاي
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vتگ هاي هوشمندمقایسهRFIDدر مقابل کدهاي میله اي  

قبل از هر چیز الزم است به این نکته اشاره گردد که در کدهاي میله اي از نور لیزري و در برچسب هاي هوشمند
RFIDاز امواج رادیویی براي حمل داده استفاده می گردد .RF بهIDاز کدهاي میله اي به عنوان فناوري نوري و از

  . نام برده می شودRFعنوان فرکانس رادیویی یا

  . ینه ها با یکدیگر مقایسه می کنیمدر ادامه ، این دو فناوري را در برخی زم

  حجم ذخیره سازي و میزان حافظه§

           RFIDکدهاي میله اي قادر به ذخیره سازي حجم محدودتري از اطالعات در مقایسه با تگ هاي هوشمند
داري هشت حرف عدديقادر به نگه"، صرفا) تگ هایی با حداقل فضاي ذخیره سازي داده( UPCEنماد  .می باشند

حرف در یک تگ دو2000مکان ذخیره سازي، اData Matrixدر کدهاي میله اي از نوع. است )چندین بایت(
  .بعدي وجود دارد

  

  

  

  Data Matrixو یک نمادUPCEیک نماد: 11شکل

RF RF. قادر به نگهداري حجم بیشتري از اطالعات می باشندIDتگ هاي راIDبا این که می توان تگ هاي
بگونه اي ساخت که داراي حافظه اندکی براي ذخیره سازي داده باشند ولی همزمان با رشد فناوري ساخت این نوع تگ

  . کیلو بایت در آنان فراهم شده است128ها ، امکان ذخیره سازي اطالعاتی بالغ بر

  قابلیت خواندن و نوشتن§

میROغییر داد و در عمل تابع یک فناوري فقط خواندنی و یاکدهاي میله اي را نمی توان پس از چاپ اصالح و یا ت
RF. باشند   با قابلیت خواندن و نوشتن نظیر تگ هاي هوشمند ، داراي قابلیت آدرس دهیIDدر مقابل ، تگ هاي

. داداطالعات موجود در آنان را در مدت زمان حیات یک تگ تغییر) هزاران مرتبه( می باشند و می توان به دفعات
RF را به شدت افزایش داده و زمینه بکارگیري آن را در حوزه هایی وسیع فراهم میIDویژگی فوق توانمندي فناوري

  . نماید
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  عدم نیاز به قرار گرفتن در خط دید§

RF در خط دید یک بررسینسبت به کدهاي میله اي ، عدم ضرورت قرار گرفتن تگIDیکی دیگر از مزایاي فناوري
عالوه بر این. کننده به منظور عملکرد صحیح است چراکه امواج رادیویی می توانند در مواد جامد متعددي منتشر گردند

و بدون نگرانی) نه روي بسته بندي( می توان با توجه به ضرورت و ماهیت یک شی ، تگ را درون شی بکارگرفت
  . داده ذخیره شده در آن را خواند

کدهاي میله اي نیازمند قرار گرفتن در خط دید مستقیم می باشند تا دستگاه اسکنر بتواند به درستی آنان را پویش
شیبر روي بسته بندي و سطح شی و نه درون"ویژگی فوق باعث می گردد که از کدهاي میله اي صرفا. نماید

الیی از مواد و اشیاء جابجار لحظه الزم است حجم بادر سیستم هاي مدیریت زنجیره تامین که در ه. استفاده کرد
  . می تواند دستاوردهاي بیشتري را نسبت به کدهاي میله اي به دنبال داشته باشدRFID، استفاده از فناوريگردد

  محدوه خواندن§

این امکان وجودالبته. از چندین اینچ تجاوز نمی کند"محدوده خواندن کدهاي میله اي بسیار اندك است و معموال
ل چندیندارد که بتوان اسکنرهاي کدهاي میله اي را بگونه اي ساخت که قادر به خواندن تگ ها در محدوده اي معاد

در. بدیهی است ، با توجه به هزینه باالي تولید اینگونه اسکنرها، استفاده از آنان تابع شرایط خاصی است .متر باشند
  .اسکنرها ، ضرورت قرار گرفتن کد میله اي در معرض دید مستقیم اسکنر کم رنگ می شودصورت استفاده از این نوع

RF بمراتببسته به فرکانس عملیاتی ، اندازه آنتن ، فعال بودن و یا غیرفعال بودن تگIDمحدوده خواندن تگ هاي
RF. بیشتر از کدهاي میله اي است شروع شود و به چندینسانتی مترمی تواند از ده هاIDمحدوده خواندن تگ هاي

  .متر برسد

  خواندن و نوشتن همزمان§

، که براي خواندن هر یک از آیتم ها الزم است آنان را بطورAIDCبرخالف سایر فناوري هاي تشخیص خودکار
RF قادر به خواندن چندین تگ بطور همزمان میIDفیزیکی از یکدیگر جدا کرد و بطور جداگانه خواند ، سیستم هاي

