
 حول ًٍقل خَدکاس اجٌاس:

حول ٍ ًقل اتَهاتیک  RFIDیکی دیگش اص کاسبشدّای 

اجٌاس است. دس ایي سٍش با استفادُ اص تسوِ ًقالِ ّا ٍ 

سیستن ّای سَستیٌگ) هٌظن کٌٌذُ اجٌاس( هی تَاى 

اجٌاس سا حول کشدُ ٍ داخل قفسِ ّا ٍ یا سبذ ّا 

چیذ. بذیي تشتیب کاس هتػذی کتابخاًِ بسیاس سبک 

 خَاّذ ضذ.

 عوش طَالًی بشچسب ّا:

بذلیل عذم تواس با اجٌاس  RFIDعوش بشچسب ّای 

دیگش بسیاس بیطتش اص بشچسبْای باس کذ است ٍ تَلیذ 

تعاهل  011111کٌٌذُ گاى ایي بشچسبْا عوشی هعادل 

 سا بشای ّشبشچسب دس ًظش هیگیشًذ.

 :RFIDچْاس فاص هذیشیت کتابخاًِ ای با استفادُ اص 

 بشقشاسی سیستن اهٌیتی کتابخاًِ بتٌْایی-0

 پطتیباًی اص کٌتشل گشدش اجٌاس دس کتابخاًِ-2

 خَد کٌتشلی دس ٍسٍد ٍ خشٍج کاال-3

 کٌتشل هَجَدی َّضوٌذ                                                                  -4

89خرداد ماه   

RFID  2چیست؟ 

 قابلیت اطویٌاى:

بشچسب خَاًْای هَجَد بسیاس قابل اطمومیمٌماى     -0

همذعمی      RFIDّستٌذ ٍ سیستوْای کتابخاًِ ای 

 % بشچسب کتابْا ساهیخَاًٌذ.011ّستٌذ کِ بطَس 

 RFIDدس غَست تٌظین بَدى سیسمتمومْمای        -2

 هیضاى خطا بسیاس کن خَاّذ بَد.

ٍضعیت گشدش کاال سا سٍی  RFIDسیستوْای  -3

بشچسب آًْا ثبت هیکٌٌذ. ایي عول با غمیمش فمعمال        

بْمٌمگمام     (eas)(theft)کشدى یک بیت بٌام سشقت

ٍسٍد ٍ خشٍج کاال غَست هی گیشد. دسغَستمی کمِ      

جٌسی بذٍى ّواٌّگی خشٍج اص هحل خاسج گمشدد    

فشاً آالسهْایی فعال هیطًَذ کِ ایي عول سا ّطمذاس      

هیذّذ. حتی هی تَاى با بشقشاسی استباط با سمیمتمن       

اتَهاسیَى کتابخاًِ عالٍُ بمش اعمالم ایمي عمومل              

هطخػات جٌس سشقت ضذُ سا ًیض بمِ همتمػمذی       

 کتابخاًِ ًطاى داد.

 هَجَدی گشفتي با سشعت باال:

چک کشدى  RFIDیکی اص خػَغیات هٌحػش بفشد 

کتابْای هَجَد دس قفسِ بذٍى ًیاص بِ خاسج کمشدى    

ٍیا کج کشدى تک تک آًْاست بذیي تشتیب کمِ بما     

بشدى یک بشچسب خَاى دستی د ساطشاف یک قفسِ 

هیتَاى کلیِ کتابْای هَجَد دسآى قفسِ سا هَجَدی 

گشفت. بذیي طشیق ًِ تٌْا هیتَاى هَجَدی کتابخاًِ  

سا بشٍص کشد بلکِ دس غَست عذم قشاسگشفتي کتابْا دس 

 هحل هٌاسب آًْا سا تػحیح کشد.

 دانشکده پرس تاری الیگودرز



بما     RFIDتحقیقات اٍلیِ دس صهیٌِ تکٌَلَطی 

با عمٌمَاى    0441هقالِ ّشی استاکوي دس سال 

"استباطات بکوک اًعمکماس قمذست" ضمشٍ            

گشدیذ. استاکوي پیص بیٌی کشدُ بَد جمْمت      

سفع هطکالت عوذُ دس ایمي سٍش ٍکطم            

کاسبشدّای خاظ آى تحقیقات گستشدّای بایذ 

غَست گشفتِ کِ عولی ضذى آى ًیاص بِ سمی    

سال پیطشفت دس صهیٌِ ّای هختل  تکٌَلَطی 

 داسد.

