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 انبار تیریمد در RFID یفناور یکاربردها

 اریتس عیتٛز یٞا ستٓیس ٚ ا٘ثارٞا ،(RFID) ییٚیراد أٛاج قیطر از ییضٙاسا یفٙاٚر تٛسؼٝ عیسر اٖیجر در

 تٝ ٔمرٖٚ اتسار نی ػٙٛاٖ تٝ را خٛد ییوارا ٚ ٞا تیلاتُ تا است ضذٜ ٔٛفك یفٙاٚر ٖیا. تاضٙذ یْ تٛجٝ ٔٛرد

 ازٖی ٔٛرد ٔٙاتغ ٚ یا٘ساٖ یرٖٚی یٞا ٝ٘یٞس واٞص ػُٕ، داٖیْ ٚ ػّٕىرد تٟثٛد زٔاٖ، در ییجٛ صرفٝ در صرفٝ

 ٔراوس در RFID یفٙاٚر یریتىاري ٘حٜٛ تر یا ٔمذٔٝ ٔماِٝ ٖیا. دیٕ٘ا ثاتت ا٘ثار تیریٔذ در ٔختّف یٞا تیفؼاَ

 .تاضذ یْ (Intelligent Warehouse) ٞٛضٕٙذ یا٘ثارٞا یٔؼرف تیٟ٘ا در ٚ عیتٛز ٚ یٍٟ٘ذار

 

 ٔٛرد عیتٛز ٌستردٜ یٞا ضثىٝ ٚ ا٘ثارٞا در واال تیریٔذ ٔؼَٕٛ اتیػُٕ از یاریتس یترا تٛا٘ذ یْ RFID یفٙاٚر

 ٚ خرٚج َ،یتحٛ ٚ ترداضت ،یٍٟ٘ذار تیریٔذ ٚ ییجإ٘ا ،یتٙذ طثمٝ افت،یدر ٚ ٚرٚد: َیازلة رد،یي لرار استفادٜ

 ٖیا زات،یتجٝ ٔٙاسة ا٘تخاب ٚ یطراح ٖیٕٞچٗ ٚ ستٓیس اتیخصٛظ ٚ ٘ذٞایفرآ قیدق یتررس تا. ا٘تماَ

 ،یلثُ یٞا تیٔحذٚد رفغ ٚ ٔطىالت حُ در خٛد ٔٙحصرتفرد اتیخصٛظ ٚ ٞا تیلاتُ تا تٛا٘ذ یْ یفٙاٚر

 عیسر تازٌطت تؼالٜٚ. ضٛد استفادٜ وپارچٝی ٚ لذرتٕٙذ پردازش تستر آٚردٖ فراٞٓ ٚ ٘ذٞایفرآ یوارآٔذ شیافسا

 . داضت خٛاٞذ تذ٘ثاَ زٖی را ٜیسرٔا ٔٙاسة ٚ

 

 



 گـروه انفورماتیـک آرا

     Ara Informatics Group 
 
 

 

 09152451541:          ٕٞراٜ 0511 8697940: تّفٗ 

 Info@arasoft.ir:    پست اِىترٚ٘یه               www.AraSoft.ir: سایت 

 :است ضذٜ یتررس وارتردٞا ٖیا از یترخ ادأٝ در

 :ها تگ

 یٞا ترچسة ای رفؼاَیؽ یٞا ترچسة ع،یتٛز ٔراوس ٚ ا٘ثارٞا در استفادٜ یترا ٞا تً ٖیٔؼِٕٛتر

 یدارا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٛضٕٙذ ترچسة نی. ضٛ٘ذ یْ اِصاق ٞا پاِت ای ٚ ٞا تستٝ تٝ وٝ است(Smart Labels)ٞٛضٕٙذ

 یٞا ستٓیس یتاٖیپطت یترا زٖی ٔٙاسة ٔتٗ ٚ تاروذ وذ ٚ( ضذٜ لراردادٜ آٖ داخُ در وٝ )است RFID تً نی

 ٔماٚٔتر یٞا پٛضص در تٛا٘ذ یْ ٖیٕٞچٗ RFID تراضٝ ٚ آ٘تٗ. است ضذٜ چاج آٖ یرٚ تر ا٘ثار تیریٔذ یْیلذ

