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ییت انبار
کاربردهای فناوری  RFIDدر مد ر
ییی) ، (RFIDا٘ثارٞا  ٚسیستٓ ٞای تٛزیع تسیار
در جریاٖ سریع تٛسؼ ٝفٙاٚری ضٙاسایی از طریق أٛاج راد ٚ
ٔٛرد تٛجْ ٝی تاضٙذ .ایٖ فٙاٚری ٔٛفك ضذ ٜاست تا لاتُیت ٞا  ٚوارایی خٛد را ت ٝػٛٙاٖ ین اتسار ٔمر ٖٚتٝ
صرف ٝدر صرف ٝجٛیی در زٔاٖ ،تٟثٛد ػّٕىرد ْ ٚیداٖ ػُٕ ،واٞص ٞسی٘ٞ ٝای ٖیر ٚی ا٘ساٖی ٙٔ ٚاتغ ٔٛرد ٖیاز
یی فٙاٚری  RFIDدر ٔراوس
ی  .ایٖ ٔمأِ ٝمذٔ ٝای تر ٘ح ٜٛتىارير
ییت ا٘ثار ثاتت ٕ٘ا د
فؼاَیت ٞای ٔختّف در ٔذ ر
ٍٟ٘ذاری  ٚتٛزیع  ٚدر ٟ٘ایت ٔؼرفی ا٘ثارٞای ٛٞضٕٙذ )ْ (Intelligent Warehouseی تاضذ.

ییت واال در ا٘ثارٞا  ٚضثىٞ ٝای ٌسترد ٜتٛزیع ٔٛرد
فٙاٚری ْ RFIDی تٛا٘ذ ترای تسیار ی از ػُٕیات ٔؼٕٔ َٛذ ر
ییت ٍٟ٘ذاری ،ترداضت  ٚتحٛیَ ،خرٚج ٚ
استفاد ٜلرار يیرد ،ازلةیَ ٚ :رٚد  ٚدریافت ،طثم ٝتٙذی ،جإ٘ایی ٔ ٚذ ر
ا٘تماَ .تا تررسی دقیق فرآی٘ذٞا  ٚخصٛظیات سیستٓ ٕٞ ٚچٗیٖ طراحی  ٚا٘تخاب ٔٙاسة تجٝیزات ،ایٖ
فٙاٚری ْی تٛا٘ذ تا لاتُیت ٞا  ٚخصٛظیات ٔٙحصرتفرد خٛد در حُ ٔطىالت  ٚرفغ ٔحذٚدیت ٞای لثُی،
افسایش وارآٔذی فرآی٘ذٞا  ٚفرا ٓٞآٚردٖ تستر پردازش لذرتٕٙذ  ٚیوپارچ ٝاستفاد ٜضٛد .تؼال ٜٚتازٌطت سریع
ی تذ٘ثاَ خٛاٞذ داضت.
ی را ٖز
ٙٔ ٚاسة سرٔا ٜ
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در ادأ ٝترخی از ایٖ وارتردٞا تررسی ضذ ٜاست:
تگ ها:
ٔؼِٕٛتریٖ تً ٞا ترای استفاد ٜدر ا٘ثارٞا ٔ ٚراوس تٛزیع ،ترچسة ٞای ؽیرفؼاَ ای ترچسة ٞای
ٛٞضٕٙذ)(Smart Labelsاست و ٝت ٝتستٞ ٝا  ٚای پاِت ٞا اِصاق ْی ض٘ٛذ .ین ترچسة ٛٞضٕٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛدارای
ی ترای پطتیتاٖی سیستٓ ٞای
ین تً  RFIDاست ( و ٝدر داخُ آٖ لرارداد ٜضذ ٚ )ٜوذ تاروذ ٔ ٚتٗ ٔٙاسة ٖز
ییت ا٘ثار تر رٚی آٖ چاج ضذ ٜاست .آ٘تٗ  ٚتراضٕٞ RFID ٝچٗیٖ ْی تٛا٘ذ در پٛضص ٞای ٔمأٚتر
یی ٔذ ر
لذ ْ
ترای اِصاق دائٓی تر أٛاَ ،ضٙاسایی  ٚتغییٖ ٔٛلغیت  ٚای ٔمأٚت در ضرایط ٔختّف از لةیَ درج ٝحرارت تاال،
ٔایػات صٙؼتی ،فطار ،ضرت ٚ ٝضرایطی و ٝرٚش ٞای دیٌر جٕغ آٚری دادٕٔ ٜىٗ ٘ٓی تاضذ ،لرار داد ٜضٛد.
