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واژه های کلیدی:
RFID

RFID تجهیزات
کاربردها و مزایا

نرم افزار

ری
آو
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ــ

گ

ــی فناوری RFID 1 پرداخته  در این مقاله به بررس
ــرای راه اندازی  ــتفاده ب ــه تجهیزات مورد اس  و کلی
ــریح و در پایان برخی  پروژه ای مبتنی بر آن را تش
ــاوری RFID در صنایع  ــا و مزایای فن از کاربرده

مختلف را ذکر می کنیم.

1. Radio Frequency IDentification

مهندس مبین محسن زاده 
کارشناس آموزش شرکت

 مهندسی ایمن تابلو
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... RFID  

مقدمه
ــر به آرامی در  ــی از نوآوری ها و اختراعات بش برخ
ــمیت  قالب محصولی کاربردی بین عموم مردم رس
ــه تصور زندگی  ــد ک پیدا می کنند و زمانی می رس
ــد  مدرن بدون وجود آن ها غیرممکن به نظر می رس
ــل گرفته تا  ــون و موبای ــال آن را از تلویزی ــه مث ک
ــزات زمان  ــط داد. این تجهی ــا می توان بس هواپیم
ــوم مردم قرار  ــتفاده ی عم ــت مورد اس زیادی نیس
گرفته اند، ولی گستره ی کاربرد آن ها بسیار بیش تر 

از عمر پیدایش آن ها است.
برخی از فناوری ها نیز شاید مانند این اقالم به چشم 
ــرف کننده نیاید ولی در فرآیند تولید، پخش و  مص
فروش این محصوالت نقشی کلیدی دارند. فناوری 
RFID یا شناسایی از طریق امواج رادیویی، از این 
ــت که در کشورهای  ــته از فناوری های نوپا اس دس
ــتفاده قرار می گیرد و به  ــیار مورد اس پیشرفته بس
زودی در همه جا فراگیر می گردد. خیلی ها فناوری 
ــه و جایگزین بارکد  ــل یافت ــل تکام "RFID را نس
ــی یکی از  ــن جایگزین ــع ای ــه در واق ــد ک  می دانن
ــاده ترین امکاناتی است که RFID در اختیار ما  س
ــیار  قرار می دهد و دامنه ی امکانات و کاربرد آن بس
 RFID ــاوری ــازی فن ــت! پیاده س فراتر از این اس
ــک، مخابرات و  ــاخه ی الکترونی ــه ش ــر پایه ی س ب
ــی رایانه استوار است. در کشور ما ایران  برنامه نویس
ــه عمومیت  ــت ک ــالی اس ــز این فناوری چند س نی
ــود منابع اطالعاتی و  ــرده ولی به علت کمب پیدا ک
کاربردی بیش تر متخصصان این بخش از آن اطالع 
کافی ندارند. بلیت هوشمند مترو تهران نمونه ای از 

این کاربرد است. 

فناوری RFID چیست؟
 Radio Frequency ــارت ــف عب RFID مخف
ــایی از طریق  IDentification و به معنی شناس
ــی از اعضای مهم  ــت که یک ــس رادیویی اس فرکان
خانواده ی تجهیزات 2AIDC می باشد. همان طوری 
ــت طریقه ی شناسایی بر  که از نام آن مشخص اس
ــکل  ــواج رادیویی بوده و بزرگ ترین مش ــاس ام اس
ــی محدودیت  ــایی خودکار یعن ــامانه های شناس س
شدید فاصله و موانع را از بین می برد! از این فناوری 
نیز مانند سایر فناوری های تشخیص خودکار جهت 
ــا، حیوانات، و  ــزات، کااله ــواع تجهی ــایی ان شناس
ــتفاده می گردد. اگر بخواهیم به  ــان ها اس حتی انس
ــرد آن صحبت کنیم  ــر در مورد عملک طور مختص
ــب های مخصوصی3 را که  باید بگوییم کاربر، برچس
ــباهت زیادی به بارکد دارد  گاهی از نظر ظاهری ش
ــد. حال اگر این  ــالم مورد نظر نصب می کن روی اق
برچسب در محدوده ی مجاز گیرنده4 مورد نظر قرار 
بگیرد با تبادل داده با آن، توسط گیرنده، شناسایی 
ــود و کد درون آن در بانک اطالعاتی نرم افزار  می ش
2. Automatic Identification and Data Capture 
3. Tag
4. Reader

ــده و عملکرد مورد نظر ما را  ــتجو ش مربوطه جس
انجام می دهد.

فناوری RFID از برخی از جهات مشابه سامانه ی 
ــد و حتی می توان آن  را نسل تکامل  بارکد می باش
یافته ی بارکد دانست، زیرا از بارکد نیز برای همین 
ــتفاده کرد. اما مشکالت مهمی  منظور می توان اس
که فناوری بارکد دارد باعث می شود که ما به سمت 

فناوری RFID هدایت شویم.

