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  یکین الکترونیره تامیدر زنج RFID تکنولوژي کاربرد
  3دکتر علی اکبر جاللی ،2ناهید مژدهی ، 1امیررضا مهربان

  دانشگاه شیراز
  
  

 Supply(مدیریت زنجیره تامین ،)e-Supply Chain Management(مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی: کلیدي هايواژه
Chain Management(، خیص امواج رادیوییشناسه تش)RFID(تجارت الکترونیکی  و)e-Commerce(. 

  
  
  دهیچک

  
روند کاري خود را بهینه کرده،  ،در عصر جدید تکنولوژي، کمپانیها سعی دارند تا با بکار گرفتن ابزارها و تکنولوژیهاي جدید

-باعث شده که کسب و کارها درصدد بهینهافزایش در رقابت . هاي خود را به حداقل رسانده و کارایی خود را باال برندهزینه
مدیریت زنجیره تامین به عنوان فاکتوري است که باعث بوجود آمدن مرحله . سازي سطوح مختلف زنجیره تامین خود باشند

پتانسیل بسیار باالیی براي  RFIDاز طرف دیگر تکنولوژي . جدیدي از تکامل رقابت در بین سازمانهاي تولیدکننده شده است
  .هاي نو دارد که تحقق این امر بستگی به میزان موفقیت در کاهش هزینه و حل دیگر مشکالت آن داردش و استفادهگستر

در زنجیره تامین، حلقه هاي مختلف زنجیره مانند تولید کننده، توزیع کننده، فروشنده و اجـزاي دیگـر، از موجـودي انبارهـاي     
. وري بـاالتر شـود  ویی زیاد و بهرهداشتن این اطالعات می تواند منجر به صرفه ج خود اطالع دقیقی ندارند؛ حال آنکه در اختیار

 فنـاوري جدیـدي در صـنعت حمـل ونقـل، توزیـع و       RFID. باشـند یک راه حل بالقوه در این زمینه می RFIDسیستم هاي 
راهـی بـراي    RFID. تـامین دارد مدیریتی در این حوزه ها است که ارتباط تنگاتنگ با آینـده زنجیـره    عملیاتکل  انبارداري و

و در حال حاضر در صنعت بیشتر بـراي جلـوگیري از    باشدگیري جریان مواد و محصوالت از ابتدا تا انتهاي زنجیره تامین میپی
  .رودهاي بازرسی و حمل به کار میسرقت، افزایش کارایی در کنترل موجودي و کاهش هزینه

به عنوان یکی از تکنولوژیهاي نسبتا جدید در زنجیره تامین پرداخته خواهد شد و  RFIDدر این مقاله به بررسی تکنولوژي 
در زنجیره  RFIDسپس مزایاي کاربرد . کاربردها و نقش آن در زنجیره تامین الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

لکترونیکی مدنظر قرار گیرد، اینکه چگونه در زنجیره تامین ا RFIDتامین الکترونیکی، مسایل امنیتی که باید براي بکاربردن 
RFID  موجب خودکارسازي زنجیره تامین خواهد شد و در نهایت وضعیت استفاده ازRFID  در ایران مورد بررسی قرار

  .خواهد گرفت
                                                

  ، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه شیراز ، مشاور armehraban@gmail.comامیررضا مهربان ، ١ 
ت دانشگاه شیراز ،محقـق ، مرکـز تحقیقـات    ، دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعا n.mojdehi@bankmellat.ir ناهید مژدهی، ٢ 

  بانک ملت
  دانشیار مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، drjalali@gmail.com  علی اکبر جاللی، دکتر 3 
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  مقدمه
  

RFID تکنولوژي نسبتا جدیدي است که روش انجام تجارت در موسسات را تغییر داده است .RFID    گیـري  راهـی بـراي پـی
باشد و در حال حاضر در صنعت بیشتر بـراي جلـوگیري از سـرقت،    جریان مواد و محصوالت از ابتدا تا انتهاي زنجیره تامین می

