
 

 یی ویبا امواج راد ی: سامانه بازشناس RFIDبر  یمقاله مرور

 چکیده 

این  جزو پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود می باشد.  (  یوییسامانه بازشناسی با امواج راد )  RFIDامروزه  

اینترنت اشیا به عنوان یکی از پایه های اصلی برای  نیز شناخته می شود.    "اینترنت اشیا"تکنولوژی تحت عنوان  

سامانه بازشناسی با  دو فناوری حامی این پیشرفت تکنولوژیکی،  نسل بعدی از اینترنت در نظر گرفته شده است.  

این دو فناوری به صورت خودکار برای شناسایی افراد،  از  و شبکه های سنسور بی سیم، می باشند.    امواج رادیویی 

اما در  اشیا و حیوانات و همچنین نظارت بر پارامترهای زیست محیطی و نظارت منطقه ای، استفاده می گردد.  

فناوری   اخیر،  قرار    RFIDسال های  استفاده  مورد  باال چندان  هزینه های  و  ها  استانداردسازی  دلیل کمبود  به 

تحت    RFIDامروزه،  فناوری های جدید منجر به کاهش هزینه ها و پیشرفت استانداردها، شده اند.  نگرفته است.  

، جلوگیری از جعل  تامین، ردیابی موجودی انبار  زنجیره عنوان واسطی برای انجام وظایف متعدد از جمله مدیریت

استفاده از  و تقلب، کنترل دسترسی به ساختمان و پشتیبانی از بازرسی خودکار، مورد استفاده قرار گرفته است.  

RFID    .مطالعه حاضر فناوری  به دلیل مسائل امنیتی و تاخیر در استانداردسازی ها، محدود شده استRFID    از

یای امروزی و همچنین قیاس با سایر فناوری های شناسایی، مورد  منظر نحوه کارکرد، ساختار، کاربرد آن در دن

افزایش دید و بهبود مدیریت موجودی را به همراه دارد.  این فناوری کاهش میزان نیروکار،  بررسی قرار داده است.  

وجود دارند. چرا که هر یک از    کاربردهای مختلف و متنوع در بازار برای   ها قرائت گرها و    برچسبانواع متفاوتی از  

های    برچسب ها دارای نقاط قوت و ضعف خاص خویش می باشد. مطالعه حاضر، گونه های مختلف از    برچسب

RFID    .است داده  قرار  بررسی  و  توصیف  مورد  نظیر    RFIDرا  متعدد  های  حوزه  در  مختلف  کاربردهای  دارای 

نقلیه،  وسایط  مدیریت  کشاورزی،  فروشی،  خرده  های    صنایع  خانه  بهداشتی،  های  مراقبت  زیرآبی،  کاربردهای 

 هوشمند، اهداف امنیتی و ایمنی و غیره، می باشد.

 

 . قرائت گر، محدوده RFIDها، ضمیمه ها، کاربردهای   برچسب،  RFID کلمات کلیدی:



 . مقدمه 1

رادیویییعنی    RFIDاصطالح   امواج  با  بازشناسی  شده  سامانه  تعریف  سیم،  بی  ارتباطات  فناوری  عنوان  تحت   ،

به صورتی خودکار برای شناسایی، ردیابی و تایید هویت    RFIDاست. موج های رادیویی با بهره گیری از فناوری  

ابتدا در جنگ جهانی دوم به منظور    RFIDفناوری جدید نمی باشد.    RFIDاشیا یا افراد به کار گرفته می شوند.  

این تکنولوژی در جنگ جهانی دوم تحت عنوان  نوردهای غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته است.  شناسایی هوا

IFF  (شناسایی دوست یا دشمن[ )امروزه فناوری    اما    [ به کار گرفته شده است.2RFID    در پیشرفت بسیاری از

گونه ای از شناسایی خودکار همانند   RFIDحوزه های بخش عمومی یا خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است.  

منظور   به  ها  دستگاه  در  که  باشد  می  غیره،  و  صوت  شناسایی  های  سیستم  و  بارکدها  هوشمند،  های  کارت 

  RFIDشناسایی اجسام و اشیا مورد استفاده قرار می گیرد. اما برخالف بارکدها که نیازمند خط دید می باشند،  

نیا پیش  چنین  نیازمند  فعالیت  رو،  برای  این  از  نیست.  ظرفیت    RFIDزی  تر،  وسیع  انتقالی  محدوده  دلیل  به 

[ بهتر از بارکد، می باشد. بنابراین،  1ذخیره سازی بیشتر و توانایی برنامه ریزی مجدد و عدم نیاز به خط دید ]

RFID  این  .  هرگونه جسم یا شی، استفاده می نماید   هویت  ست که از موج های رادیویی برای انتقالا  وری آ   فن

فناوری به صورتی خودکار، اشیا، اجسام یا افراد را شناسایی و اطالعات مربوط به آنها را بدون نیاز به داده های  

سال رسیده است اما از   60به بیش از    RFIDفناوری    سابقه بهره گیری از  ورودی در کامپیوتر ذخیره می نماید.

