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مقدمه 
ــو مهمي براي  ــار، عض ــن، انب ــره ی تأمی در زنجی
ــود. براي  ــوب مي ش ــال اجزای زنجیره محس اتص
ــامانه هایی  ــی و کاهش هزینه، س ــش بازده افزای
ــده اند. با این  ــي ش ــار طراح ــت انب ــرای مدیری ب
ــودي انبار،  ــه ی موج ــاني روزان ــود به روزرس وج
ــیله ی راه حل هاي مبتني  ــیا و ... به وس محل اش
ــتي مدیریت انبار بسیار  بر بارکد یا روش هاي دس
ــت. در مقاله ی ارایه شده،  ــخت و پرهزینه اس س
ــه نحوي  ــاوری RFID 1ب ــتفاده از فن ــکان اس ام
ــتراک اطالعات را در  ــکان جمع آوري و اش که ام
 RFID  .ــت ــده اس ــي ش انبار فراهم کند بررس
ــواج رادیویي،  ــاس ام ــایي براس یا فناوري شناس
ــت که به  ــامل فرآیند و مجموعه تجهیزاتي اس  ش
ــه ی یکتا از طریق امواج  ــیله ی آن یک شناس وس
رادیویي و به صورت بي سیم به کمک یک پروتکل 
 از پیش تعریف شده از یک شيء دارای برچسب2
ــود. در خالل  ــوان3 منتقل مي ش ــب خ به برچس
ــایي الزم نیست برچسب و برچسب  فرآیند شناس
ــامانه هاي  ــند. س ــتقیم هم باش خوان در دید مس
ــال عمل  ــال و غیرفع ــورت فع ــه دو ص RFID ب
ــته ی فرکانسي اصلي دارند.  مي کنند و چهار دس
ــادي روي محدوده ی  ــر زی ــس کاري تأثی فرکان

خوانایي براي تشخیص برچسب دارد.

مزایاي استفاده از RFID در انبار
ــدم نیاز به  ــاي مهم RFID، ع ــي از ویژگي ه یک

وجود دید مستقیم است. 

1. Radio Frequency IDentification
2. Tag
3. Reader

ــیاء، پالت ها و  ــتقیم، اش ــه دید مس ــدون نیاز ب ب
ــتر و در  ــرعت بیش جعبه ها به طور خودکار، با س
ــوند. به این  ــخیص داده مي ش ــاس باالتر تش مقی
ــامانه های  ــي از کاربردهاي خاص س ــب یک ترتی

RFID، استفاده از آن ها در انبار است.
ــتفاده از این سامانه در انبار به  مهم ترین نتایج اس

شرح زیر است:
   امکان ردیابي ورود و خروج کاالها؛

   کاهش زمان جستجوي کاالها در انبار
ــات تمام کاالهاي  ــازی اطالع    قابلیت ذخیره س
ــودن  ــر ب ــان از معتب ــار و اطمین ــود در انب موج

موجودي انبار؛
   مدیریت اعتبار کاالهاي انبار به وسیله ی کنترل 
تاریخ انقضا و آخرین مهلت فروش کاالهاي انبار؛

   افزایش سرعت در عملیات انبارگرداني؛
   کاهش هزینه ی نیروي انساني در مدیریت انبار؛
ــرقت و جابجایي غیرمجاز کاال  ــري از س    جلوگی

از انبار؛
   امکان ثبت مشخصات فرد خارج کننده ی کاال.

مزایاي سامانه ی RFID در برابر بارکد
از  ــي  بعض ــالف  برخ  RFID ــای  ه ــامانه   س
ــامانه های شناسایي  ــامانه های مشابه )مثل س س
صوت، روش هاي شناسایي نوري، پردازش تصویر، 
بارکد و ... ( بسیار مطمئن عمل مي کنند. به طور 
مثال مزیت هاي RFID نسبت به بارکد به شرح 

زیر است:
  عدم نیاز به دید مستقیم برای خواندن برچسب؛
  امکان خواندن دسته اي و همزمان برچسب ها؛

ــه با  ــت عملکرد در مقایس ــود کیفی ــکان بهب   ام
امکانات بسیار ساده سامانه های بارکدي؛

