)  ) RFIDآس اف آی دی چیؼت ؟
تغَس کلی ؿٌاػایی خَدکاس ٍ ًگْذاسی دادُّا ) (AIDCسٍؿی اػت کِ عی آى تجْیضات خَاُ ػخت افضای
یا ًشم افضاسی قادس تِ خَاًذى ٍ تـخیص دادُ ّا تذٍى کوک گشفتي اص یک فشد ّؼتٌذ .تاسکذّا ،کذّای دٍ
تؼذی ،ػیؼتن ّای اًگـت ًگاسی  ،ػیؼتن ؿٌاػایی تا اػتفادُ اص فشکاًغ سادیَیی ،ػیؼتن ؿٌاػایی تا اػتفادُ اص
قشًیِ چـن ٍ صذا ٍ … اص جولِ ایي ساّکاسّا دس ایي هقال هیتاؿٌذ .یکی اص جذیذ تشیي هثاحث هَسد تَجِ
داًـوٌذاى جْت ؿٌاػایی افشاد یا کاالّا اػتفادُ اص ػیؼتن ؿٌاػایی تا اػتفادُ اص فشکاًغ سادیَیی یا RFID
هیتاؿذ . RFIDکِ هخفف ػِ ٍاطُ  Radio Frequency Identificationاػت؛ اهشٍصُ تَػظ
فشٍؿگاُّای صًجیشُ ای تضسگی چَى "ٍال هاست" ٍ "هک دًٍالذ" ٍ ًیض ػاصهاًْای هْوی چَى "ٍصاست دفاع
ایالت هتحذُ آهشیکا" اػتفادُ ؿذُ ٍ اهتحاى خَد سا تِ خَتی پغ دادُ اػت .
RFIDچیؼت ؟
تغَس کلی  RFIDیا ػیؼتن ؿٌاػایی تا اػتفادُ اص فشکاًغ سادیَیی ػاهاًِ ی ؿٌاػایی تی ػیوی اػت کِ قادس
تِ تثادل دادُ ّا تَػیلِ تشقشاسی اعالػات تیي یک  Tagکِ تِ یک کاال  ،ؿی یا  ..هتصل ؿذُ اػت ٍ یک
تاصخَاى ) (Readerهی تاؿذ .
اصَالً ػاهاًِّای  RFIDاص ػیگٌا لْای الکتشًٍیکی ٍ الکتشٍهغٌاعیؼی تشای خَاًذى ٍ ًَؿتي دادُّا تذٍى
تواع تْشُ گیشی هی کٌٌذ .
ّTagا ٍػیلِ ؿٌاػایی هتصل ؿذُ تِ کاالیی اػت کِ ها هیخَاّین آى سا سد یاتی کٌین ٍ تاصخَاىّا
)ّ(Readerا ٍػایلی ّؼتٌذ کِ حضَس تشچؼةّا سا دس هحیظ تـخیص دادُ ٍ اعالػات رخیشُ ؿذُ دس آًْا
سا تاصیاتی هی کٌٌذ .تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي ػیؼتوْا تش هثٌای تغییشات اهَاج هغٌاعیؼی ٍ یا فشکاًغّای سادیَیی
کاس هی کٌٌذ ،جْت تقَیت ػیگٌالْای هَجَد دس هحیظ گاّی اٍقات اص آًتي (تقَیت کٌٌذُ ػیگٌال) ًیض
اػتفادُ هیؿَد .
تجْیضات هَسد ًیاص تغَس کلی فٌاٍسی  RFIDاص تجْیضات ریل جْت پیادُ ػاصی تْیِ خَد کوک هیگیشد :
1اًَاع تشچؼة Tag2اًَاع خَاًٌذُ تش چؼة Reader3اًَاع ًَیؼٌذُ اعالػات Printer4آًتي -تقَیت کٌٌذُ ػیگٌالً5شم افضاس هذیشیت اعالػات6تاًک اعالػاتی ،ػاختاس ؿثکِ اعالػاتیTAGچیؼت؟
ّواًغَس کِ گفتِ ؿذ ّ Tagا ٍػیلِ ؿٌاػایی هتصل ؿذُ تِ کاال ،ؿیء ،فشدی ّؼتٌذ کِ ها هیخَاّین آىسا

سدیاتی کٌین .