دارای کاربردهای متعدد در    RFIDگرفته است. امروزه،    در صنعت و بخش عمومی مورد استفاده قرار  2003سال  

فروشی، مدیریت وسایط   باشد صنعت خرده  دفاع، کشاورزی و غیره می  باشد.    RFID.  نقلیه،  فناوری سریع می 

، عوامل اصلی نظیر شناسایی سریع،  RFIDبه خوبی توسعه و تبلیغ شده است. از منظر عملکرد    RFIDفناوری  

از آنجاییکه در سیستم های زمان  اطمینان و غیره، جزو نقاط قوت این فناوری می باشند.    مقیاس پذیری، قابلیت

عمدتا در سیستم های    RFIDواقعی، زمان، هزینه، حافظه و تحرک از اهمیت باالیی برخوردار می باشند، فناوری  

در  عوامل  این  گرفتن  نادیده  رو،  این  از  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  واقعی  واقعی،    زمان  زمان  های  سیستم 

باشد. در   تمایز یک    EPCاز اصطالح    RFIDغیرممکن می  الکترونیک محصول( بهره گرفته شده است که  )کد 

شماره ای منحصر بفرد بوده و حاوی اطالعات مربوط به جسم    EPCجسم با سایر اجسام را مشخص می نماید.  

 )شی( را در خود ذخیره می نماید. 



 تاریخچهمختصری از . 2

 رویدادها  دهه ها

1940- 1950 
تصحیح و مورد استفاده قرار گرفت. مهم ترین تالش های انجام گرفته  فناوری رادار  

 اختراع شد.  1948در سال  RFIDمربوط به جنگ جهانی دوم، بوده است. 

 آغاز شد. RFIDآزمایش ها و بررسی های آزمایشگاهی در مورد فناوری   1960 -1950

 شروع شد.توسعه داده شده و کاربردهای میدانی،  RFIDنظریه  1970 -1960

1970- 1980 
سریع   موعد    RFIDآزمون  ،  RFIDرشد  از  پیش  های  سازی  پیاده  و همچنین  اولیه 

RFID . 

 در حوزه های اصلی.  RFIDکاربردهای تجاری از   1990 -1980

 ظهور استانداردها، پیشرفت های قابل توجه و کاربرد فناوری جدید در زندگی روزمره.  2000 -1990

 . RFIDتداوم رشد سریع   2000

 .EPCبنیانگذاری  2003

 مارت. -وال  RFIDراه اندازی  2005

 

 RFID صلیا اجزای. 3

 

 RFID. اجزای اصلی  1شکل

RFID   عبارتند از:  اجزااصلی می باشد. این  جزء دارای سه 

 RFIDهای  برچسب( 3.1

منجر به انتشار سیگنال های    برچسبمولفه  می باشند.    RFIDبلوک های ساختار فناوری    RFIDهای    برچسب

های    برچسب ترکیبی از تراشه )میکروچیپ( و آنتن، می باشند. هریک از    RFIDهای    برچسب رادیویی می گردد.  

RFID    به مربوط  تراشه  در  که  باشد  می  بفرد  منحصر  شناسایی  شماره  است.  برچسبدارای  شده  ذخیره  این  ، 

رابط جاگذاری شده برروی سیلیکون تراشه،  و    I/Oتراشه با بهره گیری از مدار یکپارچه، سنسورها، پورت های  

  برچسب ها برای انتقال موج های رادیویی استفاده می گردد. گاهی اوقات،    برچسباز آنتن  ساختار یافته است.  



با توجه به محیط و کاربردهای مد    RFID  های  برچسبتحت عنوان فرستنده نیز شناخته می شوند.    RFIDهای  

 نظر، در اشکال و اندازه های مختلف ارائه شده اند.

 

 RFID برچسب. 2شکل

 

 RFID  برچسب. اجزای 3شکل

 RFID( قرائت گر( مصحح )3.2

مولفه اصلی می باشد که مسئولیت کارکرد    قرائت گرقرار گرفته اند.    RFIDدر مرکز فناوری   RFIDهای قرائت گر

گیرنده  -ها شامل آنتن، رمزگشا و فرستندهقرائت گردر فرکانس خاص را بر عهده دارد.    RFIDو کنترل سیستم  

فرستنده از  باشند.  رادیویی -می  سیگنال  دریافت  برای  تبدیل    گیرنده  برای  رمزگشا  از  سپس  و  شده  استفاده 

ه گرفته شده و در نهایت نیز از آنتن برای حذف/ دریافت سیگنال های رادیویی  سیگنال آنالوگ به دیجیتال بهر

بازه    قرائت گر محدوده  استفاده می گردد.   باشد، معموال،  از فرکانس می  به نحوه استفاده  بین    قرائت گروابسته 

عات مربوطه در  پس از رمزنگاری موج های رادیویی به جریان بیتی، اطالیا بیشتر فوت است.    200چند اینچ تا  

 اختیار کامپیوتر میزبان یا دستگاه کنترل کننده، قرار می گیرند.

