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  مقدمه

  سامانه ها اتوماسیون اموال سالهاست که در ادارات ، ارگان ها ، سازمان ها و نهاد مورد استفاده قرار 

  .می گیرند

هدف این سامانه ها تسهیل ثبت و چرخش اموال ، کاهش خطا در چرخش و ثبت اموال و جلوگیري از 
  .سو استفاده احتمالی است

مطرح شود تا حداکثر بازده  از این سامانه ها بدست  RFIDدر این مجال سعی شده تا روشی مبتنی بر 
  .آید

اصطالحات پایه در و مفاهیم مربوطه صحبت خواهیم کرد و با  RFIDدر بخش اول مختصري راجع به 
  .این زمینه آشنا خواهیم شد

  .تو ضیح و تشریح می شود RFIDمبتنی بر در بخش دوم یک سامانه اتوماسیون 

در بخش سوم نرم افزار کاربردي تهیه شده براي این سامانه تشریح و دالیل استفاده از بانک اطالعاتی 
  .خاص این پروژه مطرح می شود

  .در بخش چهارم سخت افزار این سامانه توضیح و مشکالت پیش رو بیان می شود

  .کروکنترلر این سامانه طرح می گرددو در نهایت در بخش آخر نرم افزار موجود در می



١ 
 

١-  RFID چيست ؟  
  

داده مرتبط به آنان بدون نیاز به دخالت انسان  يخودکار عناصر و جمع آور یامروزه ضرورت شناسای
در . شود  یاحساس م یو اجتماع ی، خدمات ی، علم یصنعت ياز عرصه ها يجهت ورود اطالعات در بسیار
  . شده است  يو پیاده ساز یطراح يمتعدد يها يپاسخ به این نیاز تاکنون فناور

وانات توسط ماشین استفاده یاشیاء ، انسان و ح یشناسای يها که از آنان برا يفناور  از يبه مجموعه ا
 يهدف اکثر سیستم ها  .شود  یگفته م   Auto IDخودکار و یا به اختصار  یگردد ، شناسای یم

انجام  يزمان کارکنان برا يو آزاد ساز  ، کاهش خطاء ورود اطالعات یش کارآییخودکار ، افزا یشناسای
  . ان است یبهتر به مشتر یس دهیر سرویمهمتر نظ يکارها

 يکدها  .  شده است يو پیاده ساز یخودکار طراح یبه منظور شناسای یمختلف يها يتاکنون فناور
برگرفته شده از (  OCRبیومتریک ،  يها يفناور یص صدا ، برخیهوشمند ، تشخ ي، کارت ها يمیله ا

optical character recognition    ( وRFID  ) برگرفته شده ازradio frequency 
identification    (باشند  یدر این زمینه م ینمونه های .  
 . م شد یبیشتر آشنا خواه RFID يدر ادامه با فناور

   RFID يه با فناورياول يآشناي- ١-١
  :گر مرور نمائیم یکدین تعریف از آن را با یچند RFID يبیشتر با فناور یآشنای ياجازه دهید برا

• RFID یخودکار ، ردیاب یامکان شناسای یرادیوی يبر فرکانس ها یبا استفاده از ارتباطات مبتن 
وابسته به دو دستگاه  RFIDعملکرد . د ینما یت اشیاء ، انسان و حیوانات را فراهم میو مدیر
  ند ینما یاستفاده م یکدیگر از امواج رادیویارتباط بین ی يکدخوان است که جهت برقرار  تگ و

   
 یخودکار افراد و اشیاء از امواج رادیوی یشناسای يها که در آنان برا ياز فناور يبه مجموعه ا •

افراد و اشیاء  یشناسای يبرا یمختلف ياز روش ها   .شود  یگفته م RFIDگردد ،  یاستفاده م
ک ریزتراشه که به آن یدرون  یذخیره شماره سریال منتسب به یک فرد و یا ش. شود یاستفاده م

  . خودکار است  یشناسای ين روش هایاز متداولتر یک آنتن متصل شده است ، یکی
تراشه به . شود  یگفته م RFID   فرستنده خودکار  و یا RFIDبه تلفیق تراشه و آنتن ، تگ 