RFID تجهیزات مورد استفاده در فناوری
ــی بر فناوری  ــازی یک پروژه ی مبتن برای پیاده س

RFID نیاز به تجهیزات زیر می باشد:
1. انواع برچسب؛

2. انواع قرائتگر5 و آنتن؛
3. انواع چاپگر اطالعات؛

4. نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک اطالعاتی.
ــکیل  حال می خواهیم عملکرد هر یک از اجزای تش
ــی کنیم. فرض  ــده را در قالب یک پروژه بررس دهن
ــوع غیرفعال6 را به  ــب مخصوصی از ن کنید برچس
کمک چاپگر بارگذاری می کنیم که شامل اطالعات 
ــده  ــت و روی آن نصب ش ــی از یک کتاب اس کامل
ــر میدان  ــدن کتاب به قرائتگ ــت. با نزدیک ش اس
مغناطیسی اطراف آن روی سیم پیچ برچسب تأثیر 
گذاشته و ولتاژ الکتریکی کوچکی را ایجاد می کند 
که برای فعال شدن تراشه برچسب کافی است. این 
تراشه کد مخصوصی که در آن قرار دارد را به کمک 
ــه روی آن قرار دارد به صورت کد  آنتن کوچکی ک

شده منتشر می کند.
5. reader
6. Passive

ــیگنال را خوانده و  ــن گیرنده ی قرائتگر این س  آنت
ــده را به  ــس از باز کردن کد، اطالعات دریافت ش پ
نرم افزار مربوطه انتقال داده و نرم افزار از روی بانک 
ــایی کرده و  ــب را شناس ــی خود آن برچس اطالعات
عملیات مربوطه را انجام می دهد که می تواند شامل 
ــورد کتاب مانند نام  ــش اطالعات دقیقی در م نمای
کتاب، مؤلف، ناشر، موضوع و یا ثبت آن برای امانت 

به خواننده باشد. 

برچسب
ــامانه ی RFID است که به  برچسب ابزار اصلی س
ــیله ی دیگر  ــیء و یا هر موجود یا وس ــرد،کاال، ش ف
متصل می گردد تا بتوانیم آن را شناسایی و ردیابی 
ــمت پایه ی نگهدارنده،  کنیم. برچسب از چهار قس
ــه ی کنترلی، آنتن دریافت و ارسال اطالعات  تراش
ــکیل می شود. در شکل 2 مراحل  و منبع تغذیه تش
ــب غیرفعال را مشاهده  مختلف ساخت یک برچس

می کنید.
ــکال مختلف  ــب ها در انواع و اش امروزه این برچس
ــوند که پارامترهای اصلی تعیین کننده  تولید می ش
ــرد مفید  ــل قرارگیری، ب ــاب آن، مح ــرای انتخ ب
ــده است   ــایی، اندازه ی کاال و قیمت تمام ش شناس
ــه، فرکانس  ــب نوع منبع تغذی ــب ها بر حس برچس
ــکل  ــه ی داخلی، اندازه و ش ــی، نوع حافظ عملیات
ــوند که در ادامه به بررسی کامل  دسته بندی می ش

هر یک از آن ها می پردازیم.

شکل 2. مراحل مختلف ساخت یک برچسب غیرفعال

RFID شکل 1. زنجیره ی کابردهای فناوری
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منبع تغذیه
ــه ی به کار رفته در برچسب به  از آن جایی که تراش
ــال اطالعات نیاز به  ــور تأمین انرژی برای ارس منظ
منبع تغذیه دارد، متناسب با کاربرد آن برچسب در 

یکی از سه گروه اصلی زیر قرار می گیرد:
.برچسب غیرفعال

.برچسب فعال
.برچسب نیمه فعال

برچسـب غیرفعال: این نوع از برچسب عمومیت 
ــایر مدل ها دارد که قیمت  ــبت به س بیش تری نس
ــاده ی آن از  ــاختار س ــن، اندازه ی کوچک و س پایی

علت های اصلی آن است.
ــب انرژی مورد نیاز خود را توسط  این نوع از برچس
ــی که  ــواج الکترومغناطیس ــیم پیچ خود و از ام س
ــن می کند و  ــود، تأمی ــط قرائتگر تولید می ش توس
ــا منبع تغذیه ی دیگری  ــع هیچ نوع باتری ی در واق
ــده در  درون آن قرار ندارد. جریان الکتریکی القا ش
ــب را فعال کرده و تراشه  سیم پیچ، تراشه ی برچس
داده ی قرار گرفته در حافظه ی خود را توسط آنتن 
ــت پایین، ابعاد  ــر می کند. عمر طوالنی، قیم منتش
ــیع و انعطاف باالی  ــه ی کاربرد وس ــک، دامن کوچ
فیزیکی از مزایا و برد کم )کمتر از 5 متر(، عملکرد 
ــی مایعات و  ــا فلزات و حت ــاورت ب ــف در مج ضعی
داشتن حافظه ای تنها خواندنی از معایب این نوع از 