 

 RFIDهای  قرائت گر. 4شکل

 ( کنترل کننده میزبان3.3



میزباناز   گردد.    کامپیوتر  می  استفاده  کاربرد،  نوع  به  توجه  با  آمده  دست  به  اطالعات  کاربرد  یا  پردازش  برای 

میزبان تحت عنوان سیستم نرم افزاری که ترکیبی از چهار جز می باشد نیز شناخته می شود. این اجزا شامل:  

ت های رابط مرزی، می باشند؛ جزو مسئولی   قرائت گررابط مرزی: برقراری ارتباطات و بازیابی اطالعات دریافتی از  

فیلتر نمودن، شمارش   افزار:  افزار هستند؛ رابط  ، برعهقرائت گرها، کنترل ها و مدیریت    برچسبمیان  ده میان 

با    "بخشی از یک سیستم کامپیوتری که مستقیما:    IT)معنی عقبه در    ، می باشند.  عقبه  ساختارساختار و    عقبه

 ( کاربر سروکار ندارد

 

 . اجزای میزبان 5شکل

 RFIDکارکرد فناوری . 4

RFID  امواج رادیویی منتقل می نماید.    تایید   فناوری بی سیم می باشد که از  با بهره گیری  هرگونه جسمی را 

  RFID  قرائت گردستگاه هایی هستند که سیگنال های رادیویی را منتشر نموده و    RFIDهای    برچسببنابراین،  

بیتی نموده و به منظور پردازش های بعدی به کامپیوتر   نیز این سیگنال ها را دریافت کرده، تبدیل به جریان 

برقراری ارتباطات    وابسته به میزان فرکانس مورد استفاده برای  قرائت گرمیزبان، ارسال می نماید. بازه دریافت  

 می باشد.

 

 RFID. کارکرد 6شکل

 برچسب . انواع 5

 وجود دارد. این موارد عبارتند از:  برچسببه طور کلی سه گونه 

 های فعال  برچسب ➢

 های منفعل  برچسب ➢



 های نیمه منفعل  برچسب ➢

فعال به    برچسب از  فعال دارای منبع تغذیه منحصر بفرد خویش می باشد.    برچسب  های فعال:  برچسب(  5.1

به   داده  انتقال  و  یکپارچه  مدارهای  به  نیرودهی  گرمنظور  گردد.  قرائت  می  استفاده  حاوی    برچسب ،  فعال 

های منفعل، گران قیمت تر   برچسبهای فعال در مقایسه با    برچسبالکترونیک و آنتن درون قطعه ای می باشد.  

 متر است.   100تا  10ی باشند. محدوده آن نیز بین م

 

 فعال  برچسب. اجزای 7شکل

 های منفعل  برچسب( 5.2

تراشه    برچسب باشد.  می  داخلی  تغذیه  منبع  هرگونه  فاقد  منفعل  زمانیکه    برچسبهای  تا  در    برچسبمنفعل 

گر محدوده   دارد.    قرائت  قرار  غیرفعال  حالت  در  بگیرد،  گرقرار  منظور  قرائت  به  الکترومغناطیسی  امواج  از   ،

منفعل در حالت غیرفعال بوده و تنها زمانیکه در محدوده    برچسبفعالسازی تراشه استفاده می نماید. بنابراین،  

با    برچسبقرار می گیرد، فعال می گردد.    قرائت گر ارزان قیمت تر می  های    برچسبمنفعل در مقایسه  فعال، 

 های منفعل تنها چندین متر می باشد.  برچسبباشند. محدوده این 

 

 منفعل برچسب. اجزای 8شکل

 های نیمه منفعل  برچسب( 5.3



های فعال و منفعل، قرار گرفته است. این    برچسباز منظر قیمت و توانایی ها مابین    های نیمه منفعل   برچسب

های نیمه منفعل از باتری برای قدرت    برچسبتحت عنوان نیمه منفعل یا نیمه فعال، شناخته می شود.    برچسب

نمایند    دهی  می  استفاده  سیگنال  محدوده    به  در  هنگامیکه  گر تنها  می    قرائت  نشان  واکنش  گیرند،  می  قرار 

های نیمه   برچسبتامین می گردد. در نهایت،  RFIDدهند. بدین ترتیب، انرژی بهره وری مورد نیاز برای سیستم 

 ند.لی شدن باطری، دائما فعال نمی ماقرار می گیرند، تا زمان خا  قرائت گرمنفعلی که در بازه  

 

 ل نیمه منفعل/ نیمه فعا برچسب. اجزای 9شکل

 RFIDهای  برچسب برروی . حالت های عملیاتی6

از    برچسب کلی، سه گونه  به طور  نمود.  بندی  نیز دسته  عملیاتی مختلف  اساس حالت های  بر  توان  می  را  ها 

قابل اجرا برروی   این اساس، دسته بندی به صورت:    برچسبعملیات  بر  تنها    برچسبها، وجود دارد.  هایی که 

  باشد.، می WORMهای  برچسبو  تالیف  /قرائتهای قابل   برچسبهستند،  قرائتقابل 

 هستند  قرائتهایی که تنها قابل  برچسب( 6.1

ها به گونه ای برنامه ریزی    برچسباز آنجاییکه این  می باشند.    برچسب  قرائت ها تنها مجاز به    برچسب ینگونه از  ا

شده اند که تنها قادر به ذخیره شماره شناسایی منحصربفرد با هدف خوانش می باشند، امکان تغییر آنها وجود  

اینکه چنین  ندارد.   به  توجه  منظر    برچسببا  از  باشند،  می  ذخیره سازی  برای  ای کمتر  حافظه  نیازمند  هایی 

 هزینه ای، مقرون به صرفه تر هستند.  