یک کدخوان ارسال  يآیتم مورد نظر را برا یالزم جهت شناسایکمک آنتن تعبیه شده ، اطالعات 
ل یرا به اطالعات دیجیتال تبد RFIDبرگردانده شده از تگ  یکدخوان امواج رادیوی. د ینما یم
  . کامپیوتر و پردازش آن فراهم گردد يداده برا د تا در ادامه ، امکان ارسالینما یم
   

•   RFID یداده و مدیریت اشیاء را ارائه م ياشیاء ، جمع آور ییک پلت فرم مهم جهت شناسای 
است که به  یحامل داده و محصوالت يها ياز فناور يپلت فرم فوق مشتمل بر مجموعه ا. د ینما
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 ینک فرکانس رادیوییک لیق ین حامل و یک سیستم مدیریت اطالعات از طریمبادله داده ب
محدوده ( فرکانس و بر اساس نیاز سیستم  با استفاده از یک RFID يتگ ها  .د ینما یکمک م

ا یو )  يبه همراه یک باطر( تگ ها به صورت فعال . گردند  یم ي، پیاده ساز) خواندن و محیط 
غیرفعال، توان الزم جهت انجام  يتگ ها.   شوند یم يپیاده ساز)  يبدون باطر( غیرفعال 
   .گیرند  یاز میدان تولید شده توسط کدخوان م عملیات را
ک اسکنر یمشابه با  ینقش يشود و دارا یک کامپیوتر متصل میبه  "، معموال RFIDکدخوان 
 RFID يو تگ ها یارتباط الزم بین سیستم اطالعات يمسئولیت برقرار. است  يله ایکد م

  . است RFIDبرعهده کدخوان 

  . دهد  یرا نشان م RFIDک نمونه تگ ی،  1شکل 

  
  

   RFIDک نمونه تگ ی:  1شکل 

  . دهد  یمتر را نشان م 80م با برد یس یب  RFIDک نمونه کدخوان ی،  2شکل 

  
  میس یب RFIDک نمونه کدخوان ی:  2شکل 

٢-١ - RFID کند ؟ يچگونه کار م   
که الزم  يمورد نظر یاست که که به ش یتگ و یا دستگاه فرستنده خودکار ، شامل یک مدار الکترونیک

ا در محدوده کدخوان قرار یک و یکه تگ نزد یزمان. گردد  یباشد ، متصل م یک کد شناسایی ياست دارا
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  .  گردد ید شده توسط کد خوان باعث فعال شدن تگ میتول یدان مغناطیسیگیرد ، م یم
در نهایت داده   .د ینما یم یرادیوی يق پالس هایدر ادامه ، تگ بطور پیوسته اقدام به ارسال داده از طر

  برگرفته شده از(    ERP ير برنامه هاینظ  مربوطه يتوسط کدخوان دریافت و توسط نرم افزارها
Enterprise Resource Planning     ( وSCMS  ) برگرفته شده ازSupply Chain 

Management systems    (گردد  یپردازش م.  
  . دهد  یند فوق را نشان مینحوه انجام فرآ 3  شکل

  
  

  RFIDنحوه کار :  3  شکل

  است ؟ يبهتر از کد ميله ا RFIDا يآ - ٣-١
RFID ن که ممکن است یرغم ا یعل. باشند  یمتفاوت م يمختلف با کاربردها يدو فناور يو کدمیله ا
ز به اثبات یتفاوت ها ن یداشته باشد ، وجود برخ یحوزه ها نقاط مشترک یدر برخ ين دو فناوریوظایف ا
  : ده است یرس

و  يله ایکد م ين تفاوت هایاز مهمتر ییک:  استفاده شده جهت خواندن کدها ينوع فناور  •
RFID است  ین بدان معنیا. است  "د یخط د "موسوم به  يفناور  از يمیله ا ي، تبعیت کدها

الزم است ن یبنابرا. را ببیند تا بتواند آن را بخواند  يک دستگاه اسکنر الزم است کد میله ایکه 
  .، کد مورد نظر در دید اسکنر قرار بگیرد  يک کد میله ایخواندن  يبرا
که تگ  یتا زمان. از نداردین  "خط دید "به  یفرکانس رادیوی  بر یمبتن یدر مقابل ، شناسای 
  . در محدوده قابل قبول کد خوان باشند ، امکان خواندن آنان وجود خواهد داشت    RFID يها
   