  .رودهاي بازرسی و حمل به کار میافزایش کارایی در کنترل موجودي و کاهش هزینه
بنـدي نیـز اسـتفاده از آن مـورد      بسته رند و در صنعتگی  امروزه در بسیاري از صنایع مورد استفاده قرار می RFID برچسبهاي

هـا و   مشـتمل بـر سیسـتم    RFIDشـود بـازار     بینی می پیش .فراگیر نشده است توجه قرار گرفته، ولی به دلیل هزینه باال هنوز
رد دالر در میلیـا  23/26و  2010میلیـارد دالر در سـال     35/12بـه   2006میلیارد دالر در سـال   71/2خدمات مرتبط با آن از 

  . برسد 2016سال 
کننـد کـه ایـن    اي یافته است، بسیاري از افراد تصـور مـی  اخیرا گسترش و رواج قابل مالحظه RFIDآوري به این علت که فن

وجود داشته است اما بـه دلیـل قیمـت بـاال ایـن      1970از حدود سال  RFIDتکنولوژي، تکنولوژي جدیدي است، در حالی که 
از زمـان   RFIDهـاي انجـام شـده مفهـوم     طبق بررسی. خیر در مصارف تجاري کاربرد زیادي نداشته استهاي اوسیله تا سال

هـاي  روشی براي تشـخیص هواپیمـا   IFF. مطرح گردیده استIFF 4آوري تقریبا مشابهی به نام جنگ جهانی دوم با کشف فن
 .دارد RFIDکانیزمی شبیه به م IFF.ها کشف و استفاده شد جنگی دوست یا دشمن بود که توسط انگلیسی

بـه علـت گرانـی     1970کشف شـد امـا تـا سـال      "Mario Cardullo"به شکل امروزي آن توسط  RFIDآوري اولین بار فن
  .استفاده تجاري نداشت

از  Readerسیستم دیگري به نام . خواهند بود unique،  کاالها مجهز به برچسب  و در واقع شناسایی هاي RFIDبوسیله 
امواج آن برچسب و یا عالئم را روي کاالها مشاهده کرده آنها را می خواند و در محیطی که  نیازمند به ارتباط مستقیم  طریق

  .نیست در یک فضا می خواند و آن را به شیوه هاي مناسب به داده هاي قابل استفاده در شبکه قرار می دهد 
را  RFIDبرچسبهاي RFID Reader. کاال چسبانده می شودباشد، که روي میTag  RFIDیکی از اجزاء این فناوري 

به نرم  Readerداده ها را به شکل کدینگ از  EPC (Electronic Product Code)خوانده و سیستم کدینگی به نام 
اصل کد را استخراج کرده و خالصه می کند و به سرویس  Savant. منتقل می کند Savantافزارهاي واسطه به نام 

تواند این اطالعات می. شوندبدین طریق اطالعات به شبکه منتقل می. نمایدمنتقل می Object Name Serviceدهندههاي
 . در سرتاسر زنجیره تامین الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد

اوري در مدیریت ه آنها در زنجیره تامین و نیز کاربرد این فنسپس جایگاهر یک از اجزا، این فناوري و  ابتدا در این مقاله،
  .شود و درمورد  مزایا و معایب و چالشهاي آن نیز صحبت می زنجیره تامین مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  
  
  RFID يفناور یبررس .1
  

 و آنتن با چیپ میکرو یک از که شود، می شروع برچسب یک با RFIDتکنولوژي  شود، فرآیندهمانطور که در شکل دیده می
 روي آنتن به امواج این وقتی. کندمی ارسال را رادیویی امواج Reader RFID. است شکیل شدهت آنتن با Reader یک