 تالیف  / قرائتهای قابل  برچسب( 6.2

  / قرائتدارای قابلیت  برچسبو تالیف عملیات وجود دارد.  قرائت، امکان قرائت گرها در بازه  برچسبدر اینگونه از 

 ، حاوی حافظه بیشتر می باشد. قرائتدارای قابلیت  برچسبتالیف نسبت به 

 WORMهای  برچسب( 6.3



توان    WORMهای    برچسب می  دیگر،  عبارتی  به  باشند.  می  چندباره،  خوانش  و  یکباره  تالیف  قابلیت  دارای 

این   نمود که  بیان  به    برچسبچنین  تبدیل  تالیف شده و سپس  یکبار  قابلیت    برچسبها  دارای  تنها  هایی که 

 خوانش می باشند، می شوند.  

 RFID. برخی از اصطالحات فناوری 7

 فرکانس های مختلفمحدوده های ( 7.1

از    RFIDهای    برچسب نمایند.  می  استفاده  مختلف  فرکانسی  باندهای  از  آنها،  کاربرد  و  نوع محیط  به  توجه  با 

برای   فرکانسی صحیح  باند  انتخاب  نمایند،  متفاوت عمل می  فرکانس های مختلف،  رادیویی در  امواج  آنجاییکه 

نظور از فرکانس اندازه امواج رادیویی بوده و از آن به منظور  مکاربرد خاص از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.  

استفاده می شود. عمدتا از چهار نوع باند فرکانسی استفاده می    RFIDبرقراری ارتباط بین اجزای سیستم های  

 گردد. 

 این باندها عبارتند از:

➢ LF کم بسامد : 

➢ HF بسامد باال : 

➢ UHFبسامد بسیار باال : 

➢ MF ریزموج : بسامد 

 ( LFبسامد پایین )

های منفعل استفاده    برچسبعمدتا از این فرکانس برای  کیلوهرتز می باشد.    134.2تا    125بسامد پایین بین  

قدرت انتقال میدانی  سانتی متر می باشد.    100تا    10می گردد. محدوده ارتباطی به طور معمول حداکثر بین  

با   برابر  فرکانس حداکثر  موادغذایی،  است.    مگاوات72این  ردیابی  برای شناسایی حیوانات،  بسامد عمدتا  این  از 

گردد.   استفاده می  اجسام  ردیابی  و  از خود    LFکاشت درخت  بهتر  زیرآبی، عملکردی  کاربردهای  و  مایعات  در 

 نیازمند آنتن های بلند و باندهای فرکانسی گران قیمت تر می باشند.   LFاما سیگنال های نشان می دهد. 

 ( HFسامد باال )ب



قادر به بهره گیری   های منفعل و نیمه منفعل  برچسبمگاهرتز قرار گرفته اند.  135.6سامدهای باال در فرکانس ب

متر است. قدرت    1.5سانتی متر تا    1محدوده ارتباطی این بسامد بین  از باند فرکانس های باال بسامد می باشند.  

می باشد. از این بسامد عمدتا برای اندازه گیری درجه    مگاوات60فرکانس برابر با  انتقال میدانی مجاز برای این  

استفاده می گردد.   تامین و سایر کاربردها،  زنجیره های  ردیابی  و  با    HFحرارت، شناسایی حیوانات  مقایسه  در 

LW  .از آنتن های کوتاه تر استفاده می نماید. اما دارای محدودیت های خاص خود می باشد 

 (UHFبسامدهای بسیار باال )

های فعال مورد    برچسباین بسامد عمدتا توسط  مگاهرتز قرار دارند.    930تا    860بسامدهای بسیار باال در بازه  

متر می باشد. قدرت انتقال میدانی آن نیز برابر    10متر تا  3استفاده قرار می گیرد. محدوده ارتباطی این بسامد از  

از این بسامد عمدتا در ماشین آالت زراعی، تغییر نحوه حمل و نقل، و نظارت بر محصول  مگاوات است.  10100با  

دارای بازه ای وسیع تر می باشد. دارای مشکل کمتری با جامدات و    HFو    LFاستفاده می گردد. در مقایسه با  

 مایع بوده اما قدرت باطری آن، محدود می باشد. 

 ( MFبسامد ریز موج )

با   برابر  ریزموج  باشد.    2.45فرکانس  می  بازه  گیگاهرتز  ریزموج  ظرفیت    10بسامد  دهد.  می  پوشش  را  متری 

کیلوبایت در ثانیه می باشد. بسامد ریزموج قادر به نفوذ در آب یا    100با  انتقال داده در این فرکانس خاص برابر  

از جمله کاربردهای بسامدهای ریزموج مربوط به جمع آوری عوارض در بزرگراه ها و شناسایی   فلزات نمی باشد.

 ناوگان وسایط نقلیه، است.  

 ( محدوده قرائت7.2

وابسته به عوامل متعدد نظیر باندهای فرکانسی، اندازه آنتن ها، قدرت قرائت کننده   RFIDمحدوده قرائت سیستم  

هنگام استفاده از فرکانس های دارای بسامد پایین، محدوده قرائت  به کار گرفته شده، می باشد.    برچسب و نوع  

های    برچسبمی یابد.    اما در صورت استفاده از بسامدهای باال، محدوده قرائت نیز افزایشنیز کاهش می یابد.  