ــب های  ــت خواندن برچس ــاالی صح ــد ب   درص

RFID )حدود 97% - 99% ( در مقايسه با سامانه 
های بارکدي)حدود %75 -%85 (

  مقاومت بسیار بیشتر در مقابل خرابی نسبت به 
برچسب هاي بارکد؛

ــتفاده در محیط هاي  ــت کمتر براي اس   محدودی
مرطوب، غبارآلود و ...؛

ــب  ــریع و راحت اطالعات برچس   امکان تغییر س
ــدی که براي  ــامانه ی بارک ــل س RFID در مقاب

تغییر اطالعات برچسب باید آن را تعویض کرد.
ــامانه های  ــکان جعل کد در س ــتر بودن ام   بیش
ــامانه های بارکدي، کد قابل رؤیت  بارکدي. در س
است؛ بنابراین امکان کپي برداري از آن به مراتب 
ــکان رمز کردن  ــي که ام ــت. در حال راحت تر اس
ــب های RFID، تعریف کلمه ی  ــه برچس شناس
ــتفاده  عبور براي عملکرد هاي مختلف و حتي اس
ــدوش کردن  ــود براي مخ ــای موج از عملکرده

اطالعات برچسب وجود دارد؛
از  ــد  بارک ــب هاي  برچس ــدازه ی  ان ــوالً  معم   
برچسب های RFID بزرگ تر است. همچنین در 
برچسب های RFID برخالف برچسب هاي بارکد 
ــبت طول به عرض اصأل مهم نیست. بنابراین  نس
ــب های RFID مي توانند مربع، مستطیل  برچس
ــالوه بر این  ــند. ع ــکل باش ــي دایره اي ش  یا حت
ــم کد قابل  ــب RFID روي حج اندازه ی برچس
ــا در بارکد هر چه طول  ذخیره، تأثیري ندارد. ام
ــب بارکد نیز  ــدازه ی برچس ــود ان کد بزرگ تر ش

بزرگ تر مي شود.

... RFID فناوری
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ــتر بودن محدوده ی خوانایي براي تشخیص    بیش
ــط برچسب خوان )در   برچسب هاي RFID توس
ــن  چندی ــد  مي توان  UHF ــي  فرکانس ــازه ی  ب
ــدوده ی خوانایي  ــا مح ــه ب ــد( در مقایس متر باش
ــتگاه  دس ــط  توس ــدي  بارک ــب هاي  برچس
ــت(. ــانتي متر اس ــد ده س ــه چن ــوان )ک بارکدخ

 RFID با توجه به آنچه گفته شد مي توان کاربرد
ــي نمود: در انبار را در چهار بخش کلي زیر بررس

1. رسيدن کاالها
کااله��ا  ورود  هن��گام  بارک��دي  س��امانه ی  در 
ب��ه انب��ار، مس��ؤول انبار به وس��يله ی دس��تگاه 
بارکدخ��وان تک تک بارکدهاي نصب ش��ده روي 
 کااله��ا را مي خواند و ثبت مي کن��د در حالي که 
برچسب خوان RFID مي تواند در چند ثانيه تمام 
برچس��ب های نصب شده روي کاالها را خوانده و 
ثبت کن��د. بنابراين عمليات ثب��ت ورودی، حين 
ورود کاالها انجام مي ش��ود. هن��گام اين عمليات 
مي توان با اس��تفاده از اطالعات ورودی، کاالهايی 
که نياز به انبار شدن ندارند را جدا کرد، کاالهای 
بسته بندي شده را بدون خارج کردن از بسته بندی 
ثبت نمود و کاالهاي معيوب را از کاالهاي س��الم 
ج��دا کرد. همچنين اگر در س��امانه ی ورود انبار، 
از نوار نقاله اس��تفاده ش��ود برچس��ب هاي بارکد 
قابل خواندن نخواهند بود در حالي که برچس��ب 
RFID ب��ه راحتي و به س��رعت و ص��رف نظر از 
چگونگ��ی قرارگي��ري کاالها يا جعبه ه��ا خوانده 
مي ش��ود. عالوه بر اين، در اين س��امانه نيازی به 
نصب برچس��ب اضافه روي بس��ته بندي نيس��ت 
زيرا برچس��ب هاي داخل بسته بندي قابل خواندن 

هستند.