 و گیرد می نیرو مغناطیسی میدان این از فعال غیر برچسب .دهند می تشکیل را مغناطیسی یک میدان پیوندند،می برچسب
 به رادیویی امواج توسط را شده ثبت عاتاطال برچسب، داخل چیپ .کند می استفاده چیپ مدار فعال سازي براي آن از

Reader و گرداند بر می Reader انداختن بکار براي فعال نیمه برچسب  .کندمی تبدیل رقمی اطالعات به را جدید امواج   

                                                
٤  Identify Friend or Foe  
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قسمت  در. کندمی برقرار Reader با را خود ارتباط ، دریافتی امواج از گرفتن نیرو با اما کندمی استفاده باتري از مدار چیپ
  .گردداین موضوع بصورت کامل تشریح می RFIDاجزاء تشکیل دهنده 

  
  
  RFID يستمهایس
  

هر برچسب داراي حافظه داخلی بوده که اطالعاتی درباره شی مانند . شوددر یک سیستم برچسبها برروي اشیاء چسبانده می
-خوانده می Readerکه این برچسب توسط یک هنگامی. شودشماره سریال، تاریخ تولید، ترکیبات محصول در آن ذخیره می

اکثر توجهات  RFIDتاکنون در تکنولوژي . شودانتقال یافته و بدین وسیله شی شناخته می Readerشود، این اطالعات به 
اما اکنون با تغییرات ایجاد شده بوسیله . شوند، بوده استها که اطالعات کمی روي آن ذخیره میReaderبرروي برچسبها و 

RFID اي که در سیستمهاي رود که حجم زیادي از اطالعات بگونهدر زنجیره تامین انتظار میIT  ،مورد استفاده قرار گیرد
نامیده شده و به عنوان  Savantافزارهاي خاصی که هاي نرمبراي حل این مشکل کمپانیها بسته. شودبرروي آنها ذخیره می

 ITافزاري در صنعت ها به عنوان واسطهاي نرم Savant. کندمل میع IT Backendو  Front end RFIDبافر بین
  .شوندشناخته می

  
  

   RFIDبرچسب
  

برچسبها در . شودشود، نیازمند به برچسبی است که برروي آن چسبانده میشناخته می RFIDهر شی که به عنوان سیستم 
که به کاال الصاق می شود، حامل شماره   RFIDرچسب ب. اندقالبهاي متنوعی براي کاربردها و محیطهاي مختلف طراحی شده

EPC آن کاال است .EPC  این بر چسب از یکIC همانطور که در شکل دیده . یا چیب همراه یک آنتن تشکیل شده است
است    RFID یا بر جسبTagکل این شکل یک . شود، یک چیپ در مرکز و مدارهاي یک آنتن در اطراف آن وجود داردمی

  .کاالها باید چسبانده شودکه روي 
. نامیده می شود، بر اساس مشخصات کاال و هر آنچه که نیاز هست قابل شارژ می باشد  EPCیا چیپ که ICمحتواي 

این برچسب ها . شودمعموالً به شکل بر چسب پرینترهایی وجود دارد که مانند بارکد چاپ شده و روي کاال چسبانده می
  .سایز بسیارمتنوعی دارند

  
 

RFID Reader  
 

Tag Reader ها، از اجزا کلیدي سیستمRFID این. .بوده که قابلیت خواندن برچسب ها را دارند Reader     در واقع کد
EPCیا Electronic Product Code   ذخیره شده بر روي  برچسبRFID را تشخیص می دهد .Reader ها دو دسته
انها، دروازه ها وگیت هاي ورودي ویا خروجی هستند  و دسته دوم  به دسته اول بصورت نصب شده بر روي ساختم. هستند

 .صورت ابزارهاي همراه بوده که دستی هستند و براي مثال می توان در انبارها ازآنها استفاده نمود
ها به  این ها و یا مدیریت آن  اگر برچسب ها روي کاالهاي موجود در انبار نصب شده باشند، براي مشاهده ویا خواندن برچسب