برچسب می باشد.
ــکل 3 انواع مختلف برچسب های غیرفعال را  در ش

مشاهده می کنید.
ــب ها دارای  برچسـب فعال: این خانواده از برچس
منبع تغذیه ی داخلی )باتری( می باشند که جریان 
مورد نیاز برچسب را به صورت دایم تأمین می کند. 
ــورت دایم در  ــب ها معموالً به ص این نوع از برچس
ــود در حافظه ی خود  ــات موج ــال اطالع حال ارس
ــند و در برخی از مدل های خاص به کمک  می باش
ــده و با  ــه صورت زمان بندی ش ــات کاربر ب تنظیم
ــال داده را جهت  ــال پالس از بیرون عمل ارس اعم
ــام می دهند.  ــری انج ــرف بات ــی در مص صرفه جوی
ــایر  ــب ها قابلیت ارتباط با س این خانواده از برچس
ــد و همچنین دارای حافظه  ــب ها را نیز دارن برچس
و برد عملیاتی بسیار باالیی می باشند. برد ارتباطی 
ــش از 950 متر، حافظه ی داخلی با ظرفیت باال،  بی
ــب ها از مزایا  ــایر برچس امکان برقراری ارتباط با س
ــد کوتاه و به  ــاد بزرگ، عمر مفی ــت باال، ابع و قیم
ــیمیایی باتری، کاربرد محدود  علت داشتن مواد ش
از معایب عمده ی این خانواده از برچسب است. در 
شکل 4 انواع مختلف برچسب های فعال را مشاهده 

می کنید.

شکل 3. نمونه هایی از انواع برچسب های غیرفعال

ــب ها  برچسـب  نیمه فعال: این خانواده از برچس
ــد که  ــوع فعال دارای باتری داخلی می باش مانند ن
ــده دارد؛ ولی تفاوت آن با  ــه را بر عه تغذیه ی تراش
ــت که از باتری برای کمک در  نوع فعال در این اس
ــیگنال های رادیویی استفاده نمی گردد و  ارسال س
ــدارات الکترونیکی  ــرد آن صرفاً فعال کردن م کارب
ــب است. به عنوان نمونه، یک تولید  بر روی  برچس
ــب های  ــت برچس ــده ی مواد غذایی ممکن اس کنن
RFID مجهز به حسگرهای حرارتی را در سکوهای 
حمل بار نصب نماید تا بتواند حرارت محصوالت را 
ــن حمل و نقل کنترل نماید. پس از افزایش  در حی
ــطح  درجه ی حرارت یک محصول خاص به یک س
ــخص، اطالعات آن توسط حسگر بطور خودکار  مش
ــردد. در زمان توزیع  ــت می گ ــب ثب بر روی برچس
ــب  ــروش کاال، از اطالعات موجود در برچس و یا ف
ــل و نقل و  ــت فرآیند حم ــی صح به منظور بررس
ــگرهای  ــتفاده می گردد. این نوع حس انبارداری اس
ــت نیازمند یک باتری بر روی برد  جانبی ممکن اس
ــند تا بتوانند در زمان حمل و نقل و  اصلی خود باش
یا انبارداری وظایف خود را به درستی انجام دهند. 
ــب، نیمه فعال گفته می شود. برد  به این نوع برچس
مناسب )حدود 60 متر(، قابلیت ارتباط با حسگرها 
ــا، حافظه ای بزرگ تر از نوع  و انتقال اطالعات آن ه
ــبتاً باال، ابعاد بزرگ،  ــال از مزایا و قیمت نس غیرفع
ــیمیایی  ــتن مواد ش عمر مفید کوتاه و به علت داش
ــال از معایب  ــرد محدود مانند نوع فع ــری، کارب بات

عمده ی این خانواده از برچسب ها است.

شکل 4. انواع برچسب های فعال

فرکانس عملیاتی
ــی زیر  ــروه اصل ــه 7 گ ــی ب ــای رادیوی فرکانس ه

طبقه بندی می شوند:
 )Very Low Frequency( VLF .1 

 )Low Frequency( LF .2 
 )Medium Frequency( MF .3

 )High Frequency( HF .4 
 )Very High Frequency( VHF .5
 )Ultra High Frequency( UHF .6

)SHF,EHF( Microwave .7
ــی تجهیزات  ــی تمام ــدوده ی فرکانس ــن مح در ای
ــد در نتیجه باند  ــی و مخابراتی کار می کنن رادیوی
ــود که با  ــوری انتخاب ش ــتفاده باید ط ــورد اس م
ــد.  ــته باش ــایر تجهیزات مخابراتی تداخل نداش س
ــتانداردهای  ــاز مطابق با قوانین و اس ــن باند مج ای
بین المللی تعیین می شوند. تجهیزات RFID تنها 
ــی LF، HF، UHF و ــته ی فرکانس  در چهار دس