براي خواندن کد میله اي کاالهاي موجود در یک محموله ، می بایست تمامی محموله از شکل استاندارد بسته. باشند
  .بندي خود خارج تا زمینه خواندن یکایک کاالها فراهم گردد

RF ک لحظه و در زمان عبور از محدوده یک بررسیمی توان تمامی محتویات یک محموله را در یIDدر سیستم هاي
  . است که داراي ویژگی مهم فوق استAIDCتنها فناوري موجود در خانواده فناوري هايRFID. کننده خواند
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  امنیت دستیابی§

با توجه به این که کد میله اي در خارج از بسته بندي کاال نصب می گردد و می بایست به منظور خواندن در معرض
هر شخص با بکارگیري. دید دستگاه اسکنر قرار بگیرد ، ضریب ایمنی داده ذخیره شده در کد کاهش پیدا می نماید

ارسی و در صورت لزومیک دستگاه اسکنر استاندارد کد میله اي و یا حتی یک دوربین می تواند داده ذخیره شده را و
  .ذخیره نماید

RF با رمزنگاري داده ذخیره شده در تگ. داراي امنیت بیشتري می باشندنسبت به کدهاي میله ايIDسیستم هاي
RFIDو استفاده از روش هاي مختلف تایید هویت ، می توان یک سطح قابل قبول از امنیت را به همراه این نوع

    .سیستم ها پیاده سازي کرد

  دوام و قابلیت تطبیق با شرایط محیطی§

RF این در حالی است که تاثیر شرایط محیطی بر. قادر به کار در محیط هاي کثیف و ناصاف می باشندIDتگ هاي
به عنوان نمونه ، تحقق یکی از شرایط زیر می تواند باعث. روي صحت عملکرد کدهاي میله اي بسیار زیاد می باشد

  .بروز اختالل در خواندن کد میله اي گردد

  اك بر روي سطح کد میله ايقرار گرفتن یک الیه گردو خ•
  پاره شدن کد میله اي•
  کثیف شدن سطح کد میله اي•
  آغشته شدن سطح کد میله اي به مواد چرب•
  تو رفتگی کد میله اي•
قرار گرفتن بر روي یک سطح ناهموار•
خواندنزیادي شدت نور نیز می تواند براي دستگاه هاي اسکنر کد میله اي ممانعت ایجاد نماید و آنان را در•

  .تگ هاي کد میله اي با مشکل مواجه نماید

RF   .از اینگونه مسایل مصون است"سبتا، نIDفناوري

  مشکل در تکرار§

RF ، مشابه سازي از آنان در مقایسه با کدهاي میله اي بسیار مشکلIDبا توجه به ماهیت الکترونیکی بودن تگ هاي
  . همین موضوع باعث می شود که دستیابی غیرمجاز و یا تغییر داده ذخیره شده در تگ مشکل گردد. تر است
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  قابلیت اطمینان به خواندن§

بنابراین در. ستبسیار حایز اهمیت ا، قابلیت اطمینان به داده خوانده شده در اولین مرحلهدر برنامه هاي زنجیره تامین
،) که در بخش قبل به آنان اشاره گردیدبه دالیلی( میله ايمشکل در کداست که به دلیل بروزبرخی موارد الزم

  .کدها را بیش از یک مرتبه خواند و اگر باز هم توام با موفقیت نبود از روش دستی براي درج کد استفاده کرد

RFویژگی ضد تصادمی کاربران را از پویش آیتم هایی که ممکن ،IDو قابلیت خواندن و نوشتن همزمان تگ هاي
RFIDهاي  به عبارت دیگر ، به داده خوانده شده در سیستم. است به درستی خوانده نشده باشند ، بی نیاز خواهد کرد

  . بیش از سیستم هاي مبتنی بر کد میله اي می توان اعتماد کرد

  قیمت§

RFزرگترین مانع رشد و گسترشب در حالی که قیمت کدهاي میله. استRFID، قیمت تگ هايIDسیستم هاي
RF قادر به خواندن در یک محدوده چندین سانتی متري"که صرفاIDاي بسیار پایین است ، قیمت یک تگ غیرفعال

  .کدهاي میله اي است  است بسیار بیشتر از قیمت تمام شده

RFتولید کنند با توجه به ضرورت استفاده از اینگونه سیستم ها ، تمامی تالش خود راIDگان مختلف سیستم هاي
صرف اتخاذ تدابیر و راهکارهاي مناسب براي کاهش قیمت تگ ها کرده اند و این پیش بینی می شود که در آینده اي

RF RFباشیم تاIDنه چندان دور شاهد کاهش قیمت تمام شده تولید تگ هاي بیشIDزمینه بکارگیري سیستم هاي
  .از گذشته و در حوزه هاي متنوع تري فراهم گردد

   

http://www.txt.ir


شاهین پناهیRFID 27فناوري

  

  

http://www.txt.ir
http://www.txt.ir
http://txt.ir