شکل 1 . نمونه ای از کاربرد RFID در انبار

2. ذخيره )انبار کردن(
RFID در چيدمان و انبار کاالها نيز کاربردهاي 
وي��ژه اي دارد و کنت��رل اطالع��ات محل چينش 
کااله��ا در انب��ار را ب��ه راحتي ممک��ن می کند. 
ب��ه عن��وان مث��ال اگر مح��ل کاال در س��امانه ی 
 انب��ار با محل واقعي آن يکس��ان نب��ود به کمک 
برچسب خوان قابل حمل تشخيص داده می شود و 
مي توان اين مغايرت را به مسؤول انبار اطالع داد. 
در اين سامانه حتي نياز نيست محل کاالها از قبل 
مشخص باشد. بنابراين در چينش کاالها به جاي 
توجه به محل چيدمان مي توان به اندازه ی کاالها 
و محدوديت چينش کاالها در کنار هم توجه کرد. 
برای مثال می توان س��امانه ای طراحي کرد که در 
ص��ورت نزديک ش��دن دو کاالي ناهمگون به هم 
پيام خطايي صادر ش��ود تا به س��رعت اين کاالها 

از هم دور شوند.

3. بسته بندي کاالها
با کم��ک فن��اوری RFID می توان از درس��تی 
بسته بندي کاالها اطمينان حاصل کرد. همچنين 
از روي اطالع��ات بس��ته بندي مي توان حجم کار 
انب��ار، هزينه هاي انبار و اطالع��ات ديگري را نيز 

به دست آورد.

4. انتقال کاالها
در مرحل��ه ی خ��روج کااله��ا، به وس��يله ی يک 
برچسب خوان RFID مي توان مشخص نمود که 
آي��ا هر کاال روي خودروي مربوطه بار زده ش��ده 
اس��ت يا خي��ر. بنابراين انتق��ال همزمان چندين 
مجموعه ی بار امکان پذي��ر خواهد بود. همچنين 
مي توان صحت تعداد و نوع کاالهای بار زده شده 
را کنترل نموده و س��رقت هاي احتمالي حين بار 
زدن کاالها را کاهش داد. در نهايت ثبت کاالهاي 
خروجی از انبار به راحتی انجام می شود و با ثبت 
اين اطالعات مي ت��وان از موجودي لحظه اي انبار 

اطالع پيدا کرد.

اجراي پروژه
ب��راي اجراي ي��ک پروژه ی RFID کافي اس��ت 
تم��ام کااله��اي انبار به برچس��ب RFID مجهز 
 شوند. در برچسب ها، کدي ذخيره مي شود که به 
وسيله ی برچس��ب خوان خوانده مي شود. اين کد 
در نرم اف��زار مربوط به س��امانه ی، معادل کاالي 

خاصي قلمداد خواهد شد.
ــش  تمام درب هاي ورود و خروج انبار تحت پوش
ــب خوان هاي ثابت قرار می گیرند. بنابراین  برچس

ورود و خروج ها تشخیص داده مي شود.
برچس��ب خوان ه��اي قابل حم��ل مي توانند بدون 
اتصال به رايانه عمل کنن��د، به اين ترتيب نوعي 
رايانه ی دس��تی )PDA( محس��وب مي ش��وند. 
برچس��ب خوان ه��اي قابل حم��ل مي توانن��د در 
کاربرده��اي انبارگردان��ي يا پيدا ک��ردن کاالي 

خاصي در انبار به کار روند.

... RFID فناوری
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شکل 2. برچسب خوان ها و آنتن

 RFID در سامانه ی پيشنهادي همه ی تجهيزات
 )860~960MHz( UHF در بازه ی فرکانس��ي

کار مي کنند.

ــد  ک برچسـب:  نیـاز  مـورد  سـخت افزار 
ــر به فرد در  ــیء به طور منحص ــوط به هر ش مرب
ــه  ــد ب ــود و مي توان ــره مي ش ــب آن ذخی  برچس
ــوان  خ ــب  برچس ــتگاه هاي  دس ی  ــیله  وس
ــود. ــته ش ــل خوانده یا نوش ــا قابل حم ــت ی ثاب

انب��ار  ی  ب��راي س��امانه  پيش��نهادي  برچس��ب 
معموالً برچس��ب غير فعال اس��ت ب��ه اين معني 
 ک��ه براي ارس��ال اطالعات موجود روي تراش��ه4