  شود که در یک لحظه براي انبارداري و تعیین اینکه االن چه کاالهایی در انبار وجود دارد، به جاي اینکه صورت عمل می
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سیاري را نزدیک قفسه هاي اقالم در انبار حرکت داد تا تمام    readerتوان دستگاهشمارش دستی و چشمی انجام شود، می
 .خوانده شوداطالعات به سرعت بسیار زیادي 

  
  

Electronic Product Code  
  

EPC  قلب تکنولوزي امروزيRFID بدون . باشدبراي بهبود کارایی زنجیره تامین و کاهش قیمت آن میEPC  به عنوان
در زنجیره تامین آن  RFIDپشت آن هستند،  Wal-Martتکنولوژیی که داراي کاربرد تجاري بوده و صنایع بزرگی مانند 

این تکنولوژي در مقایسه با تکنولوژیهاي دیگر با پشتوانه کمپانیهایی که کاربر نهایی آن . سال قبل بود 5ه چیزي است، ک
  .هستند با شتاب بسیاري در حال حرکت است

EPC شماره شناسایی منحصر به فردي است که به واسطه آن می توان اطالعات منحصر به فرد هر قلم کاال را به دست آورد ،
بیتی  256بیتی و 96بیتی ؛ 64کالس  3ل انطباق با سایر سیستم هاي شماره گذاري از جمله بارکد هست و در این کد قاب

ظرفیت بسیار عظیمی در . تولید و ارائه شده است EPCاکنون در ظرفیت ها و با کالسهاي بیشتري هم براي . ارائه می شود
EPCناي یک سري استانداردهاي جهانی استوار باشد که همان سیستمی اصوالً این کدها باید بر مب. باشدقابل گنجانیدن می

بوده و اکنون   GS1است که سیستم کدینگ بارکد را در سراسر دنیا توسعه داده و رایج کرده و تحت عنوان سازمانی به نام 
Global EPC سطح جهانی توسعه  را توسعه داده و همین ساختار کدینگ را براي کاالها ساختار الکترونیکی محصول را در

  .داده که به هر حال یک توانمندي و همزبانی در شناسایی کاالها و ردیابی آنها ایجاد کرده است 
 EPCبیتی هست و بخش بعدي عدد   Header  8رقم اول  2بیتی  96در یک کالس . جزء است 4داراي  EPCشماره 

Manager  بخش بعد . تواند بگیردماره میمیلیون ش 268بیت است که بیش از  28بوده که دارايObject Class  بوده که
بیت بوده و کمتر از  38دارد که  Serial Numberمیلیون ظرفیت دارد و بخش بعدي اختصاص به  16بیت است و تا  24
اهند این سیستم در واقع حجم عظیمی دارد بطوري که برآورد می شود اگر بخو. تواند به خود اختصاص دهدبیلیون را می 28

گنجایش یک چنین ظرفیتی را   EPCبچسبانند سریالهاي   RFIDروي تک تک دانه هاي برنج محصول کل دنیا برچسب 
  . دارد و هیچ دو دانه برنجی را نمی توان با سریال مشابه پیدا کرد

  
  

  Savant واسطه نرم افزاري
  

Savant  درRFID اي بین افزاري که بصورت غیرقابل مشاهدهبه عنوان بافر نرمRFID Reader اي که و سرویس دهنده
هاي غیر ساختاریافته و مرتبط برچسبها که گیرد و به کمپانیها امکان پردازش دادهکند، قرار میاطالعات محصول را ذخیره می

 هاSavant. کنددهد و آن را به سمت سیستم اطالعاتی مناسب هدایت میخوانده شده را می RFID Readerاز تعدادي 
هاي داراي مشکل، نگهداري Reader، مدیریت RFID Readerقادرند، عملیات مختلفی مانند مانیتور کردن دستگاههاي 

  .را انجام دهند ONS6از  5ها و در نهایت پرس و جو داده
  

 
                                                

