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 چکیده

 یدر برچسب ها یافتیباز یدور افتاده و داده ها یمتد از انباره ها کیاز  RFID ییویامواج راد ییدر شناسا

شناسه منحصر به فرد و  یدارا یاز برچسب ها RFID یها ستمیشود. س یکوچک و ارزان استفاده م

 .شده اند لیباشند تشک یبه اطالعات آنها م یابیو دست تیریمد یخواننده که برا یدستگاه ها

 دیتول رهیزنج تیریمد نهیدر زم یکل راتییتغ جادیبه دنبال ا ییویفرکانس راد قیخودکار از طر ییشناسا

 یدر ابتدا RFID .بپردازد نییخطوط از باال تا پا هیدر کل یاقتصاد جوییتا به صرفه کوشدیاست و م

کاالها از  یریگیپ تیریکه مد هاییمختلف و مکان عیصنا دیتول رهیزنج تیریاستفاده از آن، در بهبود مد

 یکدها ی. اما کم کم با ظهور شبکه جهانگرفتیبرخوردار بود، مورداستفاده قرار م ایژهیو تیاهم

شبکه،  نیمشخص شد. با استفاده از ا عیصاحبان صنا یبرا شیاز پ شیب  RFID ارزش ،یکیالکترون

همه  یدقت اطالعات برا ایو  ایلحظه یابیانتشار خودکار اطالعات، ارز قیاز طر یواقع یایدن هایچالش

 یو سخت افزار ینرم افزار یبه بررس ییبرطرف شد. لذا در دو فصل ابتدا دیتول رهیموجود در زنج هایبخش

در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع  یریبا سرعت چشمگ RFIDیکه فناور نی. با توجه به امیآن پرداخته ا

است که  نیکه وجود دارد ا یباشد. نکته ا یم زین یگاها دچار نواقص دسرعت رش نیبا ا یر نوع تکنولوژه

 تی. واقعمیآن ببند ینکات منف یرا مشاهده کرد و چشمانمان را بر رو یتکنولوژ نینکات مثبت ا دیتنها نبا

وجود دارد که اگر با دقت نظر به  یداتیموجود تهد یهایتکنولوژ ریهمچون سا زین RFID است که در نیا

 شیآن را به لقا یعطا یخواهد گذاشت که همه ما روز یاز خود به جا ینگاه نشود آنچنان اثرات مخرب اآنه

و نبود  تیآن بحث امن نیکه مهمتر یتکنولوژ نیموجود در ا داتیتهد یبررس نی. بنابر ادیبخش میخواه

رشد آن  نهیدر زم یقاتینسبت به مباحث تحق یکمتر تیباشد، اهم یم نهیزم نیواحد در ا یاستانداردها

پروژه  ابتدا  نیدارد که در ا یخاص یتیامن داتیآن تهد یعملکرد تیبا توجه به ماه RFID ندارد. در واقع

 تیامن شیافزا یموجود برا یمبحث پروتکل ها تیشده در آمده و در نها یبصورت دسته بند داتیتهد نیا

 .است دهیذکرگرد ییدر فصل انتها RFID یها ستمیس یسار یو خصوص

 

 

 

 

 