در  : يکد میله ا يبرچسب حاو يدر صورت بروز مشکل برا یپویش کدشناسایعدم امکان  •
 يخراب ، کثیف و یا پاره گردد ، امکان پویش کد میله ا يله ایکد م يکه برچسب حاو یصورت

  .صدق نخواهد کرد RFID ين وضعیت در رابطه با تگ هایا. وجود نخواهد داشت 
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محصول و تولید  یقادر به شناسای  "استاندارد صرفا يمیله ا يکدها:   یفقدان اطالعات تکمیل •
 يبه عنوان نمونه کد میله ا. ند ینما ین نمیباشند و منحصربفرد بودن کاال را تضم یکننده آن م
ر محصوالت مشابه یسا يموجود بر رو ير کدهایر وجود دارد همانند سایک ظرف شی يکه بر رو

خ مصرف آن به اتمام رسیده یرا که تار یمحصول ین کار ، شناساییا. است   همان تولیدکننده
  . سازد  یاست را غیرممکن م

   
ک زمان و بطور یدر  RFID ياز تگ ها يامکان خواندن تعداد بسیار زیاد:  ماهیت خواندن کدها •

پس  یو یک یبایست بطور دست یم يمیله ا يکه کدها  است ین در حالیا. ک وجود دارد یاتومات
  .پویش گردند  ياز دیگر

   
، امکان خواندن تگ  RFID يبر فناور یمبتن يدر سیستم ها:  استفاده آسان و قابلیت اعتماد •

همچنین درصد بروز خطاء در زمان خواندن کد کمتر از .وجود دارد  يها از مسافت بیشتر
     .است  يمیله ا يکدها

   

  جديد است ؟ ييک فناور  RFID يفناور  آيا - ٤-١

  
RFID آن تاکنون در برنامه  يتا کنون است و به دلیل قیمت باال 1970تائید شده از سال  يیک فناور
که بتوان تگ ها را با قیمت مناسب  یدر صورت. مورد استفاده قرار گرفته شده است  یاندک يتجار يها
را  يمیله ا ياز مسائل مرتبط با کدها ياریتواند بس یم RFID يد کرد ، استفاده از فناوریتول يتر

باشند ،  یم يرفلزین اکثر مواد غیقادر به حرکت در ب ین که امواج رادیوییبا توجه به ا. د یبرطرف نما
  . وجود دارد   يگسترده تر يدر حوزه ها RFID يامکان استفاده از فناور

  

   RFID يريبکارگ يايمزا - ٥-١

  
با توجه به اندازه کوچک تگ . باشند  یاندازه و شکل مختلف يتوانند دارا یهم کدخوان ها و هم تگ ها م

 یم ين فناوریکه عالقه مند به استفاده از ا یعمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسسات يها و آزاد
  . ن رابطه برخوردار خواهند بود یدر ا یباشند از انعطاف باالئ

  : عبارتند از  RFID يفناور يریبکارگ يایاز مزا یبرخ
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  .شوند  يا در اکثر مواد جاسازیباشند و  یتوانند مخف یتگ ها م •
توانند با توجه به  یشوند ، کاربران م ین که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه میبا توجه به ا •

  . ندیاز آنان را انتخاب نما یکیاز خود ین
  . د ریم کدخوان قرار بگیجهت خواند کد الزم نیست که تگ در معرض دید مستق •
وجود نخواهد  ی، استهالك و فرسودگ) م یتماس مستق  از بهیعدم ن( با توجه به ماهیت تگ ها  •

  . داشت 
  . ال ذخیره شده در تگ ها وجود نخواهد داشت یسر يکدها يامکان دستکار •

  RFID ياز کاربردها يبرخ - ٦-١

 يو به منظور کنترل تردد کارکنان در بخش ها يادار ياز ساختمان ها ياریدر بس RFID ياز فناور
از  یاز فروشندگان کاال به منظور مراقبت الکترونیک يادیتعداد ز. گردد  یرمجاز استفاده میمجاز و غ

نظارت و  يز براین یدولت ينهاد یبرخ. ند ینما یاستفاده م ين فناوریمحصوالت خود در مقابل سرقت از ا
  . ند ینما یفوق استفاده م ين از فناوریکنترل متخلف