 تاال، حرارت درجٝ َیلة از ٔختّف طیضرا در ٔماٚٔت ای ٚ تیٔٛلغ ٖییتغ ٚ ییضٙاسا أٛاَ، تر یدائٓ اِصاق یترا

 .ضٛد دادٜ لرار تاضذ، ی٘ٓ ٕٔىٗ دادٜ یآٚر جٕغ ٌرید یٞا رٚش وٝ یطیضرا ٚ ضرتٝ فطار، ،یصٙؼت ػاتیٔا

 اطالػات یتازخٛاٖ جٟت پرداز٘ذٜ نی ،ییٚیراد یٞا ٌٙاَیس افتیدر ٚ ارساَ جٟت آ٘تٗ یدارا ٞا خٛاٖ تً

 آ٘تٗ.تاضٙذ یْ ٞا، دادٜ تیریٔذ ضرفتٝیج اتیػُٕ ٚ ٞا پردازش ا٘جاْ جٟت یافسار ٘رْ ٚ وٙٙذٜ وٙترَ ٚ تً

 ٔتصُ آٖ تٝ واتُ نی قیطر از ٚ تٛدٜ پرداز٘ذٜ ستٓیس از جذا ٔختّف یٞا ٔحُ در ٘صة یترا است ٕٔىٗ

 وٝ ثاتت خٛاٖ تً ای ٚ حُٕ لاتُ یدست خٛاٖ تً ٔا٘ٙذ است؛ ضذٜ فراٞٓ ٞا خٛاٖ تً از یٔختّف ا٘ٛاع. ضٛد

 .ضٛد یْ ٘صة ٘ماِٝ ٘ٛار خطٛط ٚ ا٘ثار یٚرٚد در ٔؼٕٛال

 :ها تیقابل و اتیخصوص

 ای ٚ تاروذ از را آٖ وٝ است یاتیخصٛظ از ینی فمط یصٙؼت یٞا ٔىاٖ در RFID یٞا تً یریتىاري تیلاتُ

 ٖیا اتیخصٛظ ٖیتارزتر از ینی. سازد یْ ترتر ٚ ٔجسا ٞا دادٜ خٛدوار یآٚر جٕغ ٚ ییضٙاسا یٞا یفٙاٚر ریسا

 یطیضرا در ضٛد یْ ٔٛجة وٝ است دادٜ تثادَ جٟت خٛاٖ تً ٚ تً ٖیب ْیٔستك دید تٝ آٖ ازٖی ػذْ یفٙاٚر

 زٖی ، وٙذ جادیا ٔا٘غ ،یتٙذ تستٝ پٛضص ای ٚ اجساْ ای ٚ ٘ذار٘ذ لرار یٔٙاسة ٜیزاٚ در خٛاٖ تً ٚ تً وٝ

 ٚ ٞٓ تا را تً یادیز تؼذاد تٛا٘ٙذ یْ ٖیٕٞچٗ ٞا خٛاٖ تً. ضٛد ا٘جاْ تً اطالػات ثثت ٚ ییضٙاسا اتیػُٕ

 .وٙذ ییضٙاسا زٔاٖ نی در

 داٖیْ ٌسترش در تٛا٘ذ یْ وٝ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ فراٞٓ را ٘ٛضتٗ لاتُ ٚ أٗ یٞا حافظٝ ٖیٕٞچٗ RFID یٞا تً

 تً ضتریب. ٌردد ٔٛجة را یاریتس یایٔسا ٚ ردیي لرار استفادٜ ٔٛرد تیأٗ ٚ سٛاتك وٙترَ ٚ یریردي ػُٕ،
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 لسٕت ٖیچٙذ تٝ تٛا٘ذ یْ یحت وٝ دار٘ذ ییٞا حافظٝ یاریتس دار٘ذ، را ٘ٛضتٗ/خٛا٘ذٖ تیلاتُ RFID یٞا

 ٞا لسٕت ٌرید ٚ( اَیسر ضٕارٜ ٘ٛضتٗ ٔحُ ٔا٘ٙذ )تاضذ رییتؾ رلاتُیؽ ٞا لسٕت از یترخ وٝ ضٛد ْیتمس