٥  Query  
٦  Object Naming Service 
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   ONSسرویس دهنده
  

را با  EPCمدیریت کند و کد را  EPCاي مورد انتظار در سیستم اکنون تکنولوژي مورد تائیدي است، که قادرست حجم داده
آدرس  ONSسرویس دهنده . در اینترنت مطابقت دهدDNS 7اطالعاتی در مورد محصول از طریق مکانیزم پرس و جو مانند 

  .نمایدکند، فراهم میرا ذخیره می EPCکه اطالعات مرتبط با  PMLپروتکل اینترنت در سرویس دهنده 
تواند بصورت ي تامین دیگر محدودیت محیطی ندارند و گردش اطالعات آنها در آینده میبا استفاده از این تکنولوژي زنجیره ها

تواند همچنین این سرویس دهنده می. اتوماتیک و الزامی در اختیار تمام حلقه هاي زنجیره تامین از سراسر دنیا قرار گیرد
ه سطح اطالعاتی دریافت کنند وچه سطحی را هایی مجازند تا چ Readerها در چه محیط هایی و یا توسط چه اینکه داده

 .اطالعات محدود گیرند، را مدیریت کند نمی توانند دریافت کنند و
  

  
PML  

 
- ، قادر است محصول مشخص را تشخیص دهد، اطالعات مورد استفاده واقعی در یک زبان استاندارد نرمEPCعالوه بر اینکه 

اي دارد، استوار است و که استفاده گسترده XML 9خود برپایه  PML. نام دارد، نوشه شده است  PML8افزاري جدید که 
براي ذخیره اطالعات مرتبط با یک محصول  PML. به عنوان قالب سندي براي تبادل داده در اینترنت طراحی شده است

  :مانند
  )حمل شده است Zتشخیص داده شده که در  Reader Yبوسیله  Xبرچسب (اطالعات مکانیابی  .1
 )خصوصیات فیزیکی شی از جمله حجم آن، خصوصیات فیزیکی آن، دماي محیط آن(ت کمیت اطالعا .2
 اطالعات ترکیبی .3
 تاریخ تولید و انقضا .4
  .رودبکار می

  
  

  سازد؟زنجیره تامین را خودکار می EPC چگونه
  

  در خط بسته بندي محصول
- د و در حافظه آن ذخیره میشونامیده می EPCاست که شماره مشخصی که  RFIDهر آیتم داراي یک برچسب  .1

  .شود
ها Case. توانند بصورت اتوماتیک و با هزینه مناسب تشخیص داده شده، شمارش شده و ردیابی شوندحال اقالم می .2

 .فرد خود را داشته باشند توانند، برچسب منحصربهها همچنین میPalletو 
طه موج رادیویی را براي فعال کردن برچسب مربو RFID Readerکند، تولیدکننده را ترك می Palletهنگامیکه  .3

 .کندساطع می
   

                                                
٧  Domain Naming Service 
٨  Physical Markup Language  
٩  eXtensible Markup Language 
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کنند و بدین ترتیب به سرعت و ارتباط برقرار می Readerمنحصربفرد خود با  EPCبرچسبها به کمک   .أ 
 .کند، تا همگی خوانده شوندبه نوبت آنها را خاموش و روشن می

را  EPCشود، فرستاده که آن نیز به نوبه خود نامیده می Savantبه کامپیوتري که  Reader ،EPC  .ب 
رابه سرویس دهنده  ONS ،EPC. فرستدکند، میکه آدرس مربوطه را تولید می ONSبراي پایگاه داده 

 .دهدکه اطالعات کامل محصول را دارد، مطابقت می) PML(دیگر 
از آنجاییکه مکان تولید . کندجزئیات مربوط به ساخت محصوالت را ذخیره می PMLسرویس دهنده   .ج 

تواند ردیابی شده و محصول به محصول مشخص است، اگر مشکل ناگهانی رخ دهد، منبع مشکل می
 .سرعت فراخوانی شود

