رتثِ تٌذی کتاتخاًِ ّای دیجیتالی ایزاى تِ لحاظ
اهٌیت اطالػات ًطاى داد کتاتخاًِ ّای
دیجیتالی هَسسِ ًطز اهام خویٌی(رُ)
پژٍّطگاُ ًیزٍ ،فزٌّگستاى ٌّز ،کتاتخاًِ ی
دیجیتال ػلَم اًساًی ضْزداری تْزاى ،کتاتخاًِ
دیجیتال ضزکت تزق هٌطمِ ای خزاساى،
کتاتخاًِ دیجیتال داًطگاُ تثزیش تا هیاًگیي 1اس
حذ اکثز هیاًگیي السم تزخَردار تَدُ ،در سطح
لَی لزار دارًذ .کتاتخاًِ دیجیتال داًطکذُ
کارآفزیٌی تْزاى تا هیاًگیي 37درغذ پاییي
تزیي هیاًگیي را دارد ٍ در سطح هتَسط ارسیاتی
هی ضَد .تز اساس یافتِ ّای پژٍّص تیطتزیي
درغذ کتاتخاًِ ّای دیجیتالی در سطح هتَسط،
 24/46در غذ را تطکیل هی دٌّذ تا در ًظز
گزفتي ایي یافتِ ّا ٍ ّوچٌیي ًتایج پژٍّص
(کَسها ) 2010هثٌی تز ًمع ّای اهٌیتی
کتاتخاًِ ّای دیجیتالی ارٍپا هطاّذُ هی ضَد
کِ کتاتخاًِ ّای دیجیتال ایزاى اس ًظز اهٌیت
اطالػات در همایسِ تا کتاتخاًِ ّای دیجیتال
ارٍپا ٍضؼیت هٌاسثتزی دارًذ .چٌاًچِ پیطتز
اضارُ ضذ پژٍّص کَسها ًطاى داد کِ  25درغذ
کتاتخاًِ ّای دیجیتالی ارٍپا هطکالت اهٌیتی
در سطح تحزاًی در ٍ در  40درغذ کتاتخاًِ ّا
در سطح هتَسط تَدُ است.

تز اساس سایز یافتِ ّای پژٍّص هطخع ضذ
تفاٍت هؼٌی داری تیي هیاًگیي ضاخع ّای
اهٌیت اطالػات کتاتخاًِ ّای دیجیتالی ٍجَد دارد
ٍ تا تَجِ تِ ًتایج آسهَى تؼمیثی تَیک هیاًگیي
ضاخع اهٌیت فیشییک ٍ هحیطی تِ ًحَ هؼٌی
داری تیطتز اس سایز ضاخع ّاست ٍ .کتاتخاًِ ّا
در ایٌص اخع تِ ًحَ هؼٌی داری لَی تز ٍ در
ضاخع اهٌیت هٌاتغ اًساًی تِ ًحَ هؼٌی داری
ضؼیف تز ّستٌذ ّوچٌیي ًتایج آسهَى ً tطاى داد
تفاٍت هؼٌا داری تیي کتاتخاًِ ّای دیجیتالی در
فضاّای داًطگاّی ٍ غیز داًطگاّی دارای
پزاکٌذگی یکساًی است.
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آگاد ٍ ّوکاراًص ّوچٌیي ًحَُ پیادُ ساسی ساهاًِ رد
فاضگز را تِ هٌظَر هذیزیت تخص ّای تیوارستاًی
تزای هماتلِ تا ػذم کارایی هَرد تزرسی لزار دادًذ.
ایي تزرسی ًطاى داد کِ استفادُ اس ایي فٌاٍری تا
تَجِ تِ پیچیذ گی ّای هَجَد در جَاهغ اهزٍسی ٍ
چالص ّای دًیای اهزٍس هی تَاًذ در تاال تزدى
کارایی تخص ّای پشضیک ٍ کاّص خطاّای
اًساًی هفیذ تاضذ ّوچٌیي طثك تحمیماتی کِ ٍیکش
ٍ ّوکاراًص در سال  2006در خػَظ کارتزدّای
تیوارستاًی ردفاضگز اًجام دادًذ تِ ایي ًتیجِ
رسیذًذ کِ استفادُ اس فٌاٍری رد فاضگز در
تیوارستاى هی تَاًذ هزاحل را کاّص دّذ ،پذیزش،
ًظارت ٍ فزایٌذ ّای هزالة اس تیواراى را خَکار
ساسد ٍ خطاّای پشضیک را ًیش کاّص دّذ
تیوارستاى تزیویٌگام در اًگلستاى تیوارستاى ّای
تزٍیگلیَ ٍ کاراٍاگَ در ایتالیاٍ ،ایي هوَرال ٍ
کزیستیٌادر ایالت هتحذُ اهزیکا ًیش هثال ّای تارسی
اس کارتزد هَفك فٌاٍری رد فاضگز در ػزغِ خذهات
تیوارستاًی ّستٌذ فٌاٍری رد فاضگز فٌاٍری
ًَظَْری است کِ تِ سزػت در حال تثذیل ضذى تِ
استاًذاردی تزای ردیاتی هَجَدی ضٌاسایی تیواراى
ٍ هذیزیت کارکٌاى است هشیت اغلی ساهاًِ ّای رد
فاضگز تَاًایی آًْا در جوغ آٍری دادُ ّا تِ غَرت
تالدرًگ است .کارتزد ّای هزالت ّای تْذاضتی
ییک اس حَسُ ّای پزطزفذار است