    :عبارتند از  RFID يفناور يدیگر از کاربردها   یبرخ

   يکنترل موجود •
   یکنترل دستیاب •
   یتحلیل آزمایشگاه •
 یبایست ط یکه یک دونده م یک تعداد دفعاتیبه عنوان نمونه ، ثبت اتومات. کنترل تعداد دور  •

    دینما
 یبرخ يبرا یبه عنوان نمونه ، ثبت اتوماتیک زمان و مکان گشت زن  .ثب زمان و مکان تردد  •

     مشاغل خاص
  خودرو  یشناسای •
  امنیت ساختمان ها  •
  ها  یدارای یردیاب •
  ک نخلفات یرانندگان متخلف و ثبت اتومات یکنترل ترافیک ، ردیاب •
  حمل و نقل  يها   سیستم •
  و موارد متعدد دیگر  •
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 يتيامن يکاربردها-١- ٦-١

گر یو د ییشناسا ي، کارت هایتیامن يمحصوالت و کاربردها یابیخاص رد RFID يعالوه بر برچسب ها
 يتگ ها يحاو ییداده درون کارت شناسا. د کردیتوان تول یز میرا ن RFID يانواع ترانسپوندرها

RFIDيتگ ها. شود یخاص، خوانده م ي، به محض عبور اشخاص از دروازه ا RFID شده  يجاساز
ه یبه ناح یا دسترسیبه اطالعات حساس  یکنترل دسترس ين برایگزیجا ی، روشیتیامن يف هایدرون ک

 .گردد یم یخاص تلق ییا

 کاال يابيو رد يانباردار -٢- ٦-١

ق یتگ ها از طر یافتیدر يانه داده هایک رایدر کاالها و کنترل انبارها،  ين فناوریهنگام استفاده از ا
ار یشه تحت کنترل داشته و در اختیانبار را هم يت کرده و با ثبت رکوردها، موجودیریقرائت گر را مد

شوند تا داده ها را  یانبار کار گذاشته م يقرائت گر در چارچوب درها يآنتن ها. دهد ید قرار میر تولیمد
ست به اندازه ممکن ا ين تکنولوژیمت استفاه از ایق. تگ بخوانند يحاو ياز کاالها، کارتن ها و پالت ها

ممکن است مقرون . س ها استفاده کردیانواع محصوالت و سرو ين نباشد تا از تگ ها بتوان براییپا یکاف
کنترل  يتوانند برا یک تگ اختصاص داد، اما از تگ ها میبتوان  یارزان يبه صرفه نباشد که به هر کاال

 .آنها استفاده نمود يحاو يپالت ها و کارتن ها ياقالم کوچک، با چسباندن تگ بر رو

 ت دام و گوشتيريمد -٣- ٦-١

و  یابیدر رد RFID ياستفاده از فناور ين کاربردهایتر یمیاز قد یکید به جرات بتوان گفت که یشا
ان کامال یک جریامروزه بصورت . رده بوده استیش ي، مخصوصا گاوهایوانات اهلیکنترل حرکت ح

وانات یکه به گوش ح ییا تگ هایق و یقابل تزر يکپسول هاله یبوس یو اهل يوانات همزیمتداول، ح
 .گردند یمجهز م ين فناوریشوند، به ا یمتصل م

نه یشیپ يگم شده، مرتب کردن، مراقبت کردن و نگهدار یوانات اهلیح یین تگ ها به جهت شناسایا
 .شود یبکار برده م یوانات اهلیح یدرمان

. دا کرده استیپ یعیز کاربرد وسین ییو دارو يع کشاورزیصنار در یاخ يدر سالها ين فناوریالبته ا
ار یبس يسالمت جوامع بشر يبرا یدر مواقع بحران ییو دارو یی، مواد غذایوانات اهلیاطالعات مربوط به ح

 .تواند باشد ید میمف
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 هيکنترل ورود و خروج وسائط نقل -٤- ٦-١

ه در ی، کنترل ورود و خروج وسائط نقلRFID يفناورع در استفاده از یار شایبس يگر از کاربردهاید یکی
 .رسد یبه نظر م يار مهم و ضرورین ها بسیت ورود و خروج ماشیست که امنیمحل ها