با   مقایسه  در  باشند.    برچسب فعال  می  تری  قوی  قرائت  محدوده  دارای  منفعل  باندهای  های  از  استفاده  اما 

 فرکانسی باال برای سالمت انسان مضر می باشند. 



سیستم   در  قرائت  محدوده  اصلی  عوامل  از  یکی  افزار  سخت  به    RFIDطراحی  منجر  طراحی  این  باشد.  می 

باشد.  می  امری ضروری  طراحی،  از  نگهداری صحیح  و  بنابراین، حفظ  گردد.  می  قرائت  محدوده  حداکثرسازی 

 طراحی سخت افزار است.  برخی از عوامل مربوط بهمحدوده قرائت بر عهده 

 این عوامل عبارتند از: 

 

 . ایجاد دو قطبی خطی و دایروی 10شکل

تقاضای محدوده قرائت بیشتر، باید تعداد آنتن ها افزایش یابند و برای داشتن محدوده  در صورت    افزایش آنتن:

محدوده قرائت کوتاه مطرح می گردد، این است   قرائت کوتاه تر باید آنتن ها کاهش داده شوند. سوالی که در مورد

یکی از دالیل این نیاز، مربوط به محل قرار گرفتن قرائت کننده و   که چرا نیاز به محدوده قرائت کوتاه وجود دارد؟

کم بودن تعداد آنها می باشد. از این رو، استفاده از چنین محدوده قرائتی منجر به صرفه جویی در انرژی مورد  

 ها می گردد.  برچسبنیاز برای دسترسی به 

عمدتا دو نوع از  اطیسی توسط آنتن می باشد.  نمودن ایجاد میدان الکترومغن  دو قطبیمنظور از    قطبش آنتن:

از قطبی سازی خطی این است که   قطبی سازی تحت عنوان قطبی سازی خطی و دایروی، وجود دارد. منظور 

 تشعشع ایجاد شده در یک سطح، عمودی یا افقی می باشد. 

 شکل: قطبش 

اما در قطبی شدن دایروی، قدرت تشعشع به دو محور تقسیم شده و در میدان به منظور پوشش ماکزیمم تعداد  

 صفحه، به صورتی چرخشی حرکت می نماید.  

تمامی   صورتیکه  در  باشد.  می  نوع صفحه  وابسته  شدن  دوقطبی  نحوه  قرار    برچسبانتخاب  صفحه  یک  در  ها 

ها    برچسباما در صورتیکه  دوقطبی شدن خطی نتایج بهتری ارائه می دهد.    گرفته و دارای ارتفاع یکسانی باشند،



د  باشد.  می  تر  مناسب  دایروی،  دوقطبی شدن  سیستم  باشند،  مختلفی  های  گیری  قطبی شدن  دارای جهت  و 

 ی است. خطی بهتر از نوع دایره ا

 اندازه / جهت یا زاویه / مکان برچسب:

ب یا قرائت گر  قانون  محدوده خواندن خواننده  ، مکان برچسب تحت تاثیر قرارمی گیرد.   یا زاویه  اندازه ،جهت  ا 

 شستشو این است

اگر برچسب کوچک باشد، محدوده خواندن کوچک است و اگر برچسب بزرگ باشد، محدوده خواندن نیز بزرگتر  

آن  اصلی  دلیل  دو   است.  آن  باشد،  بزرگ  آنتن  اگر  بنابراین  است،  آنتن  که هر تگ حاوی  است  آنتن  این  از  رتر 

 کوچک پخش خواهد کرد. 

در زمان    با توجه به جهت گیری یا زاویه برچسب، برای بدست آوردن بهترین دامنه خواندن، مطمئن شوید که

برچسب مناسب    مکان برچسب اشاره می کند که   هر تگ به طور کامل روبروی آنتن است.استفاده قطبش خطی،  

انتخاب   به نوع شی ء  با توجه  بویژه برای اشیاء فلزی و مایع می  را  از برچسب ها  کنید. مثالها در مورد  برخی 

 باشد. 

 تنظیم خواننده یا قرائت گر:

گر قرائت  کابل RFID توانایی  از طریق  قدرت  ارسال  میزان  کنترل  تنظیم حساسیت   برای  بنابراین  است.  آنتن 

های   سیگنال  تر  پایین  حساسیت  زیراکه  کنید.  بررسی  را  نتیجه   خواننده  بنابراین  گیرد  می  نادیده  را  ضعیف 

اما حساسیت حداکثر دارای سیگنال های ضعیف می باشد تا دامنه خواندن    محدوده خواندن را کاهش می دهد.

افزایش یابد. به طور پیش فرض حداکثر است. در نهایت می توانیم بگوییم که برای سریعترین و ساده ترین روش  

رساندن دامنه خواندن، ضروری است که خواننده حساسیت باالیی داشته و دارای قدرت کامل  برای به حداکثر  

 .باشد 

از محدوده خواندن  زتسهیم ساطول کابل، آداپتور و   برای آنتن ها استفاده کنیم،  اگر ما کابل های طوالنی را   :

خود را وارد می   RFID مقدارپردازش اضافی سیستم  تسهیم سازهمچنین استفاده از آداپتورها و   پایین تر است.  