 دس کتابخاًِ                                                                                                   RFIDتکٌَلَطی 

جذیذتشیي تکٌَلَطی ضذ سمشقمت همَسد         -0

یما بمعمبماستمی           RFIDاستفادُ دس کتابخاًِ   
Radio Frequency Identification  
هی بماضمذ. دسقمیماس بما سمیمسمتمومْمای                   

الکتشٍهکاًیکال ٍ فشکاًسْای سادیَیی کمِ دس      

دِّ ّای گزضتِ هَسد استفادُ قشاس هیگمشفمت   

اص اهٌیت بماالتمش ٍ ًمیمض          RFIDسیستوْای 

قابلیت جابجایی بیطتشی بشخمَسداس اسمت. ٍ        

بْویي دلیل کاسبشد هفیذی دس اهَس اًباسداسی ٍ 

 حول ٍ ًقل کاال خَاّذ داضت.

 

2-RFID     ٍ تشکیبی است اص تکٌَلَصی سادیَیمی

هیکشٍچیپ. بشچسبْایی کِ بِ اجٌاس چسبمیمذُ    

هیطًَذ حاٍی هیکشٍچیپْایی است کِ اطالعاتمی  

سا دس خَد رخیشُ داسًذ. ایي اطمالعمات تمَسم           

سیستوْای سادیَیی خاغی غشفٌظش اص هسیمش ٍ    

جْت حشکت اجٌاس خَاًذُ هی ضًَذ )ًیاصی بمِ   

دیذ هستقین ًوی باضذ(. ّوجٌیي هیضاى فاغلِ تا   

بشچسب خَاًْا آًچٌاى اّویتی ًمذاسد همگمش دس        

هَاقعی کِ دسبْای خشٍج اص ٍسعت بیص اص حمذ    

 4بشخَسداس باضٌذ. پٌْای هحل خشٍج ًبایستی اص  

فَت تجاٍص ًوایذ تا بتَاى آى سا با دٍ سمٌمسمَس        

 هتش پَضص داد. 2داسای بشد 

هیتَاًذ جایگضیي خمَبمی    RFIDبذیي تشتیب -3

، الکتشٍ (RF)بشای سیستوْای فشکاًس سادیَیی 

 ٍباس کذ گشدد   (EM)هکاًیکال 

 :RFIDهضایای سیستوْای 

باعث غشفِ جَیی دس ٍقت بٌْگام اًجام اهمَس     -0

هشبَط بِ باصسسی هیگشدد. ایي غشفِ جَیی بذلیل  

خَاًذى سشیع بشچسب ّا ًسبت بِ باسکذ ٍ ًمیمض     

اهکاى خَاًذى ّوضهاى چٌذیي بشچسب همَجمَد   

دس یک سبذ هیباضذ. ایي عول بطَس ًاباٍساًمِ ای     

 anti-collision)تَس  الگمَسیمتمن خماغمی       

algorithm)            اًجام ضذُ ٍسٍد ٍ خمشٍج یمک

 حجن اص اجٌاس سا کٌتشل هیٌوایذ.

قبالً اص سیستوْای الکتشٍهکاًیکال ٍ فشکاًمس  -2

سادیَیی بشای اهٌیت ٍ اص سیستوْای باس کذ بشای 

کٌتشل جابجایی کاال استفادُ هیطذ اها با استفادُ 

ّش دٍ هَسد اهمٌمیمت ٍ         RFIDاص سیستوْای 

کٌتشل جابجایی کاال سا هی تَاى باّن ٍ فقم  بما     

 استفادُ اص بشچسب کاال اًجام داد.

اًجام عول تطشیفات ٍسٍد ٍ خشٍج کاال بػمَست    

 خَدکاس:

دس سابطِ با خشٍج کاال بٌْگام اسمتمفمادُ اص         -0

RFID       ًیاصی بِ چیذى کاال سٍی یمک المگمَی

خاظ ًوی باضذ ٍ ایي کاس تَس  خَد ضمخمع     

اهاًت گیشًذُ بشاحتی اًجام هیطَد. عولیات ثبت  

خشٍج کاال بػَست یکجا بشای توماهمی اجمٌماس       

 غَست هیپزیشد.

دس ٌّکام بشگطت کاال ًیمض کماس همتمػمذی           -2

کٌتشل ٍسٍد سا هطتشی اًجام هیذّذ ایي عول بما  

 ًػب سٌسَسّایی دس قفسِ ّا غَست هیگیشد.

 