ــی  ــد. در ادامه به بررس Microwave کار می کنن
ــی  ــای فرکانس ــن بانده ــی ای ــخصه های اصل  مش

می پردازیم.
ــی این  فرکانس پایین  )LF(: محدوده ی فرکانس
ــه دارای دو  ــت ک ــن 30 تا 300KHz اس باند بی
ــتفاده در  ــتاندارد 125و 134/5KHz برای اس اس
ــت. در این گستره ی فرکانسی  فناوری RFID اس
ــب ها  ــت در نتیجه برچس اندازه ی آنتن ها بزرگ اس
بزرگ ترند. همچنین سرعت تبادل اطالعات پایین، 
ــبتاً زیاد و دارای ساختاری پیچیده  هزینه ی آن نس
ــدن در مدل  ــن برد خوان ــت. همچنی و ضخیم اس
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ــت و قابلیت خواندن  ــال کمتر از نیم متر اس غیرفع
چند برچسب همزمان را ندارد.

ــتره  ــب فعال و غیر فعال در این گس  دو نوع برچس
ــب برای خواندن حجم  ــاخته می شود LF مناس س
ــک و در کنار آب،  ــل نزدی ــات کم در فواص اطالع
ــت. این سامانه معموأل جهت  چوب و آلومینیوم اس
ــامانه های  ــوییچ خودرو، س ــایی حیوانات، س شناس
دزدگیر، کنترل عبور و غیره بکار می رود. همچنین  
ــوان آن ها  ــدن حیوانات می ت ــازی آن در ب با جاس
ــب های  ــدود ردگیری کرد. برچس ــافتی مح را مس
ــی کار می کنند  ــه در این بازه ی فرکانس RFID ک
ــط القای  ــورد نیاز خود را توس ــوالً تغذیه ی م معم
ــی دریافت می کنند و در مدل های  الکترومغناطیس
محدودی از نوع فعال می باشند. از معایب اصلی این 
ــت که در مجاورت فلزاتی مانند  ــب ها آن اس برچس

آهن و فوالد به درستی عمل نمی کنند.
ــی استاندارد   فرکانس باال  )HF(: بازه ی فرکانس
ــس ــه فرکان ــت ک ــا 30MHz اس ــن 3 ت "HFبی

ــتفاده  ــامانه RFID مورد اس 13/56MHz در س
ــب ها حدود  قرار می گیرد. فاصله ی خواندن برچس
ــوع غیرفعال تولید  ــب ها تنها از ن یک متر و برچس
ــتفاده در پروژه هایی که حجم  ــوند. جهت اس می ش
کمی از اطالعات در فاصله ی نزدیک مورد استفاده 
قرار می گیرد و امکان استفاده در کنار مواد مرطوب 
ــاده تر  ــبت به نوع LF دارای طراحي س را دارد. نس
ــرعت  ــب و س ــر، قطر کمتر برچس ــن ارزان ت و آنت
ــای عمده ی آن ردیابی  ــد. از کاربرده باالتر می باش
کتاب در کتابفروشی ها و کتابخانه ها، فروشگاه های 
ــا در فرودگاه ها،  ــل چمدان ه ــل و نق ــاس، حم لب
ــاص و ... به  ــه محیط های خ ــی ب ــرل دسترس کنت
ــایی با  ــوان جایگزین کارت های شناس ــژه به عن وی
ــی بوده که دراین روش با قرارگیری  نوار مغناطیس
کارت در فاصله ی مشخصی از کدخوان ها شناسایی 
ــامانه می توان  آن صورت می گیرد. از معایب این س
ــب کنار فلزات، گستره ی  ــیار نامناس به عملکرد بس
ــي محدود، ساختاري نیازمند به مدار دو رو  فرکانس

و اندازه ی بزرگ آنتن و برچسب اشاره کرد. 
ــی  فرکانس بسـیار باال  )UHF(: بازه ی فرکانس
ــت  300 تا 3000GHz محدوده ی باند UHF اس
ــتفاده در RFID دارای  ــرای اس ــتره ب که این گس
ــتانداردی خاص برای همه ی کشورها نمی باشد  اس
ــتانداردی خاص خود را دارد که  ــوری اس و هر کش

معموالً بین 869 تا 915MHz متغیر است.
ــب  از مزایای مهم باند UHF می توان به برد مناس
ــیار مناسب برای  ــخگویي بس نزدیک به 3 متر، پاس
ــدازه ی کوچک تر آنتن و  ــل باالی یک متر، ان فواص
برچسب نسبت به نوع LF و HF، عدم نیاز به دید 
مستقیم جهت خواندن اطالعات از برچسب توسط 
ــرخ باالي انتقال داده  و قیمت پایین آن  قرائتگر، ن
ــتفاده در  ــاره کرد. در مقابل آن، عدم امکان اس اش
مجاورت رطوبت زیاد و بافت های مرطوب و ضخیم 