باشد، دیگر نیاز به بازکردن هر بسته و بازبینی  RFID Readerاگر محوطه تخلیه بار داراي یک : در مرکز پخش .4
به سرعت به کامیون مناسب فرستاده  Palletیست محموله را آماده کرده و ل Savantیک . محتویات آن نیست

 .شودمی
با . شوندفروشی براي هر قلم کاالي آورده شده برروزرسانی میبه محض رسیدن، سیستمهاي خرده: در خرده فروشی .5

 .ره کنندتوانند لیست کااهاي خود را بصورت اتوماتیک، دقیق و کم هزینه ذخیاین روش فروشگاهها می
Readerسازد تا بصورت اتوماتیک محصوالت بیشتري را از سیستم سفارش داده و هاي هوشمند را قادر می، قفسه

  .بردوري انبار را باال میبدین وسیله بهره
 

  
  نیره تامیدر زنج RFID کاربرد .2
  

ها در که منجر به کاهش هزینه در زنجیره تامین باعث ایجاد تحولی شده RFIDاستفاده از تکنولوژیهاي جدیدي نظیر 
. شودعملیات زنجیره تامین، ارتقاء در ارائه خدمات، امکان ارائه سرویسها و خدمات منحصر به فردي در زمینه محصوالت می

اي بصورت بالدرنگ در شناسایی محصوالت و بدست آوردن اطالعات با منابع مختلف داده RFIDقابلیتهایی که تکنولوژي 
  .گیري شوداي در عملیات زنجیره تامین و نیز پشتیبانی تصمیمتواند باعث گشودن افق تازهاست که می دهد، اینمی

توانند اطالعات خود را براي پشتیبانی در استفاده رایگان، تبادل اطالعات بصورت کمپانیهاي مختلف می RFIDبوسیله 
  .شرکاي تجاري خود به اشتراك گذارند گیري بصورت شفافی بااستاندارد و همکاري در پشتیبانی تصمیم

  :گیري براي موارد زیر شده استاز دید عملیاتی این روش باعث پشتیبانی در تصمیم

 مدیریت انبار •
 مدیریت توسعه •
 قابلیت ردیابی کاالها •
 مدیریت فهرست اقالم و جایگزینی آنها •
  ارائه سرویسهاي اطالعاتی به مشتریان •

 
دهد که به راحتی بدانند یک محصول در چه مکانی از حیات خود ن به شرکا این امکان را میدر زنجیره تامی RFIDبکار بردن

  ، به RFIDهاي Readerنسل جدید و کم هزینه برچسبها و . قرار داشته، مکان فعلی آن کجاست و به کجا خواهد رسید
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بالدرنگ به اطالعات اقالم و نیز تغییرات افزارهاي مرتبط بوجود آمده، قابلیتهاي جدیدي نظیر دسترسی حلهاي نرمکمک راه
  . اندشود، را براي مدیریت زنجیره تامین بوجود آوردهاساسی در اینکه چگونه لیست اقالم در زنجیره تامین مدیریت می

 10توانیم راجع به ، ما میRFIDقلم کاال در قفسه موجود است، به کمک   10در سیستمهاي جدید ممکن است بدانیم که 
نفر در  1000این مانند آن است که راجع به . کاال، عمر هریک از آنها، سري آنها، تاریخ انقضاء هریک و انبار آن را بدانیم قلم

بدانیم که نام هریک چیست؟ اگر به عنوان یک مدیر منابع انسانی در یک شرکت به این  RFIDیک شهر بدانیم به کمک 
  .دهدبه ما می RFIDهر یک از کارکنان را بدانیم و این قابلیتی است که کاربرد موضوع بنگریم این خیلی عجیب است که نام 

  
  
  نیره تامیدر زنج RFIDکاربرد  يایمزا

  
RFID باشد و نسبت به دیگر روشهاي یک تکنولوژي قابل انعطاف بوده که به راحتی براي انجام عملیات خودکار مناسب می