اها ایٌکِ ّش یک اص کاالّا داسای اؿکال ٍ ظَاّش گًَاگَى ٍ ًیض داسای هحیغْای فیضیکی گًَاگًَی اػت ،ایي
ضشٍست سا ایجاب هیکٌذ تا ّ Tagا سا تا تَجِ تِ ٍیظگیْای فیضیکی (ظاّشیـاى) دػتِ تٌذی کٌین .
تغَس کلی تؼضی اص ٍیظگیْای ظاّشیّ Tagا تصَست صیش هیتاؿذ :
الف ّ Tag-ایی کِ داسای کفِ پالػتیکی اص جٌغ  PVCهی تاؿٌذ ٍ هؼوَالً دس ٍػظ آًْا یک ػَساخ دیذُ
هیؿَد کِ تؼیاس تا دٍام تَدُ ٍ هیتَاى اص آًْا تاسّا ٍ تاسّا اػتفادُ کشد .
ب ّ Tag-ایی کِ ؿثیِ کاستْای اػتثاسی ّؼتٌذ ٍ هؼوَال تِ آًْا کاستْای َّؿوٌذ تذٍى تواع (Contact
)less Smart Cardsگفتِ هیؿَد .
ج ّ Tag-ایی کِ تصَست الیِ ّای کاغزی سٍی تشچؼة ػاختِ هیؿًَذ کِ تِ آًْا تشچؼةّای َّؿوٌذ
)(Smart Labelsگفتِ هیؿَد .
د ّ Tag-ایی کِ دس هحیغْای قاتل فشػایؾ (هثالً آب یا هایغ) تِ خَتی کاس هیکٌٌذ .ایٌگًَِ ّ Tagا دس
کپؼَلْای ؿیـِ ای قشاس داسًذ .
ُّ Tag-ایی کَچک کِ دس داخل اؿیاء ػوَهی هثل لثاع ،ػاػت ،دػتثٌذ ٍ  ….کاس گزاؿتِ هیؿَد .اغلة
هوکي اػت تِ ؿکل یک کلیِ یا دػتِ کلیذ تٌظش تشػٌذ.
دس صَستیکِ تخَاّین ّ Tagا سا تا دس ًظش گشفتي هٌثغ اًشطی تاهیي کٌٌذُ ؿاى دػتِ تٌذی کٌین تِ  ۴دػتِ
اصلی تقؼین تٌذی هی ؿًَذ :
ّ- Tag۱ای غیش فؼال  Passive Tagsکِ اًشطی ٍ تشق هَسد ًیاص خَد سا اصّ Readerا تَػیلِ یکؼشی اص
سٍؽّای تشاگؼیل تذػت هیآٍسًذ .
ّ- Tag۳ای فؼال  Active Tagsکِ اًشطی هَسد ًیاصؿاى تَػظ یک تاتشی داخلی ٍ جْت تشقشاسی استثاط
داسای یک پشداصًذُ ،یک حافظِ ٍ حؼگش هی تاؿٌذ .
ّ- Tag۳ایی ًیوِ غیش فؼال  Semi-Passive Tagsکِ ػالٍُ تش اػتفادُ اص تاتشی داخلی ؿاى ،هی تَاًٌذ اص
اًشطی هٌتقل ؿذُ تَػظ ّ Readerا ًیض تْشُ هٌذ ؿًَذ .
ّ- Tag ۴ای دٍ عشفِ  Two way Tagsکِ ػالٍُ تش اػتفادُ اص تاعشی داخلی ؿاى هی تَاًٌذ تذٍى کوک
گشفتي اص ّ Readerا دیگش اقؼام ّن ؿکل خَد سا ًیض ؿٌاػایی کشدُ ٍ تا آًْا تِ گفتگَ تپشداصًذ.
Readerچیؼت؟

قثالً اؿاسُ ؿذ کِ ّ Readerا ٍػایل الکتشًٍیکی ّؼتٌذ کِ حضَس ّ Tagا سا دس هحیظ تـخیص دادُ ٍ
اعالػات رخیشُ ؿذُ دس آًْا سا تاصیاتی هی کٌٌذ .
 ۳دػتِ ػوذُ ّ Readerا تصَست :
.۱هذل ثاتت Fixed Type
. 2هذل دػتی Hand held Type
. 3هذل کاستPC Card Type