 کوتاه اتصال و ما حداکثر کردن محدوده خواندن آن اطمینان حاصل شود، آنتن را به خواننده با کابل    برای  کند.  



مطمئن    در صورت استفاده از کابلهای طوالنی مورد نیاز، اجتناب کنیم.    تسهیم سازباید از آداپتورهای اضافی و  

 که فقط از کابل با سرعت باال و با کیفیت خوب استفاده کنیم شویم 

 عوامل محیطی 

عوامل محیطی مانند باران، ذرات گرد و غبار، فلز، نور فلورسنت و آب و غیره همچنین دامنه خواندن خواننده را   

 .تحت تاثیر قرار می دهد 

 ( انتخاب خواننده 7.3

تا RFID خواننده مغز سیستم انتخاب کنید زیرا هر خواننده   RFID خواننده  است. بسیار مهم است  مناسبی را 

را انتخاب می کنیم، این ویژگی ها را در   RFID ر به فرد خود را دارد. هنگامی که یک خوانندهویژگی های منحص

 :نظر گرفته ایم. در اینجا من سه عامل اصلی در مورد انتخاب خواننده بحث می کنیم. موارد زیر

 : منطقه عملیاتی

را انتخاب     RFID خوانندهتا  هر کشور دارای استاندارد و  قوانین و مقررات خاص خود است. بنابراین الزم است  

 .کنیم که در محدوده مرز کشور و استانداردها فعالیت می کند. در غیر این صورت نقض قوانین کشور خواهد بود 

 پورت های آنتن 

مقدار آنتن به طور مستقیم بستگی به تعداد    ه کاربردی دارد. اینعداد نقاط خواندن مورد نیاز بستگی به برنام ت

بنابراین کند.  پشتیبانی  تواند  می  خواننده  یک  که  دارد  هایی  خواننده    آنتن  پورت  خواننده،  انتخاب  فرآیند  در 

توانایی  ، تسهیم سازپورت است. اما گاهی با استفاده از  -8پورت و  4پورت،  2بررسی می شود. خواننده معموال در 

 می باشد.    RFID آنتن های 32خواننده برای گسترش تا 

 روش برقراری ارتباط  

گاهی اوقات اگر برنامه کاربردی نیاز به قرار دادن آن در شبکه را ندارد، سپس به طور مستقیم به کامپیوتر میزبان  

 .کابل یو اس بی وصل می شود  ، کابل اترنت وRS-232 از طریق: کابل

ب  برنامه  یااگر  اترنت  از  توان  می  دارد،  نیاز  شبکه  کرد.   Wi-Fi ه  ارتباطاتی    استفاده  روش  دو  این   بنابراین 

که   است  قابل دسترسی  میزبان  افزار  نرم  توسط  آوری شده  اطالعات جمع  و  است  روش   استفاده شده  دومین 

 مقرون به صرفه است
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تکنولوژی این  هستند در   RFID امروزه  زیر  شرح  به  ها  برنامه  از  بعضی  شود.  می  استفاده  روزمره   .زندگی 

 : در خانه های هوشمند RFID ( سیستم8.1

برای   RFID  ،RFID . در خانه های 6]در خانه های هوشمند استفاده می شود ]   RFID فن آوری امروزه   

استفاده می شود که وارد خانه می شود، کنترل  یافتن موارد گم شده در خانه، شناسایی و بررسی اعتبار شخصی  

فرد وارد اتاق می شود چراغها  روشن می شوند و هنگام خروج چراغ ها به طور   روشنایی برای زمانی است که

همچنین دارای سیستم   RFID انرژی حداقل است.  خانه های به همین دلیل اتالف خودکار خاموش می شوند.  

موسیقی روشن است و هنگامی که او از   د شخص در زمان ورود به اتاق سیستمموسیقی شخصی می باشند مانن

توقف از همان موقعیت اجرا می     اتاق خارج می شود و وارد اتاق دیگری می شود، همان ترک موسیقی  بدون

 .نیز برای اهداف امنیتی و ایمنی نیز استفاده می شود RFID سیستم شود. 

 در کشاورزی  RFID سیستم (8.2

کشاورزی نقطه اصلی زندگی است. بنابراین اکنون این روزها    .شکی نیست که کشاورزی قلب هر کشوری است

، سنسور و شبکه های آنها نقش مهمی  RFIDنیز صورت گرفته است.     ]  6،7کشاورزی ]  پیشرفت نیز در زمینه

 ، فناوری سریع متغیر  (PA) قیق. در زمینه کشاورزی، به عنوان کشاورزی د   ]8،9در زمینه کشاورزی دارند ]

(VRT)  ویژه مدیریت محصول  اطالعات کشاورزی شدید،  موقعیت جهانی کشاورزی،  دقیق، سیستم  ، کشاورزی 

[ اینچ  در  کشاورزی  کشاورزی،  و  10سایت  شناسایی  از:  عبارتند  نیز  کاربردی  مناطق  بعضی  کند.  می  کمک   ]