ییی ،ین پرداز٘ذ ٜجٟت تازخٛاٖی اطالػات
تً خٛاٖ ٞا دارای آ٘تٗ جٟت ارساَ  ٚدریافت سیٌٙاَ ٞای راد ٚ
ییت دادٞ ٜاْ ،ی تاضٙذ.آ٘تٗ
تً  ٚوٙترَ وٙٙذ٘ ٚ ٜرْ افساری جٟت ا٘جاْ پردازش ٞا  ٚػُٕیات جیضرفتٔ ٝذ ر
ٕٔىٗ است ترای ٘صة در ٔحُ ٞای ٔختّف جذا از سیستٓ پرداز٘ذ ٜتٛد ٚ ٜاز طریق ین واتُ ت ٝآٖ ٔتصُ
ضٛد .ا٘ٛاع ٔختّفی از تً خٛاٖ ٞا فرا ٓٞضذ ٜاست؛ ٔا٘ٙذ تً خٛاٖ دستی لاتُ حُٕ  ٚای تً خٛاٖ ثاتت وٝ
ٔؼٕٛال در ٚرٚدی ا٘ثار  ٚخطٛط ٘ٛار ٘ماِ٘ ٝصة ْی ضٛد.
خصوصیات و قابلیت ها:
ی ی تً ٞای  RFIDدر ٔىاٖ ٞای صٙؼتی فمط ینی از خصٛظیاتی است و ٝآٖ را از تاروذ  ٚای
لاتُیت تىارير
ی فٙاٚری ٞای ضٙاسایی  ٚجٕغ آٚری خٛدوار دادٞ ٜا ٔجسا  ٚترتر ْی سازد .ینی از تارزتریٖ خصٛظیات ایٖ
سا ر
یٖ تً  ٚتً خٛاٖ جٟت تثادَ داد ٜاست وٛٔ ٝجة ْی ضٛد در ضرایطی
ی ٔستكیْ ب
فٙاٚری ػذْ ٖیاز آٖ ت ٝد د
ی
ی ٔٙاسةی لرار ٘ذار٘ذ  ٚای اجساْ  ٚای پٛضص تست ٝتٙذیٔ ،ا٘غ ایجاد وٙذ ٖ ،ز
و ٝتً  ٚتً خٛاٖ در زاٜ ٚ
ػُٕیات ضٙاسایی  ٚثثت اطالػات تً ا٘جاْ ضٛد .تً خٛاٖ ٞا ٕٞچٗیٖ ْی تٛا٘ٙذ تؼذاد زیاد ی تً را تا ٚ ٓٞ
در ین زٔاٖ ضٙاسایی وٙذ.
تً ٞای ٕٞ RFIDچٗیٖ حافظٞ ٝای أٗ  ٚلاتُ ٘ٛضتٗ را فرإٛ٘ ٓٞد ٜا٘ذ وْ ٝی تٛا٘ذ در ٌسترش ْیداٖ
یضتر تً
یی  ٚوٙترَ سٛاتك  ٚأٗیت ٔٛرد استفاد ٜلرار يیرد ٔ ٚساایی تسیار ی را ٔٛجة ٌردد .ب
ػُٕ ،ردير
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ٞای  RFIDلاتُیت خٛا٘ذٖٛ٘/ضتٗ را دار٘ذ ،تسیار ی حافظٞ ٝایی دار٘ذ و ٝحتی ْی تٛا٘ذ ت ٝچٙذیٖ لسٕت
تمسیْ ضٛد و ٝترخی از لسٕت ٞا ؽیرلاتُ تؾییر تاضذ ( ٔا٘ٙذ ٔحُ ٘ٛضتٗ ضٕار ٜسریاَ )  ٚدیٌر لسٕت ٞا
لاتُ تؾییر  ٚترٚز رساٖی تٛدٔ ٚ ٜحُی ترای ثثت سٛاتك جاتجایی  ٚتراوٙص ٞا ،سٛاتك ٍٟ٘ذاری ،اطالػات ساختار
ی تاضذ.