شکل 5. کاربرد برچسب RFID در محاسبه ی دقیق مسابقات پرش طول

ــلوغ UHF که  ــیار ش مانند چوب و پهنای باند بس
ــی مانند موبایل و  ــر تجهیزات الکترونیک در بیش ت
ــی رود و گاهی موجب  ــیم به کار م تجهیزات بی س
اختالل در سامانه می گردد. از کاربردهای مهم این 
ــی می توان به ردیابی و شناسایی جعبه  باند فرکانس
و کانتینرهای حمل بار، عوارض جادهای و مدیریت 

کاالی موجود در انبار اشاره کرد.
ــی این  فرکانـس ماکروویـو: محدوده ی فرکانس
ــد که فرکانس 2/48 تا  باند باالی 3GHz می باش

ــد  ــن بان ــی رود. ای ــه کار م 5/6GHz درRFID ب
فرکانسی معموالً به منظور استفاده در برچسب های 
فعال مورد استفاده قرار می گیرد و دارای برد بیش 
ــت. از این نوع برچسب معموالً برای  از 100 متر اس
ــایل امنیتی  ــراد و کاالهای خاص و مس ــی اف ردیاب
ــک آنتن و  ــیار کوچ ــود. اندازه بس ــتفاده می ش اس
ــب، عدم نیاز به دید مستقیم بین برچسب و  برچس
ــیار باالی داده و پهنای باند وسیع  قرائتگر، نرخ بس
ــایر  ــا و نویزپذیری زیاد، امکان تداخل با س از مزای
ــس باال و ضعف عملکرد  تجهیزات مخابراتی فرکان

شکل6. گستره ی باند فرکانسی تبادل اطالعات

ــام مرطوب از معایب  ــاورت با فلزات و اجس در مج
ــخصات اصلی باندهای  ــت. در جدول 1 مش آن اس

مختلف فرکانسی را مشاهده می کنید.

حافظه ی داخلی
ــرد دارای حافظه ای  ــب کارب ــب بر حس هر برچس
ــت.  ــن 16bit تا چند صد کیلوبایت اس ــی بی داخل
ــه 3 گروه اصلی  ــب ها از لحاظ نوع حافظه ب برچس

تقسیم می شوند:
برچسـب های فقـط خواندنـی7 : در این نوع از 
ــکان خواندن داده از آن وجود دارد  حافظه فقط ام
ــود در آن را تغییر داد.  ــوان اطالعات موج و نمی ت
ــند  ــب هایی از این نوع همانند بارکد می باش برچس
که فقط یک مرتبه توسط تولید کننده برنامه ریزی 
ــب محدود  ــن نوع از برچس ــود. حافظه ی ای می ش
ــاده چند رقمی که  ــوده و معموالً  تنها یک کد س ب
ــزی می گردند و  ــد برنامه ری به صورت ثابت می باش
ــامانه های موجود  ــان را با س ــی می توان آن به راحت

7. Read Only

... RFID  
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LFHFUHFMicrowaveباند فرکانسی

برد خواندن 
برچسب های 

غیرفعال
50cm 1کمتر ازm 9کمتر ازm 100بین 3 تاm بیش از

منبع تأمین 
انرژی

معموالً از نوع 
غیرفعال

معموالً از نوع 
غیرفعال

معموالً از نوع 
فعال 

معموالً از نوع 
فعال

سرعت تبادل 
داده

بسیار سریعسریعمتوسطکند

اندازه ی برچسب 
خیلی کوچککوچکبزرگخیلی بزرگغیرفعال

کاربردهای 
عمومی

به عنوان کلید 
ورودی، ردیابی 

حیوانات

کارت های 
هوشمند، 

کتابخانه ها، 
ردیابی کاال

عوارض 
جادهای، 

ردیابی حمل 
بار

مدیریت و 
ردیابی دقیق 

کاال و افراد

کارایی در 
مجاورت فلزات و 

مایعات
خیلی ضعیفضعیفخوبخیلی خوب

قیمت تمام 
شده ی برچسب

بسیار ارزان در ارزانبه نسبت گرانگران
شمارگان باال

RFID جدول 1. مشخصات اصلی باندهای مختلف فرکانسی در فناوری

بارکد تلفیق کرد.
ــب ها دارای ضریب امنیتی باالیی  این نوع از برچس
ــند و معموالً برای جلوگیری از سرقت کاال  می باش

به کار می روند.
 :)R/W( برچسـب های خواندنـی/ نوشـتنی
ــمند نیز  ــب های هوش ــب هاي R/W برچس برچس
ــی برخوردار  ــاف باالی ــوند و از انعط ــده می ش نامی
ــکان ذخیره ی  ــب ها ام ــتند. در این نوع برچس هس
ــب های  حجم باالیی از اطالعات وجود دارد. برچس
ــتفاده  فوق از حافظه هایی با قابلیت آدرس دهی اس
ــت را دارد که محتویات  هر  ــد که این قابلی می کنن

قسمت از حافظه را تغییر دهد.
 :)WORM( 8برچسب های یک بار نوشـتنی
ــد که  ــب دارای حافظه ای می باش این نوع از برچس
ــتن و چندین مرتبه خواندن  قابلیت یک مرتبه نوش
ــن نوع حافظه ها همانند حافظه های فقط  را دارد. ای
ــند که با حجم اندکی از اطالعات  خواندنی می باش
ثابت برنامه ریزی می شوند و مانند CD خام امکان 
ــرای یک مرتبه در اختیار  تغییر اطالعات موجود ب

کاربر گذاشته می شود.

