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بب ٍجَد آًکِ اغلب هشدم لئَى تشهیي سا هختشع 

اٍلیي سیستن ضٌبسبیی هبتٌی بش اهَاج سادیَئی 

 5491بؼٌَاى ابضاس جبسَسی دٍلت سٍسیِ دس سبل 

قبل   هی داًٌذ لیکي اٍلیي کبسبشد ٍاقؼی آى سبلْب

دس صهبى جٌگ جْبًی دٍم تَسط استص اًگلیس 

جْت تطخیص َّاپیوبّبی ببصگطتی خَدی اص 

خبک آلوبى بکبس گشفتِ ضذ. ساداسّبی اٍلیِ فقط قبدس 

بِ کطف َّاپیوب بذٍى دس ًظش گشفتي ًَع آى بَدًذ 

ٍلی بب ظَْس ایي تکٌَلَطی ًٍصب فشستٌذُ ّبی 

ضٌبسبیی بشٍی َّاپیوبّبی خَدی اهکبى تطخیص 

 آًْب بش سٍی صفحِ ساداس هیسش گشدیذ.

ببیت اطالػبت یاب     0222ایي تشاضِ قبدس بِ حول 

تش ضذى هالالاب     ببضذ. بشای سٍضي  تش هی کن

کبسبشدی ضبایاِ    RFID تَاى گفت دستگبُ هی

ببسکذ ٍ ًَاسّبی هغٌبطیسای ًصاب ضاذُ سٍی          

credit card ّبی ّب یب کبستATM .داسد 

RFID    بشای ّش ضیء یک هطخصِ ٍاحذ ایااابد

هی کٌذ کِ اص دیگش اضیب قببل ضٌبسبیی خاَاّاذ     

ضذ.  ٍ ّویي طَس کِ اص سٍی بابسکاذ یاب ًاَاس            

تاَاى اطاالػابت سا خاَاًاذ.             هغٌبطیسی های   

RFID        ّن هیتَاًذ خَاًذُ ضذُ ٍ اص آى طاشیا

 اطالػبت آى دسیبفت یب اصالح ضَد.

RFIDگیشی جاشیابى هاَاد ٍ           ساّی بشای پی

هحصَالت اص ابتذا تب اًتْبی صًایشُ تبهیي های   

ببضذ ٍ دس حبل حبضش دس صٌؼت بیاطاتاش باشای       

جلَگیشی اص سشقت،افضایص کبسایی دس کاٌاتاشل        

ّبی ببصسسی ٍ حول بِ  هَجَدی ٍ کبّص ّضیٌِ

 سٍد.کبس هی

RFID      ،ِبشای سدیببی هحصَالت، ٍسبیل ًاقالایا

ّب کبسباشد داسد ٍ       هَجَدات صًذُ ٍ حتی اًسبى

ضاَد.    ّب ًاوای     البتِ کبسبشد آى هحذٍد بِ ایي

پتبًسیل بسیبس بابالیای باشای       RFIDتکٌَلَطی 

ّبی ًَ داسد کِ  دس ایي هقبلِ  گستشش ٍ استفبدُ

سؼی ضذُ بِ  پیبدُ سابصی اس ا  ای دی دس            

سیستوْبی اطالػبتی، )هلبلؼِ هَسدی:کتببخابًاِ    

 پشداختِ ضَد.
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 افضاس هذیشیت اطالػبت ًشم

آٍسی بذلیل هضایبی بسیبس بشتاش آى     ایي في

ّب، بِ ًاحاَی    آٍسی دس هقبیسِ بب سبیش في

اکاٌاَى    هتوبیض هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ٍ ّن

ّبی ضاٌابسابئای باب         دس دًیب، اکثش سیستن

آٍسی طشاحی ٍ پایابدُ   استفبدُ اص ایي في

 گشدًذ.  سبصی هی

 RFIDاجضای سیستن هبتٌی بش 

 افضاسسخت

-TRANSPONDER) ضٌبسِ یب تگ:  -5

TAG) ٍ کِ ضبهل یک حبفظِ بسیبس کَچک

ّابی   ببضذ ٍ باِ فاشم         آًتي هشبَطِ هی

هختلفی چَى بشچسب، جبکلیذی، کابست ٍ    

ّب قبدسًذ  ضَد. تگ  غیشُ بِ ببصاس ػشضِ هی

کِ اطالػبت سا بش سٍی حبفظِ خَد رخایاشُ     

ًوبیٌذ تب دس هَاسد لاضٍم اص آًاْاب جاْات            

 ضٌبسبئی استفبدُ ضَد.