 ساختار اطالػات ،یٍٟ٘ذار سٛاتك ٞا، تراوٙص ٚ ییجاتجا سٛاتك ثثت یترا یٔحُ ٚ تٛدٜ یرساٖ ترٚز ٚ رییتؾ لاتُ

 .تاضذ ریٔتؾ اطالػات ریسا ٚ اجساء ٚ

 اَیسر ضٕارٜ نی ،RFID یفٙاٚر در EPC (Electronic Product Code) ای ینیاِىترٖٚ ٔحصَٛ وذ ستٓیس

 در ضذٜ جادیا ٖی٘ٛ یٞا پردازش ٚ ٘ذٞایفرآ از یاریتس. دیٕ٘ا یْ فراٞٓ تً ٞر یترا ٔٙحصرتفرد استا٘ذارد

 ضٕارٜ ٖیا. ا٘ذ ضذٜ ارائٝ أٗ ٚ استا٘ذارد ٔٙحصرتفرد، ضٕارٜ ٖیا یایٔسا از استفادٜ یٔثٙا تر ٖیتاْ رٜیز٘ج حٛزٜ

 .ضٛ٘ذ یْ استفادٜ یتیب ۲۵۶ ٚ ۹۶ ،۶۴ ٔختّف یٞا طَٛ تا ٞا

 تاضذ، یْ ٟٔٓ اریتس عیتٛز ٔراوس ٚ ا٘ثار تیریٔذ ٔا٘ٙذ ییوارتردٞا یترا اؿّة وٝ RFID یفٙاٚر ٌرید تیخصٛظ

 ٚ استفادٜ ٔٛرد فروا٘س آ٘تٗ، یطراح تً، ٘ٛع ٚ ساختار تٝ تٛجٝ تا. تاضذ یْ تً ضذٖ خٛا٘ذٜ لاتُ ٔحذٚدٜ

 یٞا تً. تاضٙذ یْ خٛا٘ذٖ ٚ ییضٙاسا لاتُ یٔتر ۶ حذٚد فاصّٝ تا رفؼاَیؽ یٞا تً ٔٛثر، یرٞایٔتؾ ریسا

 ٚ یابیرد ٞا، ٔحٛطٝ تیریٔذ یترا ٔؼَٕٛ طٛر تٝ ٚ تاضٙذ یْ ییضٙاسا ٚ خٛا٘ذٖ لاتُ یضتریب فاصّٝ از فؼاَ

 .ضٛ٘ذ یْ استفادٜ ٔطاتٝ یوارتردٞا ریسا ٚ ٘رٞایوا٘ت ٚ ٞا تستٝ یابی تیٔٛلغ

 از وٙٙذٜ ٌٕراٜ ٚ ٘ادرست ٘طاٍ٘ر نی اؿّة ٚ است تٛجٝ ٔٛرد اریتس پارأتر نی ،ییضٙاسا لاتُ ٔحذٚدٜ ٚ تُرد

 دلت ٚ وٙٙذ یْ فراٞٓ خٛاٖ تً ٚ آ٘تٗ وٝ یتیحساس ٚ وٙترَ. است RFID ستٓیس نی ییوارا ٚ ػّٕىرد

 تً ٘اخٛاستٝ ثثت احتٕاَ تٛا٘ذ یْ خٛا٘ذٖ از عیٚس یٞا ٔحذٚدٜ. است تُرد از ٟٕٔتر اریتس ٔؼٕٛال ییضٙاسا

 .تٛد خٛاٞذ یضرٚر ٚ ٟٔٓ اریتس ٔٙاسة فاصّٝ ٚ خٛا٘ذٖ جٟت ْیتٙظ ٖیتٙاترا. وٙذ ضتریب را ٞا

 یٞا تر٘أٝ ضتریب وٝ را یا تصرفٝ ٔمرٖٚ زاتیتجٝ ٚ تیأٗ سرػت، ٔٙاسة، پٛضص ٔحذٚدٜ ،UHF یفٙاٚر

 . دیٕ٘ا یْ فراٞٓ دار٘ذ ازٖی دیتَٛ ٚ واال تیریٔذ ا٘ثار، یٞا ستٓیس ٚ یوارترد