شکل و اندازه
ــکال  ــب های RFID می توانند در ابعاد و اش برچس
ــه  ــوند که با توجه به این که تراش مختلف تولید ش
 RFID ــب ــده در یک برچس و آنتن بکارگرفته ش

8. Write-Once-Read-Many

ــود، امکان استفاده از  ــیار کوچک ساخته می ش بس
برچسب های RFID به هر شکل و اندازه ای وجود 
خواهد داشت. )از برچسب های پالستیکی کوچکی 
ــوش حیوانات متصل  ــواره به گ که مانند یک گوش
ــیار ریزی که در بدن  ــود تا کپسولی های بس می ش
ــکل یک  ــود(. اندازه و ش ــرار داده می ش ــان ق انس
ــتگی دارد.  ــب RFID به نوع کاربرد آن بس برچس
ــاخته شوند  ــب ها باید به گونه ای س برخی از برچس
ــرارت باال،  ــل عوامل محیطی مانند ح ــه در مقاب ک
رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم باشند و برخی دیگر 
ــب های  ــند، نظیر برچس ارزان قیمت و عمومی باش

هوشمندی که روی کتاب وصل می شوند. 

قرائتگر و آنتن
ــتگاهی است هوشمند که سیگنال های  قرائتگر دس
دریافت شده از برچسب را پردازش کرده و متناسب 
با آن پیغام مورد نظر را به کنترل کننده که می تواند 

PLC یا PC باشد ارسال می کند.

ــب های غیرفعال انرژی  عالوه بر آن در مورد برچس
ــدن آنرا نیز تأمین می کند.  مورد نیاز برای فعال ش
ــر، قابلیت ثبت داده  ــی از مدل های قرائتگ در برخ
ــب های فعال دارای حافظه نیز وجود  بر روی برچس

دارد.
تجهیزات قرائتگر متناسب با کاربرد آن به سه شکل 

زیر تولید می شوند:
)Fixed Type( 1. مدل ثابت

)Hand held Type( 2. مدل دستي
ــه رایان ــونده  ش ــه  اضاف کارت  ــدل  م  .3 

)PC Card Type(
در طراحی سامانه ی RFID باید به این نکته توجه 
ــتفاده از قبیل برچسب  کنید که تجهیزات مورد اس
ــتاندارد مشترکی برای ارتباط  و قرائتگر، دارای اس
ــتیبانی  ــند. قرائتگر مطلوب باید قابلیت پش می باش
ــایر  ــتاندارد ISO یا EPC یا س از پروتکل های اس

استانداردهای پرکاربرد را داشته باشد.
ــبکه های ش ــه  ب ــال  اتص ــت  قابلی ــن   همچنی

 TCP/I یا،Ethernet LAN RS-485،802.11
را داشته باشد تا به راحتی بتوان با کنترل کننده ی 
ــب ارتباط برقرار کند. همان طوری که گفته  مناس
شد قرائتگر به کمک آنتن با برچسب ارتباط برقرار 
ــال اطالعات را  ــد. آنتن عمل دریافت و ارس می کن
ــب ها  ــده دارد و برای ارتباط کامل با برچس ــر عه ب
ــداد، محل و زاویه  ــش کامل محیط باید تع و پوش
ــبات  ــط متخصصان و با محاس ــری آن توس قرارگی
ــر این صورت راندمان به  دقیق تعیین گردد در غی

شدت افت می کند.
ــه ی عملکرد  ــب در دامن ــش از یک برچس ــر بی اگ
ــد، تکنیک های  ــته باش ــتگاه قرائتگر قرار داش دس
ــا به طور  ــه ی آن ه ــدن هم ــرای خوان ــی ب گوناگون
ــود دارد.  ــخص وج ــک ترتیب مش ــا ی ــی و ب متوال
ــوان عن ــت  تح ــه  ک ــا  تکنیک ه از  ــته  دس ــن   ای

ــوند، در هر مرحله  ــناخته می ش singulation ش
ــب هایی که کد  ــب ها تنها به برچس از قرائت برچس
سریال مشخصی دارند اجازه پاسخگویی می دهند. 
ــده زمان  ــتگاه خوانن ــی آن دس ــه ط ــه ای ک برنام
ــخص می کند که به  ــخگویی برچسب ها را مش پاس
دارد  ــهرت  ش  »Reader Talks First«روش

