
ایذ ٍ اقالم  ای ضذُ تصَّس کٌیذ کِ ٍاسد یک فشٍضگاُ صًدیشُ

ایذ. صنٌنذٍ      هَسد ًیاص خَد سا داخل چشخ دستی قشاس دادُ

داس تا استفادُ اص تاس کذ تایذ تک تک اقالم داخل سنثنذ سا     

 Barcodeتشداضتِ ٍ اطالػات آى سا تَسط تاسکذ خَاى ) 

Reader     یکی یکی تِ داخل سایاًِ ٍاسد کٌذ تا فناکنتنَس )

اقالم اًتخاتی ضوا صادس گشدد. تسیاسی اص اٍقنات تنذلنینل       

تناضنٌنذ      آًکِ تؼذاد کاالّای خشیذاسی ضذُ تسیاس صیاد هی

ای تطنکنینل       ّای صًدیشُ صفْای طَالًی ای دس فشٍضگاُ

ضَد. گاّی اٍقات ًیض هخذٍش ضذى ػالئن تاس کنذ  اص       هی

کٌذ  کِ ایي خَد هنَخنة    خَاًذى اطالػات خلَگیشی هی

ضَد. تا ایي فٌاٍسی خذینذ ینؼنٌنی         هطکالت تیطتشی هی

RFID   ِضوا سثذ کاالی خَد سا تشهی داسیذ ٍ تذٍى ایٌکن

هدثَس تِ ایستادى دس صفْای طَالًی ضَیذ ٍ ینا تنتنی        

تذٍى ایٌکِ هدثَس تاضیذ اقالم خنشینذاسی ضنذُ سا تنِ             

 ضَیذ. صٌذٍقذاس یا ًگْثاى ًطاى دّیذ  اص دس خاسج هی
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ًیست تلنکنِ اص      تاسکذچشا؟ چَى ضٌاسِ سٍی کاال دیگش 

تاضذ ٍ خَدش تا فشستاى ػالئن سادیَینی   هی RFIDًَع 

کلیِ اطالػات خاسی خَد اص قثیل تؼذاد  قیوت  ٍصى ...     

سا تِ کاهپیَتشّای هَخَد دس دسّای خشٍخی هنخناتنشُ      

 کٌذ. هی

ایي ضٌاسِ ّا داسای دٍ تخص تشاضِ ٍ آًتي ّستنٌنذ ٍ     

اطنالػنات    تشاضِتاضٌذ   ای هی داسای ػولکشد تسیاس سادُ

کٌذ ٍ تسگشّاینی کنِ دس        سا اص طشیق آًتي هٌتطش هی

 کٌٌذ. اطشاف قشاس داسًذ  ایي اطالػات سا دسیافت هی

کاّص سشقت ینا         اص خولِ هْوتشیي هحاسي ایي کاستشد

دصدی ٍ هحاسثِ سشیؼتش تؼذاد کاالّای هَخَد دس اًثناس  

 تذٍى ًیاص ٍ کوک تِ ًیشٍّای اًساًی است.

( ٍسیلِ ضٌاسایی هتصل ضذُ تِ کاالینی   Tagّا ) ضٌاسِ

ّا ) خَاّین آى سا سد یاتی کٌین ٍتاصخَاى است کِ ها هی

Reader ِ ّا سا دس      (ّا ٍسایلی ّستٌذ کِ تضَس ضٌاس

هحیط تطخیص دادُ ٍ اطالػات رخیشُ ضذُ دس آًْنا سا    

 کٌٌذ. تاصیاتی هی

ّا تش هثٌای تغییشات اهنَاج   تا تَخِ تِ ایٌکِ ایي سیستن

کنٌنٌنذ        ّای سادیَیی کاس هنی    هغٌاطیسی ٍ یا فشکاًس

ّای هَخَد دس هحیط گاّی اٍقات  خْت تقَیت سیگٌال

 ضَد. اص آًتي )تقَیت کٌٌذُ سیگٌال( ًیض استفادُ هی
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 اّویت سدیاتی ٍ ضٌاسایی کاال دس صًدیشُ تاهیي

هطاتق تؼاسیف اًدام ضذُ دس صًدیشُ تاهیي ٍظنینفنِ      

هذیشیت صًدیشُ تاهیي  هذیشیت خشیاى ّای هختنلنف   

دسٍى آى هی تاضذ یکی اص هْن تشیي ایي خنشیناى ّنا      

خشیاى اطالػات هی تاضذ هذیشیت خشیاى اطالػات تنِ  

هذیشیت صًدیشُ تاهیي ایي اهکاى سا هی دّذ تا تتَاًنذ  

سشػت ػول فشایٌذ ّا ٍ دقت ٍ قاتلیت اػتواد تصوینن  

ساصی ّای خَد افضایص کِ دس ًتیندنِ آى هنضاینای         

تسیاسی سا تشای الیِ ّای هختلف صًدیشُ تاهیي خنَد    

هی تاضذ تا تتَاًذ تا اػتواد تش اطنالػنات دسینافنتنی          

تصویوات ًْایی) تِ ػٌَاى هثال تصویوات هشتثط تنا     

اًثاسداسی ( سا اتخار ًوایذ. تِ هٌظَس ًیل تِ ایي هنْنن     

ًیاصهٌذ استفادُ اص فٌاٍسی ّا ٍ اتضاسّایی تِ هنٌنظنَس      

سدگیشی کاال ّا دس هسیش طی ضذُ اص هثذا تِ هقصذ ٍ   

 ثثت اطالػات دس ّش هشتلِ هی تاضذ.