له در ین وسیه اطالعات مربوط به ایه و قراردادن کلیله نقلیوس يک تگ بر رویستم با چسباندن ین سیا
 .گردد یر میحافظه آن امکان پذ

افت یک آنتن جهت دریکه در آن  ی، ماشن از محلیا خروجی يه به درب ورودیله نقلیدن وسیقبل از رس
دستگاه قرائت گر، اطالعات . کند یه وجود دارد، عبور میله نقلیوس يده شده بر رویاطالعات تگ چسب

تگ نشانگر مجوز  يکه اطالعات موجود بر رو یکند و در صورت یم یبازخوان یتگ را از آنت يموجود بر رو
 .شود یباز م یا خروجی يت ورودیا خروج باشد، گیورود و 

که اطالعات موجود بر یا در صورتین وجود نداشته باشد یماش يبر رو یچ گونه برچسبیکه ه یدر صورت
 یا خروجی يمستقر در محل درب ورود یتیا ورود باشد، افراد امنیتگ نشانگر مجوز عدم خروج  يرو
 .ندینما یاقدام مه یله نقلیوس یت جهت بازرسیگ

 ت کتابخانه ها و کتاب هايريمد -٥- ٦-١

با  .باشد یبزرگ م يع آن در کتابخانه های، کاربرد وسRFID يجالب فناور ياز جمله کاربردها
 يکسریکتاب و قراردادن  ي، بر رو)ره شده استیه مشخصات کتاب در آن ذخیکه کل(ک تگ یچسباندن 

 :ر بهره جستیز يایتوان از مزا یاز آنتن ها و قرائت گرها در محل کتابخانه م

 موجود ياز سرقت کتاب ها يریجلوگ •
 خروج کتاب ها از کتابخانه یستم خودکار بازگشت و حتیس ياجرا •
 مروبط به خودشان يح کتاب ها در قفسه هایدمان صحیو کنترل چ يریگیپ •

 يمباحث پزشکدر  RFID يکاربرد فناور -٦- ٦-١

ار جالب از هنگام یبس ين فناوریا. دارد يار گسترده ایبس يکاربردها یدر مباحث پزشک RFID  يفناور
مارستان مجهز آغاز یک بیرد در یگ یمار در آن قرار میه اطالعات بیک دستبند که کلیمار توسط یورود ب
 .گردد یم

، يماریز نوع بیو ن يرش و بستریخ پذیآدرس، تارل نام و یمار از قبیاطالعات ب يره سازیا ذخیثبت و 
مارستان یر در بین آوردن اشتباهات و خسارات جبران ناپذییره در پایو غ یپزشک معالج، نوع عمل جراح

 .دارد یاتینقش ح
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 .رسد یر ممکن به نظر میبا غیتقر ين فناوریمارستان با همیمار از بیده شدن بیا دزدین فرار و یهمچن

به  ين فناوریار حساس ایبس يا آمده اند از جمله کاربردهایکه تازه به دن یجابجا شدن اطفالاز  يریجلوگ
زان یتوان از م یدارو، با چسباندن برچسب داروها م ينگهدار ين در محل هایهمچن. دیآ یشمار م

 .باخبر شد یخ مصرف داروها به راحتیمصرف، تار

 
 نقل         و         حمل -٧- ٦-١

هاي  نقل جهت کنترل و ردیابی خودروها و کامیون         و         براي بعضی کاربردها در صنعت حمل RFIDهاي          تگ
 .شوند         حاوي کاال استفاده می

 
 نقل ريلي         و         حمل -٨- ٦-١

 
 :شوند         شیوه زیر استفاده می همچنین براي شناسایی و ردیابی خودروهاي ریلی به RFID هاي         سیستم

 شود         یک تگ در زیر واگن نصب می  •

 شود         ها یا نزدیک مسیر ریل نصب می         آنتن در میان واگن •

آهن، نصب          متري مسیر راه30گر معموالً درون ساختمانی نزدیک به ریل و در فاصله تقریبی          قرائت •
 شود         می

