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اتحیوانوانسان،اشیاءشناساییبرایآنانازکههافناوریازایمجموعهبه*

Autoاختصاربهیاوخودکارشناسایی،گرددمیاستفادهماشینتوسط

IDشودمیگفته

زااشیاءوافرادخودکارشناساییبرایآناندرکههافناوریازایمجموعهبه*

.شودمیگفتهRFID،گرددمیاستفادهرادیوییامواج

4

RFIDچکیده از تکنولوژی 
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 Auto IDفناوری ها 
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(Bar Codes)کدهای میله ای *

(Smart Cards)کارت های هوشمند *

(VR)تشخیص صدا *

(Optical Character Recognition) OCR*

…

(Radio Frequency Identification ) RFID*

RFIDتاریخچه 

6

فنکشفبادومجهانیجنگزمانازRFIDمفهومشدهانجامهایبررسیطبق*

IdentifyمعرفکهIFFنامبهمشابهیتقریباآوری Friend or Foeباشدمی

ودبدشمنیادوستجنگیهایهواپیماتشخیصبرایروشیIFF.استگردیدهمطرح

.شداستفادهوکشفهاانگلیسیتوسطکه
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کشف “ Leon Theremin“توسط 1945یک تکنولوژی مشابه دیگر در سال *

دیویی شد که یک وسیله جاسوسی بود و اطالعات صوتی را با استفاده از امواج را

.  انتقال می داد

 ”Mario Cardullo“به شکل امروزی آن توسط RFIDاولین بار فن آوری *

.  به علت گرانی استفاده تجاری نداشت19۷۰کشف شد اما تا سال 

7

RFIDتاریخچه 

RFIDتاریخچه 

8
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RFIDاجزاء یک سیستم 

9

RFIDاجزاء یک سیستم 

10

(شودمیگفتهنیزTransponderیاوخودکارفرستندهآنبهکه)تگ*

.استباطرییکمواردبرخیدروآنتنیکهادی،نیمهتراشهیکشامل،
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میفتهگنیزخواندنونوشتندستگاهیاوکدخوانآنبهکه)کنندهبررسی*

.استکنترلیماژولیکوRFالکترونیکیماژولیک،آنتنیکشامل،(شود

11

RFIDاجزاء یک سیستم 

RFIDاجزاء یک سیستم 

12

یکباغل،(شودمیگفتهنیزهاستآنبهکه)کنندهکنترل*

نکباآنرویبرکهاستکاریایستگاهیاوشخصیکامپیوتر

.استشدهاجراءکنترلیافزارنرمواطالعاتی
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RFIDچگونه کار می کند ؟

13

موردیشبهکهکهاستالکترونیکیمداریکشامل،خودکارفرستندهدستگاهیاوتگ

وزدیکنتگکهزمانی.گرددمیمتصل،باشدشناساییکدیکدارایاستالزمکهنظری

اعثبخوانکدتوسطشدهتولیدمغناطیسیمیدان،گیردمیقرارکدخوانمحدودهدریا

.گرددمیتگشدنفعال

در.نمایدمیرادیوییهایپالسطریقازدادهارسالبهاقدامپیوستهبطورتگ،ادامهدر

.گرددمیپردازشمربوطهافزارهاینرمتوسطودریافتکدخوانتوسطدادهنهایت

RFIDتگ های 

14

درکهتاسآنتنیکوالکترونیکیتراشهیکشاملتگیک،حالتترینسادهدر

ازRFIDهایتگدرموجودتراشه.گیرندمیقراریکدیگرکناردربستهیک

بازیابیوهذخیرمنظوربهنوشتنی/خواندنییاوخواندنیفقطقابلیتباایحافظه

ازتاسممکنهاتگبرخیدر.نمایدمیاستفادهدادهتغییرمواردبرخیدروداده

.(غیرفعالوفعالهایتگتمایزوجه)شوداستفادهنیزباطرییک
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(Passive)در مقابل تگ های غیرفعال  (Active)تگ های فعال

15

بردرویبرکهشودمیاطالقRFIDهایتگازدستهآنبهفعالهایتگ*

.باشدشدهنصبباطرییکآناناصلی

بررسیبرایراخوددرشدهذخیرهدادهRFIDتگاستالزمکهزمانیدر*

تفادهاسدادهانتقالجهتالزمتوانکسببرایمنبعایناز،نمایدارسالکننده

.(همراههایتلفندرموجودباطرینقشمشابه)گرددمی

(Passive)در مقابل تگ های غیرفعال  (Active)تگ های فعال

16

عنوانبه)باشندمینیززیادیهایحافظهدارای"عمومافعالهایتگ*

.(کیلوبایت128تانمونه

سالهفتتادوباطریمفیدعمر/باالتولیدهزینه/بزرگتراندازه*

اشندبمیکمتریقدرتدارایکههاییکنندهبررسیباارتباطبرقراری*
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(Passive)در مقابل تگ های غیرفعال  (Active)تگ های فعال