ی اطالػات ٔتؾ ر
 ٚاجساء  ٚسا ر
سیستٓ وذ ٔحص َٛاِىترٖٚینی ای ) EPC (Electronic Product Codeدر فٙاٚری ، RFIDین ضٕار ٜسریاَ
ی  .تسیار ی از فرآی٘ذٞا  ٚپردازش ٞای ٘ٛیٖ ایجاد ضذ ٜدر
استا٘ذارد ٔٙحصرتفرد ترای ٞر تً فراْ ٓٞی ٕ٘ا د
حٛز ٜز٘جیر ٜتاْیٖ تر ٔثٙای استفاد ٜاز ٔساایی ایٖ ضٕارٙٔ ٜحصرتفرد ،استا٘ذارد  ٚأٗ ارائ ٝضذ ٜا٘ذ .ایٖ ضٕارٜ
یتی استفادْ ٜی ض٘ٛذ.
ٞا تا طٞ َٛای ٔختّف  ۲۵۶ ٚ ۹۶ ،۶۴ب
ییت ا٘ثار ٔ ٚراوس تٛزیع تسیار ْٔ ٟٓی تاضذ،
خصٛظیت دیٌر فٙاٚری  RFIDو ٝاؿّة ترای وارتردٞایی ٔا٘ٙذ ٔذ ر
ٔحذٚد ٜلاتُ خٛا٘ذ ٜضذٖ تً ْی تاضذ .تا تٛج ٝت ٝساختار ٛ٘ ٚع تً ،طراحی آ٘تٗ ،فروا٘س ٔٛرد استفادٚ ٜ
ی ٔتؾیرٞا ی ٔٛثر ،تً ٞای ؽیرفؼاَ تا فاصّ ٝحذٚد ٔ ۶تری لاتُ ضٙاسایی  ٚخٛا٘ذٖ ْی تاضٙذ .تً ٞای
سا ر
ییت ٔحٛطٞ ٝا ،ردیابی ٚ
یضتر ی لاتُ خٛا٘ذٖ  ٚضٙاسایی ْی تاضٙذ  ٚت ٝطٛر ٔؼٕ َٛترای ٔذ ر
فؼاَ از فاصّ ٝب
ی وارتردٞای ٔطات ٝاستفادْ ٜی ض٘ٛذ.
ٔٛلغیت یابی تستٞ ٝا  ٚوا٘تی٘رٞا  ٚسا ر
تُرد ٔ ٚحذٚد ٜلاتُ ضٙاسایی ،ین پارأتر تسیار ٔٛرد تٛج ٝاست  ٚاؿّة ین ٘طاٍ٘ر ٘ادرست ٌٕ ٚرا ٜوٙٙذ ٜاز
ػّٕىرد  ٚوارایی ین سیستٓ  RFIDاست .وٙترَ  ٚحساسیتی و ٝآ٘تٗ  ٚتً خٛاٖ فراْ ٓٞی وٙٙذ  ٚدلت
ضٙاسایی ٔؼٕٛال تسیار ٕٟٔتر از تُرد استٔ .حذٚدٞ ٜای ٚسیع از خٛا٘ذٖ ْی تٛا٘ذ احتٕاَ ثثت ٘اخٛاست ٝتً
یضتر وٙذ .تٙاترایٖ تٙظیْ جٟت خٛا٘ذٖ  ٚفاصّٙٔ ٝاسة تسیار ٔ ٚ ٟٓضرٚری خٛاٞذ تٛد.
ٞا را ب
یضتر تر٘أٞ ٝای
فٙاٚریٔ ، UHFحذٚد ٜپٛضص ٔٙاسة ،سرػت ،أٗیت  ٚتجٝیزات ٔمر ٖٚتصرف ٝای را و ٝب
ی.
ییت واال  ٚتَٛید ٖیاز دار٘ذ فراْ ٓٞی ٕ٘ا د
وارتردی  ٚسیستٓ ٞای ا٘ثارٔ ،ذ ر
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