ني��ازي ب��ه باتري نيس��ت و ان��رژي م��ورد نياز 
تراش��ه از برچس��ب خ��وان درياف��ت مي ش��ود. 
 برچس��ب  ه��اي پيش��نهادي طب��ق پروتکل هاي

 EPC Class 1 Gen 2)EPC C1G2(
طراحي ش��ده اس��ت. داده مي تواند چندين بار از 
روي تگ خوانده شده يا روي آن ذخيره شود و در 

4.Chip

بيش از 99%  موارد اطالعات برچس��ب به درستي 
خوانده مي ش��ود. اين نوع برچسب در برابر آب و 
خراشيدگي مقاوم است و داده مي تواند حدود 15 

سال روي تراشه ی آن برچسب باقي بماند.
ــه ی این برچسب  ها قابلیت ذخیره ی حداقل  تراش

24 رقم در مبناي هگزادسیمال را داراست.

اين   :)Reader( دسـتگاه برچسـب  خـوان
دس��تگاه ک��د ذخيره ش��ده روي برچس��ب   ها را 
مي خوان��د. بدين صورت که با عبور برچس��ب از 
کنار دس��تگاه برچسب خوان، کد برچسب خوانده 
می شود و نرم افزار مربوطه اطالعات مربوط به کِد 
برچسب خوانده شده را نمايش يا تغيير مي دهد.

ــد از  ــنهادي مي توانن ــاي پیش ــب خوان ه برچس
ــند. مي توان به  ــل باش ــت و قابل حم ــوع ثاب  دو ن
ــب خوان ثابت، آنتن متصل کرد. به کمک  برچس
آنتن، قدرت خوانایی برچسب خوان افزایش یافته 
ــار را به نحوي  ــوان درب انب ــالوه بر آن مي ت و ع
ــه از درب یا ورودی  ــش داد که هر کاالیي ک پوش
ــکل2،  ــود. در ش ــایي ش انبار عبور مي کند شناس
ــاهده  ــب خوان و آنتن را مش نمونه هایي از برچس
می کنید.برچسب خوان قابل حمل، امکان خواندن 
کد ذخيره ش��ده بر روي برچس��ب  ه��ا را در هر 
محل��ي فراهم می کن��د. يعني مي ت��وان در انبار، 
با در دس��ت داشتن برچس��ب خوان، از موجودي 
و ي��ا محل کاالي م��ورد نظر مطلع ش��د که اين 
ويژگي از لحاظ صرفه جويي در زمان، بسيار حايز 
اهمي��ت خواهد بود. همچني��ن مي توان اطالعات 
برچس��ب خوانده ش��ده را در قالب هاي Excel و 
Text ذخي��ره نمود. امکان نص��ب نرم افزار برای 
آشکارسازی اطالعات مربوط به برچسب نيز برای 

اين نوع برچسب خوان وجود دارد.
 Ls ش��رکت  پيش��نهادي  خ��وان  برچس��ب 
 EPC Class 1 Gen 2)EPC اس��تاندارد هاي
پش��تيباني  را   ISO 18000-6C و   )C2G2

مي کند. 

نرم افزار مدیریت اطالعات: تمام س��امانه هاي 
RFID براي آن که به طور مناسب مورد استفاده 
قرار گيرند به نرم افزارهايي نيازمندند که اطالعات 
خوانده شده توسط برچس��ب خوان ها را پردازش 
کن��د. نرم افزار مورد نياز در واقع عمليات پردازش 
کد نوش��ته ش��ده بر روي برچس��ب و تبديل آن 
ب��ه اطالعات آيتم ه��اي درخواس��تي را عهده دار 
مي باش��د. به عنوان مثال، اي��ن آيتم ها مي توانند 
شامل موجودي کل، موجودي هر قسمت از انبار، 
فهرست کاالها و ساير اطالعات مربوط به آن مثل 
تاريخ ورود ش��یء به انب��ار، تاريخ انقضا، کاالهاي 
ناهمگ��ون با آن کاال، محل قرارگيري و ...  باش��د.
ــره، بازیابي و  ــن باید نرم افزاري براي ذخی بنابرای
مدیریت اطالعات طراحي کرد. این نرم افزار بسته 

به نیاز مشتري پیاده سازي مي شود.

... RFID فناوری