17

ودخقدرتوباشدنمیبردرویبرایتغذیهمنبعدارای،غیرفعالهایتگ*

.گیرندمیکنندهبررسیارسالیسیگنالازرادادهارسالبرای

وانعنبه)کمترمحدودهپوشش/کمتولیدهایهزینه/کوچکهاتگاندازه*

(مترچندیننمونه

یمفعالهایتگبهنسبتکمتریبمراتبحافظهدارایغیرفعالهایتگ*

.(بایتکیلوچندینحددر)باشند

(Passive)در مقابل تگ های غیرفعال  (Active)تگ های فعال

18

.باشندمناسبیتواندارایاستالزمهاکنندهبررسی*

رویبرایشدهتعبیهقبلازباطریدارایاستممکن،غیرفعالهایتگازبرخی*

فادهاسترادیوییهایسیگنالارسالدرکمکبرایآنازکهباشندخوداصلیبرد

.استبردرویبرالکترونیکیمداراتکردنفعال"صرفاآنکاربردوگرددنمی
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دنی در مقابل تگ های فقط خوان( با قابلیت خواندن و نوشتن ) تگ های هوشمند 

19

خواندنیفقطحافظه*

یکسطتو)گردندمیریزیبرنامهمرتبهیکفقطکهباشندمیایمیلهکدهایهمانند

.(کنندهتولید

بهکهقطعهشمارهیاوسریالشمارهنظیردادهاندکیحجمبا"معموالهاتگنوعاین

یستمسباسادگیبهراآنانتوانمیوگردندمیریزیبرنامه،باشندمیثابتصورت

.کردتلفیقایمیلهکدموجودهای

RWتگ هایی از نوع *

.به آنان تگ های هوشمند نیز گفته می شود 

.حجم باالئی از اطالعات وجود داردامکان ذخیره

ات پویا اطالعمی توان آنان را به منزله بانک های اطالعاتی سیار در نظر گرفت که

ز بر خالف وضعیتی که داده ها بطور متمرک) و مهمی توسط آنان حمل می گردد 

( . بر روی کنترل کنننده ذخیره شده است 
20

نی در مقابل تگ های فقط خواند( با قابلیت خواندن و نوشتن ) تگ های هوشمند 
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در مقابل تگ های فقط خواندنی ( با قابلیت خواندن و نوشتن ) تگ های هوشمند 

21

برگرفته WORM) حافظه هایی با ویژگی یک مرتبه نوشتن و چندین مرتبه خواندن *

(write-once-read-manyشده از

-CDنظیر ) امکان تغییر اطالعات موجود برای یک مرتبه در اختیار کاربر گذاشته می شود 

ROM)

ز پس ا) از این نوع حافظه ها می توان در خطوط مونتاژ و برای ثبت تاریخ و یا مکان تولید

. استفاده کرد ( تکمیل فرآیند تولید 

نوشتنی/ خواندنی ونوع حافظه فقط خواندنیاستفاده همزمان از دو*

اندازه و شکل تگ ها 

22

هوشمندهایبرچسب*

ندهمانکهکوچکیپالستیکیهایگلوله*

میمتصلحیواناتگوشبهگوشوارهیک

شوند

،باالحرارتنظیرعواملیمقابلدرمقاوم*

شیمیاییموادورطوبت
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طیف فرکانس 

23

RFIDپایینفرکانسباندهای

کیلوهرتز134تا125بین:(LowFrequencyازشدهبرگرفته)LFیاوپایینفرکانس

مگاهرتز56/13محدوده:(HighFrequencyازشدهبرگرفته)HFیاوباالفرکانس

RFIDباالفرکانسباندهای

مگاهرتز96۰تا86۰محدوده:UHFباند

باالبهگیگاهرتز5/2:میکروویو

24
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RFIDبرخی از کاربردهای 

25

کنترل تردد کارکنان در بخش های مجاز و غیرمجاز *

مراقبت الکترونیکی از محصوالت در مقابل سرقت *

کنترل موجودی*

شناسایی خودرو*

خلفات تکنترل ترافیک ، ردیابی رانندگان متخلف و ثبت اتوماتیک *

مدیریت دام و گوشت *

مدیریت کتابخانه ها و کتاب ها*

...

 RFIDمنابع خبری در مورد 

26

http://www.rfidinsights.com/

http://www.rfidjournal.com/

http://www.rfidnews.org/

http://www.rfidnas.com/

http://www.rfidtalk.com/

http://www.usingrfid.com/

http://www.aimglobal.org/

http://www.extremerfid.com/

http://www.global-id-magazine.com/

http://www.inboundlogistics.com/

http://www.rfdesign.com/
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با تشکر از توجه شما 
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