 .[ و کشت انگور11ردیابی حیوانات ]

  در پزشکی همانطورکه آن در شناسایی بیماران و یا داروها، RFIDدر مراقبت بهداشتی:     RFID سیستم (8.3

با    RFID [. یکپارچه سازی15،  14،  13،  12،  6نظارت بر نگهداری خون یا ارتباطات پزشکی استفاده می شود ]

بدن اشاره دارد. سنسوربرای  سنسورهای شبکه های مورد استفاده در منطقه بدن نیز به عنوان شبکه های سنسور 

نیز بیمار و سوابق   RFID اندازه گیری فشار خون، دمای بدن، فعالیت تنفسی و غیره استفاده می شود. سیستم 

کارکنان را شناسایی می کند و همچنین برای اطالعات در مورد وسایل و تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان  

را به نوزاد تازه متولد شده متصل کرده تا به طور منحصر به   RFID تگ  بیمارستان  مثال بعضی  استفاده می شود.



به بیمارستان هشدار می دهد، اگر فردی غیر مجاز تالش    فرد، هدف آن شناسایی ایمنی و امنیت نوزاد است. این

های ناآشنا    برای افراد مبتال به اختالل دید در مکان  RFIDکند تا کودک را به خارج از بیمارستان ببرد. فناوری  

 .  ]12مقصد بسیار مفید ]  عمومی، مسیرها و

 در بخش خرده فروشی  RFID سیستم (8.4

کند  RFIDفناوری   می  ایفا  مهمی  نقش  فروشی  خرده  صنایع  که .  [14]برای  مناطق  از  عمدتا   RFID برخی 

در مدیریت    .قرار می گیردصنعت خرده فروشی مورد استفاده   درمدیریت زنجیره تامین، ردیابی اشیاء و امنیت در

تأمین،   از سیستم RFIDزنجیره  استفاده می شود.  به مشتری  ارائه  برای  تامین کننده   RFID از عرضه کننده  

اطالعاتی در مورد اینکه چه تعداد محصول مورد نیاز است ارائه می دهد، سپس محصوالت را به خرده فروش و  

توزیع   و غیره  مراکز خرید  فروشان آن   این فرایند،    می کنند. خرده  را    RFIDدر  به هر محصول  مربوط  سوابق 

کدام محصول   انقضای  تاریخ  فروخته می شود،  تعداد  تولید می شود، چه  آیتم  تعداد  مانند چه  کند،  حفظ می 

در   RFID مورد نیاز است، محصول تخفیف دارد یا خیر، نام محصول، شرکت، و وزن و غیره. با استفاده از فناوری

رده فروشی مزایای بسیاری مانند نیروی کاری کم ، شانس کمترتمام شدن کاال، پرداخت سریع تر، چک  صنعت خ

 .کردنسریع تر، اطالعات بهتر و کاهش نیازهای موجودی می باشد 

ارائه می   RFID به طور عمده بارکد می شود که هر محصول را اسکن و سپس این الیحه را  جایگزین سیستم 

کنند،   می  کاال خرید  فردی صدها  هر  و  مراکز خرید  در  مردم  از  نفر  هزاران  وقتی  ها  موقعیت  بعضی  در  دهد. 

شم استفاده  از مفهوم نور چ  RFID سیستم های بارکد بسیار وقت گیر و کار خسته کننده است. زیراکه فناوری  

کند   .نمی 

حداقل احتمال    RFID امنیت مکانیزم بهتر برای رسیدگی به سرقت در مراکز فراهم می کند. با استفاده از فناوری

 .سرقت در بازار وجود دارد 

 :برای اهداف امنیتی و ایمنی RFID سیستم  8.5

بسیاری   برای  و  بسیار مهم  و شناسایی شخصی  امنیت  روزها  این  اصلی  اکنون  مزیت  است.  ها ضروری  سازمان 

است RFID فناوری ساختمان  دسترسی  کنترل  برای  شناسایی  های  از   [14]  کارت  ها  سازمان  از  بسیاری   .

تعبیه شده در کارت شناسایی استفاده می کنند که  اعتبار اشخاص وارد شده را تضمین می   RFID برچسب های



های کارت  از  استفاده  با  شخص،  RFID کند.   شناسایی  ثبت  حضوردر     برای  و  خروج  زمان  مورد  در  اطالعات 

گذرنامه  در     RFIDهمچنین ازاز فناوری    منطقه خاص ساختمان آسان است. در حال حاضر برخی از کشور ها

 استفاده می کنند  الکترونیکی و کارت ملی 

 :در مدیریت خودرو RFID ( سیستم8.6

]  RFIDفن آوری   نقلیه استفاده می شود   [. در حال حاضر این سیستم قفل کردن17نیز در مدیریت وسایل 

RFID است. 