0-   (READER) ُایاااي       خااَاى:   داد

افضاس قبدس است کِ اطالػابت سا باش        سخت

 ّب ًَضتِ یب اص سٍی آًْب بخَاًذسٍی تگ

 های دجییتایل های کتاخبانهویژگی

 افضاسًشم

ػالٍُ بش ایٌکِ پاشداصش،     RFIDافضاس سیستن  ًشم

رخیشُ ٍ ببصیببی اطالػبت دس پبیگابُ اطاالػابتای سا         

ًوبیذ، ٍظیفِ کٌتشل ٍ صذٍس فاشهابى      هذیشیت هی

خاَاى باِ تاگ یاب            جْت تببدل اطالػبت اص دادُ

افاضاس   ببلؼکس سا ًیض بشػْذُ داسد. بٌببشایي بخص ًشم

ًاقاص اسابسای        RFIDدس یک سیستن هبتٌی بش 

افاضاسّابی    افضاس، ساخات   داضتِ ٍ بذٍى ٍجَد ًشم

 بالاستفبدُ خَاٌّذ بَد. RFIDسیستن 

 کبسبشدّب

، دس بسایابسی اص         RFIDآٍسی  اکٌَى اص في ّن

سابصی   ّبی هؼتبش دًیب جاْات پایابدُ         کتببخبًِ

اتَهبسیَى جبهغ فشآیٌذّبی هشبَطِ استفبدُ های   

دّی بِ هخبطبابى   افضایص کیفیت سشٍیس ضَد کِ

بشداسی اص ایاي فاي     یکی اص هْوتشیي هضایبی بْشُ

 ببضذ.آٍسی هی

جْت اتَهبسیاَى   RFIDآٍسی  ػالٍُ بش ایي اص في

طیف ٍسیؼی اصفشآیٌذّب دس صٌبیغ گًَبگَى استفابدُ  

ضَد کِ بشخی اص آًْب ػابابستاٌاذ اص: ٍ ًاقال               هی

یببی کبهیًَْب ٍ هبضیي فشٍدگبّْب، بضسگشاّْبهکبى

ّبی هسابفاشاى ٍ        کٌتشل چوذاى -ّبی حول ببس 

ّبی خَدکبس ػاَاس      سیستن -صذٍس کبست پشٍاص 

بضسگشاُ ٍ...هذیشیت صًایشُ تبهیٌبًببسداسی، کاٌاتاشل       

یببی، کٌتشل چشخِ تَلیاذ، فاشٍش ٍ        اهَال، هکبى

 ببصسگبًی، خذهبت پس اص فشٍش ٍ ٍ کٌتشل 

سیستن هذیشیت اهٌیت جبهغ هشاکض تابسی، اداسی،   

ّبی کٌاتاشل ٍسٍد ٍ        یببی پشسٌل، سیستن هکبى

 ّبی اتَهبتیک پبسکیٌگ ٍ...خشٍج پشسٌل، سیستن

ّابی   پشداخت ّضیٌِ هتشٍ، بلیط اتَبَس، سیساتان  

ّب ٍ..ضاٌابسابئای ٍ            اػتببسی اهبکي هختلف، ّتل

 گَاّیٌبهِ

گزسًبهِ الکتشًٍیکی، کبست هلی َّضوٌذ، گَاّیٌبهِ 

 ساًٌذگی َّضوٌذ ٍ...

تؼذادی اص کتببخبًِ ّب ضشٍع بِ بشچسب صًی بش ّاش    

آیتن هاوَػِ ضبى بب بشچساب ّابی ضاٌابسابیای           

 RFID  (Radio Frequencyفشکبًس سادیَیای 

Identification           ًوَدُ اًذ.  باش چساب ّابی   

هضبَس اضیبء کَچکی دس اضکبل هختلف ّستٌاذ کاِ     

قببلیت اتصبل یب جبگزاسی دس اجسبم سا داضتِ ٍ دس     

داخل خَد داسای تشاضِ الکتشًٍیکی ٍآًتاي جاْات      

 دسیبفت یب اسسبل اهَاج سادیَیی بِ کذخَاى فشکبًسی

(RFID Transceiver) .هیببضٌذ 