فقذاى ًظاست تش سدگیشی کاالّا ٍ یا استفادُ اص سٍش     

ّای ًاهٌاسة تشای سدگیشی هٌدش تِ ایدناد چنالنص      

ّای تسیاسی دس صًدیشُ تاهیي هی گشدد کِ دس اداهنِ    

 تذاى ّا اضاسُ ضذُ است

چالص ّای هَخَد دس صًدیشُ تاهیي تِ دلیل ػذم اهنکناى    2

 سدگیشی کاال

افضایص هیشاى هَخَدی اًثاس تذلیل پیص تیٌی ًناهنٌناسنة       

 تقاضا

افضایص ّضیٌِ ّای اًثاسداسی ٍ سایش ّضیٌِ ّا هنشتنثنط تنِ       

 دلیل افضایص سطح اًثاس

خَاب سشهایِ تِ دلیل افضایص سطح اًثاس ٍ تناقنی هناًنذى         

 کاالّا دس اًثاس 

 افضایص ّضیٌِ ّای تول ٍ ًقل

کاّص هیضاى هَخَدی اًثاس تِ دلیل تخویي ًاهنٌناسنة دس      

 صهاى سفاسش کاال یا هَاد اٍلیِ

کوثَدی هَخَدی کاال دس خط تَلیذ ٍ دس ًتیدِ آًتاهیي تنِ  

 هَقغ سفاسضات هطتشیاى

ػذم دستشسی فشٍضٌذگاى تِ اطالػات دقیق دس ساتنطنِ تنا        

ٍضؼیت کاالی سفاسضی هطتشی ٍ دس ًنتنیندنِ آى ػنذم            

 پاسخگَیی هٌاسة تِ هطتشی ٍ افضایص ًاسضایتی

ػذم تَاًایی دس پیذا کشدى کاالّای گن ضذُ ٍ ینا دصدینذُ         

 ضذُ

ػذم اهکاًص اسط هدذد اًثاس دس صهاى هٌاسة ٍ هَاخِ ضنذى    

 هطتشیاى تا قفسِ ّای خالی دس فشٍضگاُ

 ػذم تخویي تِ هَقغ ًقطِ سفاسش تْیٌِ

ػذم ّواٌّگی تیي اػضای صًدیشُ تاهیي تِ هٌظَس سدگینشی  

کاال ٍ استفادُ اص سیستن ّای ًاّوگَى تَسط ّشیک اص اػضا 

 تِ هٌظَس سدگیشی کاال

 ػذم اهکاى سدگیشی سشهایِ دس تیي تول ٍ ًقل

 افضایص ّضیٌِ تِ ػلت کٌتشل یک فیت ًاهٌاسة

تٌاتش ایي هطاّذُ هی ضَد ایداد قاتلیت سدگیشی کناال    

دس طَل صًدیشُ تاهیي تِ هٌظَس غلثِ تش ایي چالص ّنا  

 اهشی تیاتی ٍ کلیذی هحسَب هی گشدد.

RFID  چیست 

آس اف آی دی تشخوِ هخفف ػثاست ضٌاسائی تا 

فشکاًس سادیَئی است کِ تِ ػٌَاى خذیذتشیي 

تکٌَلَطی ضٌاسائی تِ ًحَی گستشدُ دس دًیا هَسد 

تَخِ قشاس گشفتِ است. هضایای ایي تکٌَلَطی 

افضایص سشػت ٍ دقت دس کلیِ فشآیٌذّائی کِ   خْت

ًیاص تِ ضٌاسائی داسد تِ تذی است کِ اهشٍصُ تسیاسی 

اص کوپاًی ّا ٍ ساصهاى ّای دٍلتی ٍ خصَصی دس 

سشتاسش دًیا اقذام تِ اًدام پشٍطُ ّای تضسگ خْت 

تْشُ گیشی اص ایي تکٌَلَطی خْت تسشیغ ٍ تْثَد 

فشآیٌذّای خَیص سا داسًذ. قشاسداضتي آس.اف.آی.دی 

تکٌَلَطی تشتش دًیا دس پٌح سال  01دس فْشست 

گزضتِ خَد گَاّی دیگش تش اّویت سٍصافضٍى ایي 

 هختلف صًذگی تطش هی تاضذ. صهیٌِ ّای تکٌَلَطی دس

 