RFID نیست. هنگامی که هر کلید غیر  ماشین را با رمز عبور منحصر به فرد قفل می کند که به راحتی قابل حمل

 مجاز

نقلیه را   بنابراین  فرصت  سرقت وسایل  باز کردن ماشین استفاده می شود،  آن هشدار  و باز نمی شود.  برای 

آن   است،  هوشمند  کافی  اندازه  به  ماشین  سیستم  شود،  درب  کردن  باز  به  موفق  کسی  اگر  دهد.  می  کاهش 

به شیوه    تشخیص می دهد که  نقلیه  از سیستم  وسیله  روغن  باز شده است، آن به طور خودکار  ای  غیر مجاز 

 خودرو خارج می کند 

آوری فن  از  جاده  و  نقلیه  وسیله  که     RFID اگر  آنجا  از  دهند.  می  کاهش  را  تصادفات  احتمال  کنند،  استفاده 

کمک می کند    به رانندگان  RFID وسیله نقلیه بسیاری در بزرگراه بصورت همزمان در حال تردد هستند، سیستم

تا از سرعت، موقعیت و جهت گیری خود مطمئن شوند. به طوری که رانندگان سرعت را کم  و از خارج شدن از  

الین، لبه جاده، مرکز جاده  جلوگیری می کند و  فاصله را از وسیله نقلیه جلویی دیگر در جاده حفظ می کنند.  

طریق کوتاهترین مسیربه مقصد برساند تا زمان و پول    استفاده می کند تا مسافر از GPS نیز از RFID سیستم

 .هدر نرود 

 در راه آهن RFID ( سیستم8.7

[. از آنجا که بلیط معمولی می  18خودکار می شود ]  در راه آهن، سیستم خرید بلیط  RFID با استفاده ازفناوری

در راه آهن، در ابتدا تمام   RFID استفاده ازتواند با استفاده  کاغذ جعل شود، به راحتی آسیب می زند. بنابراین  

های کارت  عکس،     RFID مسافران  جنسیت،  سن،  نام،  مانند  مسافر  به  مربوط  اطالعات  تمام  شامل  که  دارند 



شناسه کارت و مانده اعتبار می باشد. کنترل کننده بلیط، برای کشیدن کارت کارت خوان  دارد و کد مقصد را  

 از مانده اعتبار کارت کم می شود. وجه قابل پرداخت وارد می کند، به طوری که  

همچنین برای    RFID اطالعات مربوط به ورود یا خروج در مورد باران را نشان می دهد. سیستم RFID سیستم

تعیین موقعیت و محل قطار، بهره برداری و تعمیر و نگهداری، اندازه گیری درجه حرارت قطار، سیستم بازرسی  

 ت واگن و غیره استفاده می شود. قطار، سیستم نظار

 در زیر آب RFID سیستم (8.8

نفت  RFID فناوری  انتقال  برای  لوله  خط  بر  نظارت  حیوانات،  ردیابی  برای  آب  زیر  در   همچنین 

از  [. نیروی دریایی نیز19استفاده می شود.  این سیستم برای نظارت بر وضعیت خطوط لوله استفاده می شود ]

 .برای ناوبری وسیله در زیر آب استفاده می شود  RFID تکنولوژی

 با بارکد  RFID مقایسه . 9

بارکدمقایسه   RFID اگر مانند  ها  داده  انتقال  وبا هدف  شناسایی  برای  استفاده  مورد  دیگر  های  تکنولوژی  با  را 

ر کارایی بیشتری  با ظرفیت باالی داده ها، قوی تر و کم هزینه ت RFID کنیم. ما مشاهده می کنیم که فناوری

 .دارد

بصورت   فقط  ها  داده  کند. خواندن  را شناسایی می  آن  و  اسکن   را  اقالم  داده های  است که  بارکد  سیستمی 

بنابراین سیستم بسیار وقت گیر است زیرا وقتی هزاران یا اقالم بیشتر، کار بسیار خسته کننده  است.    بصری الزم

 دارای دامنه باالتر و دوام بیشتری نسبت به سیستم بارکد دارد. تگ های RFID و وقت گیر است. اما سیستم

RFID امکانات بنابراین سیستم Read / Write همچنین  اقالم را فراهم می کنند.  قابل   RFID بروز  قوی تر، 

 .اعتماد و با هزینه کم است

 چالش ها و محدودیت ها  . 10

 های خشن  محیط 

 اختالل و تصادم    مشکل

 ادی از داده ها حجم زی  

 دامنه خواندن 



 تشخیص و شناسایی خطا 

 محدودیت های فیزیکی 

 عدم انطباق در استانداردهای جهانی

 هزینه 

 فقدان پرسنل ماهر 

 

 نتیجه گیری 

، معماری آن و برنامه های کاربردی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  RFID در این مقاله تکنولوژی

از   بردن  از قبیل فضای حافظه بزرگ، عمر طوالنی مدت، زیرا آن قابل تجدید   RFID مزایایلذت   ، ساده است 

 پذیر است. آن همچنین می تواند یک خواندن بدون تماس در یک زمان کوتاه انجام دهد. همه این ویژگی ها

RFID   سیستم ردیابیرا کامال مناسب و برتر برای مدیریت و بهره برداری از برنامه های مختلف مانند RFID 

ایمنی رانندگی و سیستم نقلیه، سیستم پشتیبانی  ایمنی و غیره می   RFID برای وسایل  و  امنیتی  برای اهداف 

را در برنامه های   RFID به سرعت در حال توسعه است، و کاربرد عملی آن، قطعا RFID استاندارد سازی  .کند 

 .کاربردی مختلف گسترده تر می شود 

 

 



 

 

 

 


