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 در مديريت انبار RFIDاي بر كاربردھاي فناوري  مقدمه

  :قسمت اول

ھاي توزيع بسیار  ، انبارھا و سیستم)RFID(جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي در 
صرفه  به ھا و كارايي خود را به عنوان يك ابزار مقرون اين فناوري موفق شده است تا قابلیت. باشند مورد توجه مي

ھاي نیروي انساني و منابع مورد نیاز  هعمل، كاھش ھزين جويي در زمان، بھبود عملكرد و میدان در صرفه
در مراكز  RFIDاي بر نحوه بكارگیري فناوري  اين مقاله مقدمه. ھاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد فعالیت

  .باشد مي) Intelligent Warehouse(نگھداري و توزيع و در نھايت معرفي انبارھاي ھوشمند 

ھاي گسترده توزيع  ز عملیات معمول مديريت كاال در انبارھا و شبكهتواند براي بسیاري ا مي RFIDفناوري 
بندي، جانمايي و مديريت نگھداري، برداشت و تحويل،  ورود و دريافت، طبقه: مورد استفاده قرار گیرد، ازقبیل

با بررسي دقیق فرآيندھا و خصوصیات سیستم و ھمچنین طراحي و انتخاب مناسب تجھیزات، . خروج و انتقال
ھاي قبلي،  ھا و خصوصیات منحصربفرد خود در حل مشكالت و رفع محدوديت تواند با قابلیت ين فناوري ميا

بعالوه بازگشت سريع . افزايش كارآمدي فرآيندھا و فراھم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود
در ادامه برخي از اين . و مناسب سرمايه را نیز بدنبال خواھد داشت

  :اربردھا بررسي شده استك
  :ھا تگ

ھا براي استفاده در انبارھا و مراكز توزيع،  معمولترين تگ
است ) Smart Labels(ھاي ھوشمند ھاي غیرفعال يا برچسب برچسب

يك برچسب ھوشمند . شوند ھا الصاق مي ھا و يا پالت كه به بسته
و كد ) كه در داخل آن قرارداده شده(است  RFIDنمونه داراي يك تگ 

ھاي قديمي مديريت  باركد و متن مناسب نیز براي پشتیباني سیستم
تواند  ھمچنین مي RFIDآنتن و تراشه . انبار بر روي آن چاپ شده است

 ھاي مقاومتر براي الصاق دائمي بر اموال، شناسايي و تعیین موقعیت و يا مقاومت در شرايط مختلف در پوشش
آوري داده ممكن  ھاي ديگر جمع از قبیل درجه حرارت باال، مايعات صنعتي، فشار، ضربه و شرايطي كه روش

  .باشد، قرار داده شود نمي

  
  

ھاي راديويي، يك پردازنده جھت بازخواني اطالعات  ھا داراي آنتن جھت ارسال و دريافت سیگنال خوان تگ
آنتن ممكن .باشند ھا، مي ھا و عملیات پیشرفته مديريت داده افزاري جھت انجام پردازش كننده و نرم تگ و كنترل

انواع . لف جدا از سیستم پردازنده بوده و از طريق يك كابل به آن متصل شودھاي مخت است براي نصب در محل



خوان ثابت كه معموال در  خوان دستي قابل حمل و يا تگ است؛ مانند تگ ھا فراھم شده خوان مختلفي از تگ
  .شود ورودي انبار و خطوط نوار نقاله نصب مي

  
  

  :ھا خصوصیات و قابلیت

ھاي صنعتي فقط يكي از خصوصیاتي است كه آن را از باركد و يا  در مكان RFIDھاي  قابلیت بكارگیري تگ
 AIDC )Automatic Identification and Dataھا يا  آوري خودكار داده ھاي شناسايي و جمع ساير فناوري

Collection (يكي از بارزترين خصوصیات اين فناوري عدم نیاز آن به ديد مستقیم بین تگ و . سازد مجزا و برتر مي
خوان در زاويه مناسبي قرار ندارند  شود در شرايطي كه تگ و تگ خوان جھت تبادل داده است كه موجب مي تگ

. انع ايجاد كند ، نیز عملیات شناسايي و ثبت اطالعات تگ انجام شودبندي، م و يا اجسام و يا پوشش بسته
  . توانند تعداد زيادي تگ را با ھم و در يك زمان شناسايي كند ھا ھمچنین مي خوان تگ

تواند در گسترش  اند كه مي ھاي امن و قابل نوشتن را فراھم نموده ھمچنین حافظه RFIDھاي  تگ
بیشتر . ابق و امنیت مورد استفاده قرار گیرد و مزاياي بسیاري را موجب گرددعمل، ردگیري و كنترل سو میدان