کِ هی تَاى تا استفادُ اس ایي فٌاٍری تِ پیطزفت ّای در
هزالثت ّای تْذاضتی افشایص یک فیت ٍ کااّاص سهااى
اًتظار تیوار در تْیٌِ ساسی خذهات رسیذ .کارتزد
فٌاٍری RFIDدرتیوارستاى هَجة ایجاد هاشایاای تازای
هذیزیت (استاًذارد ساسی سادُ ساسی جزیاى کار ٍ تْثاَد
یک فیت هستٌذ ساسی تا استفادُ اس دادُ ّای جوغ آٍری
ضذُ) کارکٌاى(دستزسی سزیغ تِ ساتمِ دلیك ٍ هافاػال
پشضیک تیوار تا استفادُ اطالػات خَاًذُ ضذُ اس تزچسة
هٌحػز تِ فزد ّز تیوار ) ،تیواراى(دستزسی سازیاغ تاِ
ساتمِ دلیك ٍ هفػل پشضیک تیوار تا استفادُ اس خَاًاذى
اطالػات تز چسة هٌحػز تِ فزد ّز تیوار در ّز لحظاِ)،
تجْیشات(هذیزیت تْتز هَجَدی کاال تا اطالع تازخاط اس
کویت ٍ یک فیت هَجَدی ّا) ٍ دارٍ ٍ خاَى (ردیااتای
ًوًَِ ّای آسهایطگاّی ٍ خًَی تیواراى ٍ ردیاتی دارٍّای
گزاى لیوت ) خَاّذ ضذ.
اس آًجایی کِ ّز فٌاٍری چالص ّای خاظ خاَد را دارد
ضٌاسای ایي چالص ّا هی تَاًذ سْن تِ سشایی در تاْازُ
ٍری آى داضتِ تاضذ .فٌاٍری رد فاضگز ًیش ػالٍُ تز کلایاِ
چالص ّایی کِ فٌاٍری ّای ًَ ظَْر در ایزاى تا آى رٍتاِ
رٍ ّستٌذ چالص ّای هٌحػز تِ فزد خاَد را دارد کاِ
ػثارتٌذ اس تزلزاری اهٌیت غزف ّشیٌِ تاال جْت خازیاذ
تجْیشات طزاحی پیکزُ تٌذی ٍ سفارش ساسی یکپارچگی
تا ساهاًِ ّای هَجَد لاتلیت اػتواد ٍ در ًْایت هاَضاَع
حزین ضخػی ٍ اخاللی تا تَجِ تِ اهکاى هَاجِ ضذى ایي
فٌاٍری تا کلیِ چالص ّای تاال ٍ تِ هٌظَر جلَگایازی اس

ٍلَع آًْا ٍ هماتلِ تا ّزیک راّکارّایی پیطٌْااد ضاذُ
است تذیْی است در غَرتی کِ ساهاًِ هَرد ًاظاز تاِ
غَرت غحیح ٍ اغَلی طزاحی ٍ هذیزیت ضَد ،کارایای
فٌاٍری رد فاضگز تا سَْلت تیطتزی تِ ًوایص گذاضتاِ
خَاّذ ضذ .تیوارستاى فیزٍسگز تیوارستااًای تاا 251
تخت هػَب ،هساحت کل 18500هتز هزتغ ٍ هساحات
سیزتٌای  25000هتز هزتغ تا ساتمِ ای تیص اس  40سال
است .تا تَجِ تِ ایٌکِ تیوارستاى فَقً ،ماا لاَت ٍ
ضؼف خَد را در سایت اطالع رساًی تِ تزتیة ًاکااتای
چَى اػتماد تِ ارتمای یک فیت ٍ ػذم استمزار تجْیشات
هذرى هؼزفی هی کٌذ هی تَاًذ تستز هٌاسثای جاْات
پیادُ ساسی فٌاٍری ًَیي رد فاضگز در حَسُ ساالهات
کطَر تاضذ .تیوارستاى هذکَر تا تَجِ تِ هسااػاذت ٍ
ّوکاری هذیزیت ٍ پزسٌل تِ ػٌَاى یک تیاواارساتااى
هتؼارف پس اس دریافت هؼزفی ًاهِ اس داًطاگااُ ػالاَم
پشضیک ایزاى تزای اًجام ایي پژٍّص اًتاخااب ضاذُ
است .تذیْی است تا تیاک ُ تاز ًاماا لاَت ایاي
تیوارستاى ٍ استفادُ اس فٌاٍری ّاای ًاَیاٌای چاَى
فٌاٍری رد فاضگز هی تَاى در جْت رفغ ًما ضاؼاف
گام تزداضت ٍ تِ تْزُ ٍری لاتال تاَجاْای در ایاي
تیوارستاى رسیذ.