 
 باربري - ٩- ٦-١

ها در داخل و یا خارج          براي کنترل حرکت کامیون RFID هاي باربري تجاري نیز از سیستمهاي         موسسه
 .کنند         ها استفاده می         از ترمینال

 
 خودروسازي -١٠- ٦-١

ویژه و سفارشی در خط تولید، در صنعت ساخت خودرو براي ردیابی خودروهاي  RFIDهاي          سیستم
اي و کنترل          هاي دریافت عوارض جاده         ها در اتاقک         همچنین، از این سیستم.باشند         بسیار سودمند می

  .شوند         ترافیک نیز استفاده می

 
 ها         فرودگاه -١١- ٦-١

کنند، اما این بارکدها هنگام جابجایی          ان را از طریق بارکد ردیابی میها، اثاثیه همراه مسافر         بیشتر فرودگاه
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درصد از کل 10ونقل نامناسب،          دیده بر اثر حمل         هاي آسیب         تعداد برچسب.بینند         وسایل، آسیب می
ها باید به صورت دستی شمارش شوند که          داناز سوي دیگر، تمام این چم. شود         ها را شامل می         برچسب

به از میان برداشتن مشکالت ناشی از بارکدهاي ناخوانا کمک  RFID هاي         سیستم. فرایندي زمانبر است
ي یک کد واحد ها حاو         شود، این تگ         ها استفاده می         ها براي ردیابی چمدانRFID هنگامی که از. کنند         می

گر          هر شخصی با داشتن یک دستگاه قرائت. شناسایی هستند که براي هر چمدان منحصر بفرد است
گونه دسترسی به اطالعات شخصی صاحب چمدان ندارد، چون این          تواند این عدد را ببیند، اما هیچ         می

 .ند نه درون تگا         اطالعات درون یک پایگاه داده ذخیره شده

 
 حريم خصوصي افراد - ٧-١

کند و  یا سیستم تعیین موقعیت جهانی عمل می GPS شبیه RFID کنند که         ها به اشتباه فکر می         بعضی
ها برد کوتاهی دارند که در موارد غیرفعال، از RFIDکه  درحالی. تواند جزئیات را نیز ردیابی کند         می
  .کند         نمیمتر تجاوز 10

حتی  RFID هاي         تصور غلط دیگري که مردم دارند این است که حرکت و جابجایی کاالها به همراه تگ
بردي در  RFID هاي فعال         بعد از خریداري این کاال قابل ردیابی است، در حالی که چون بیشتر تگ

با این . رسد         متر می100ب، این برد حداکثر به متر دارند، در بهترین حالت و با شرایط مناس10حدود 
به  RFIDهاي          از سوي دیگر، سیستم. ها غیرقابل ردیابی هستند         ها در بیرون از فروشگاهRFIDشرایط،

ه حالت قفل برده و یا ها را ب         شود، تگ         گر صادر می         هنگام خروج کاالها، توسط فرمانی که از دستگاه قرائت
 .کشند تا بیرون از محوطه فروشگاه ها، شناسایی نشوند         ها را می         به اصطالح، با فرمان قفل، تگ

یکی از این . هاي مختلفی براي حفظ حریم خصوصی افراد اندیشیده شده است         در این زمینه، روش
هاي رابط هوایی، میان تگ و دستگاه          رون تگ است که توسط پروتکلهاي د         ها، کدینگ داده         روش
گر و هم دستگاه شنود غیرقانونی، باید          ها، هم دستگاه قرائت         مطابق این پروتکل. شود         گر تعریف می         قرائت

گر انجام          جاسوسی، توسط دستگاه قرائتهاي محافظت در مقابل          یکی دیگر از روش. در برد تگ باشند
هاي رادیویی خود را به سرعت و مطابق الگوریتمی          گر، فرکانس         به این ترتیب که دستگاه قرائت. شود         می

غیرقانونی، مشکل و  هاي ردیابی         ها براي دستگاه         دهد تا رهگیري و پیگیري فرکانس         تصادفی، تغییر می
گرچه ممکن است تگ نیز مورد جعل و تقلب قرار گیرد، اما این کار چندان عملی نیست، . غیرممکن شود
 .دهند         ها آنها را ازنظر صحت عملکرد، مورد بررسی قرار می         گر قبل از خواندن تگ         هاي قرائت         چون دستگاه
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