تواند به چندين قسمت  ھايي دارند كه حتي مي نوشتن را دارند، بسیاري حافظه/قابلیت خواندن RFIDھاي  تگ
ھا  و ديگر قسمت) مانند محل نوشتن شماره سريال(ھا غیرقابل تغییر باشد  تقسیم شود كه برخي از قسمت

ھا، سوابق نگھداري، اطالعات  قابل تغییر و بروز رساني بوده و محلي براي ثبت سوابق جابجايي و تراكنش
  .ساختار و اجزاء و ساير اطالعات متغیر باشد

، يك شماره سريال RFIDدر فناوري ) EPC )Electronic Product Codeسیستم كد محصول الكترونیكي يا 
ھاي نوين ايجاد شده در حوزه  بسیاري از فرآيندھا و پردازش. نمايد ھر تگ فراھم مياستاندارد منحصربفرد براي 

ھا  اين شماره. اند زنجیره تامین بر مبناي استفاده از مزاياي اين شماره منحصربفرد، استاندارد و امن ارائه شده
ع كدھاي استاندارد در شكل زير ساختار انوا. شوند بیتي استفاده مي ٢۵۶و  ٩۶، ۶۴ھاي مختلف  با طول
  :آمده است EPCجھاني 

  

كه اغلب براي كاربردھايي مانند مديريت انبار و مراكز توزيع بسیار مھم  RFIDخصوصیت ديگر فناوري 
با توجه به ساختار و نوع تگ، طراحي آنتن، فركانس مورد . باشد شدن تگ مي خوانده باشد، محدوده قابل مي

. باشند متري قابل شناسايي و خواندن مي ۶ھاي غیرفعال تا فاصله حدود  استفاده و ساير متغیرھاي موثر، تگ



ھا،  يت محوطهطور معمول براي مدير باشند و به ھاي فعال از فاصله بیشتري قابل خواندن و شناسايي مي تگ
  .شوند ھا و كانتینرھا و ساير كاربردھاي مشابه استفاده مي يابي بسته رديابي و موقعیت

بُرد و محدوده قابل شناسايي، يك پارامتر بسیار مورد توجه است و اغلب يك نشانگر نادرست و 
خوان فراھم  گكنترل و حساسیتي كه آنتن و ت. است RFIDكننده از عملكرد و كارايي يك سیستم  گمراه

تواند احتمال  ھاي وسیع از خواندن مي محدوده. كنند و دقت شناسايي معموال بسیار مھمتر از بُرد است مي
بنابراين تنظیم جھت خواندن و فاصله مناسب بسیار مھم و ضروري خواھد . ھا را بیشتر كند ثبت ناخواسته تگ

  .بود

  

  :EPCھا و استاندارد  فركانس

ھاي  تقريبا كلیه سیستم. است RFIDھاي موثر در بُرد و كارايي سیستم  يكي از مھمترين پارامترفركانس 
RFID ھاي تامین در يكي از سه خانواده فركانسي زير  استفاده شده در كاربرھاي انبار، مراكز توزيع و زنجیره

  :باشد مي
  فركانس)HF (13.56MHz :معموال براي فواصل كوتاه و در حدود يك متر.  
  فركانس)UHF (860~960MHz : كه استاندارد شناخته شدهEPC-global  نسل دوم)Gen2 ( را شامل

  .متر را خواھد داشت ۶شود و بُرد تا  مي
فركانسGHz 2.45  :و معموال در شناسايي . شود و بُرد بااليي دارد ھاي فعال استفاده مي كه در تگ

 .ھاي بزرگ كاربرد دارد تعیین موقعیت در محوطه

اي را كه بیشتر  بصرفه ، محدوده پوشش مناسب، سرعت، امنیت و تجھیزات مقرونUHFفناوري 
 EPC Gen 2استاندارد . نمايد ھاي انبار، مديريت كاال و تولید نیاز دارند فراھم مي ھاي كاربردي و سیستم برنامه
UHF 960~860ھاي تامین ارائه شده است و در محدوده فركانسي  رهبراي رفع نیازھاي زنجیMHz  عمل
كمتر  802.11ھاي راديويي ھاي راديويي مانند استاندارد شبكه كند، ھمچنین احتمال تداخل با سیستم مي
ھاي الكترونیكي محصول  ھا، فاصله مناسب، كد اين استاندارد سرعت باال در شناسايي و خواندن تگ. باشد مي

كند و میزان حافظه مناسبي را نیز براي ذخیره اطالعات كاربر،  گذاري سريال منحصربفرد را فراھم مي مارهكه ش
  .نمايد ارائه مي

 