... RFID  
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ــب ها به  ــت که طی آن برچس ــاًل تکنیکی اس متقاب
ــتگاه قرائتگر،  ــیگنال دس ــرد دریافت انرژی س مج
ــد و این روش ــا می نماین ــال داده ه ــروع به ارس  ش

ــود. روش اول  ــده می ش “Tag Talk First” نامی
ــری دارد اما  ــه با روش دوم دقت بیش ت در مقایس
سرعت اجرای آن آهسته تر است. فرکانس عملکرد 
ــدود ــا ح ــر از 100KHz ت ــتگاه های قرائتگ  دس

ــرد  عملک ــدوده ی  مح ــت.  اس ــر  متغی  8/5GHz
ــامانه هایی که با فرکانس پایین تری کار می کنند  س
ــود آب یا فلز در  ــت؛ اما در صورت وج کوچکتر اس
ــت.  ــامانه ها کمتر اس ــط، افت عملکرد این س محی
ــتگاه قرائتگر  به یک آنتن کنترل از راه  معموالً دس
ــت، برخی ممکن است با استفاده از  دور متصل اس
ــتگاهی به نامMultiplexer  همزمان با چند  دس

آنتن کار کنند. 
در شکل 7 مدل های مختلفی از قرائتگر را مشاهده 

می کنید.

چاپگر اطالعات 
ــمند  ــب های هوش برای برنامه ریزی اولیه ی برچس
ــتفاده می شود، این  ــتگاه چاپگر RFID اس از دس
ــتگاه می تواند بارکد را بر روی برچسب ها چاپ  دس
ــازی  ــه ی جاس کند و همزمان اطالعات را در تراش
شده درون برچسب مقوایی ذخیره نماید که به این 
مجموعه RFID Printer/Encoder می گویند. 
ــتگاه به کمک رابط RS-232 ،USB و یا  این دس
موازی به رایانه متصل می شود و اطالعات مورد نظر 

برای نوشتن را دریافت می کند.
دارای  ــوالً  معم  RFID Printer/Encoder

امکانات اصلی زیر می باشد:
.توانایی تشخیص خودکار برچسب های معیوب؛

ــا دوبعدی بر روی  ــن و بارکد میله ای ی ــاپ مت .چ
برچسب؛

ــب های فعال  .ذخیره اطالعات بر روی انواع برچس
و غیرفعال. 

ــط  ــوالً در چاپ تعداد متوس ــتگاه معم از این دس
استفاده می گردد و برای تعداد بسیار باالی برچسب 
ــتفاده می شود. در شکل  از تجهیزات مخصوص اس
ــر را که قابلیت چاپ  ــای دیگری از چاپگ 9 نمونه ه

بارکد و رادیو شناسه را دارد، مشاهده می  کنید.

نرم افزار مدیریت اطالعات و بانک 
اطالعاتی

سازگاری اطالعات ذخیره شده بر روی برچسب های 
ــردی موجود، یکی از  ــا نرم افزارهای کارب RFID ب
ــاوری RFID به صورت  جنبه های مهم معرفی فن

گسترده است.
RFID  ــده توسط قرائتگر اطالعات جمع  آوری ش

پس از انتقال به رایانه نیاز به تحلیل و ارتباط با بانک 
ــن موضوع که بکارگیری  ــامانه دارد. ای اطالعاتی س
ــزرگ در زنجیره  ی تولید  ــیار ب RFID در ابعاد بس

و عرضه ممکن است به انفجار اطالعات جمع  آوری 
ــیار حایز اهمیت است  ــده منجر شود، امری بس ش
ــزاری را که فاصله  ی خالی  ــن امر نیاز به نرماف و ای
ــی در قرائتگرهای  RFID و  بین اطالعات دریافت
ــا را پرکند، به  ــود بر روی نرم  افزاره اطالعات موج
ــرای هر پروژه  ای  ــی آورد. این نرم  افزارها ب وجود م
ــوند و  ــته می  ش ــه صورت جداگانه طراحی و نوش ب
ــد وجود ندارند. بنابراین  در قالب یک نرم  افزار واح
ــای رابط،  ــده  ی نرم  افزاره ــرکت های تولید کنن ش
 ،9ERPــته  های جامع برنامه  ریزی منابع سازمان بس
ــامانه  های  ــندگان س ــای اطالعاتی و فروش بانک  ه
ــت  ــالش خود را برای بدس ــت انبارداری، ت مدیری

آوردن این بازار جدید و گسترده افزایش داده  اند.

کاربردها و مزایای فناوری RFID در 
صنایع

 RFID در ادامه برخی از کاربردها و مزایای فناوری
در صنایع مختلف را بررسی می کنیم.

9. Enterprise Resource Planning

شکل7. چند نمونه قرائتگر

ــکل 8. انواعی از چاپگر RFID با قابلیت چاپ  ش
بارکد و برچسب RFID برای تعداد باال

استفاده در انبار کاال
.امکان گرفتن موجودی کل انبار در هر لحظه؛

.ثبت ورود و خروج کلیه ی اقالم به صورت خودکار 
و بدون دخالت انسان؛

.صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی؛
ــات دقیق مرتبط با هر کاال بر  .قابلیت ثبت اطالع

روی آن؛
.مکان یابی سریع کاال در انبار.
استفاده در صنعت پوشاک

ــاس و مدیریت  ــی اجن ــرل جابجای ــت کنت .قابلی
همزمان تمامی اجناس داخل فروشگاه؛

ــاوری جهت انتخاب  ــه این فن ــز اتاق پرو ب .تجهی
سریع و راحت مشتری؛

ــرقت و خروج غیر مجاز اجناس با  .جلوگیری از س
نصب گیت های مخصوص؛

ــگاه و  .امکان آمارگیری لحظه ای از اجناس فروش
انبار؛

ــای طوالنی و  ــری از بوجود آمدن صف ه .جلوگی
ازدحام جمعیت در قسمت صندوق؛

.عدم نیاز به اپراتور در بخش های مختلف فروشگاه.

... RFID  
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استفاده در بیمارستان
.پیگیری تجهیزات و لوازم پزشکی به طوری که به 

سادگی بتوان آن ها را پیدا کرد؛
ــامل شناسایی سریع بیماران  .پیگیری بیماران ش

و مکان آن ها؛
.شناسایی بسته ها و کانتینر های پلمپ شده؛

ــد  ــتانی مانن ــاص بیمارس ــزات خ ــرل تجهی .کنت
ــر مواد و تجهیزاتی  ایزوتوپ های رادیواکتیو و دیگ
ــوده و باید عبور و  ــی خطرناک و یا مضر ب که گاه
مرورشان در بین ساختمان ها و انبار ها کنترل شود؛

.دریافت اطالعات و مشخصات بیماران و شناسایی 
خودکار بسته های دارو؛

ــی و ثبت اطالعات  ــای خون ــایی فرآورده ه .شناس
آن ها به صورت خودکار؛

.استفاده در آزمایشگاه و ثبت اطالعات نمونه های 
پزشکی گرفته شده از بیماران؛

ــورت مکرر به  ــرای بیمارانی که به ص ــتفاده ب .اس
بیمارستان مراجعه می کنند.

استفاده در پارکینگ
ــروج  ــگ و ورود و خ ــودکار پارکین ــت خ .مدیری

خودروها؛
شناسایی هوشمند خودرو؛

.تعریف انواع تعرفه ی هزینه ی توقف پارکینگ های 
مختلف؛

ــاس  ــودکار هزینه ی پارکینگ بر اس ــبه خ .محاس
تعرفه؛

ــواع راهبند ورود و خروج و یا  .قابلیت ارتباط با ان
درب های برقی؛

.ثبت تاریخ و ساعت ورود و خروج هر خودرو؛
ــار دقیق کل خودروهای موجود  .امکان گرفتن آم

در پارکینگ به همراه موقعیت دقیق آن ها.

استفاده در صنعت دارو
.کنترل هوشمند تاریخ مصرف دارو؛

.جلوگیری از ورود داروهایی تقلبی به داروخانه؛
ــب هوشمند قیمت روی  .امکان قرارگیری برچس

دارو؛
.جلوگیری از سرقت داروهای گران قیمت؛

ــه ای از موجودی کلیه ی  ــکان آمارگیری لحظ .ام

داروها در انبار و داروخانه؛
ــای طوالنی و  ــری از بوجود آمدن صف ه .جلوگی

ازدحام جمعیت در قسمت صندوق.

استفاده در فروشگاه های بزرگ 
ــبه مبلغ قابل پرداخت  ــرعت در فرآیند محاس .س

توسط مشتری؛
ــگاه صندوق  ــی در جای ــای طوالن ــذف صف ه .ح

فروشگاه؛
ــروج غیرمجاز  ــگاه از خ ــؤولین فروش .اطالع مس

اجناس؛
ــی موجودی کل اجناس فروشگاه و انبار در  .بررس

هر لحظه؛
ــرای کارکنان  ــا ب ــتجو کااله ــش زمان جس .کاه

فروشگاه.

استفاده در کنترل افراد و کارکنان
.کنترل ورود و خروج کارکنان به صورت لحظه ای 

و خودکار؛
.امکان محدودسازی دسترسی کارکنان به نواحی 

خاصی از شرکت یا کارخانه؛
.تعریف اطالعات شخصی و کلیه ی افراد شرکت و 

شناسایی آن ها؛
.افزایش سرعت، دقت و حفاظت.

ــایی خودکار RFID- تالیف مهندس  ــامانه های شناس کتاب کامل ترین راهنمای س
مبین محسن زاده – انتشارات نگارنده دانش
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RFID-Read My Chips!- By Brian Gesuale-Piper Jaffray (2004)
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