نیازي به نزدیکی گیرنده و کاال و تماس آنها با یکدیگر  RFIDدر تکنولوژي . ردار استاي برخوانتقال اطالعات از مزایاي ویژه
در این روش اطالعات برچسبهاي مختلف بصورت همزمان دریافت شده و در . باشدنیست و در هر محیطی قابل استفاده می

ن استفاده از این فناوري باعث باال همچنی. کندسطحی باالتر به جامعیت اطالعات و دسترسی به کل آن اطالعات کمک می
مزایاي زیر را به همراه  RFIDدر زنجیره تامین، استفاده از تکنولوژي . شودتر به اطالعات میرفتن امنیت و دسترسی ساده

  :دارد
  

 تعیین محل دقیق استقرار کاال در هر یک از انبارها 
 وري در تولیدافزایش بهره 
 هاکاهش هزینه 
 سفارش کوتاهتر شدن سیکل 
 سریعتر شدن عملیات حمل و نقل کاال 
 سرعت باالتر در تسویه حساب 
 از میان بردن حمل و نقل نادرست 
 هاي زمانی در حمل و نقل و تحویل به موقع سفارشکاهش وقفه 
 امکان ارزیابی سریع محصول 
 هاکاهش خطاها و وقفه 
 بیمه حمل و نقل خصوصی 
 هاي تولیدکاهش هزینه 
 ت حمل و نقلحذف مسیرهاي نادرس 
 ارزیابی دقیق مراحل اجرا و تولید 
 هاي مربوط به نیروي انسانی از طریق کاهش نیروي انسانی به منظور ردیابی محصول و مدیریت انبارکاهش هزینه 
 وري بیشترافزایش سهام از طریق بهره 
 تر به مشتريدهی مناسبسرویس 
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  RFIDب یمشکالت و معا
  

 35در تعداد باال بین  Passiveهاي هاي علمی و فنی صورت گرفته، قیمت برچسبعلی رغم پیشرفت  :قیمت باال .1
متاسفانه این . باشدسنت می 85حدود  Activeهاي سنت و در مورد برچسب 80سنت و در تعداد کم حدود  45تا 

 .باشندمختلف می ها براي کاربردهايسنت باالتر از آستانه مقرون به صرفه بودن این برچسب 10تا  5ها حدود قیمت

 :افتدبه دو صورت اتفاق می :تداخل .2
تداخل پیدا  Readerهاي ارسال شده از چند دستگاه افتد که سیگنالزمانی اتفاق می: ها Readerتداخل  •

 .کنندمی
افتد که تعداد برچسب هاي بسیار زیادي در فضاي کوچکی وجود داشته زمانی اتفاق می: تداخل برچسب ها •

 .باشند

در نتیجه اطالعات . حتی پس از خرید و خروج از فروشگاه فعال هستند RFIDاکثر برچسب هاي  :ایمنی مسئله .3
عالوه بر این . یابدبنابراین احتمال سرقت کاالها افزایش می. خوانده شود Readerهاي تواند توسط دستگاهها میآن

به ...) ، آدرس،نام وCredit-cardمله شماره از ج(ها به هنگام خرید مشتري اطالعات مشتري بسیاري از سازمان
کنند تا لیستی از مشخصات مشتریان خود داشته باشند؛ که این امر اطالعات کاالها منتقل می RFIDبرچسب 

در  RFIDخورد که به کاربردهاي موضوع امنیت زمانی بیشتر به چشم می. اندازدمحرمانه مشتریان را به خطر می
 .پزشکی توجه کنیم

هاي اخیر تکنولوژي در بسیاري از مناطق دنیا از جمله فرانسه، نیوزلند،  نروژ بر اثر پیشرفت :الت اجتماعیمشک .4
این امر به عقیده بسیاري از افراد نامطلوب است؛ . شودبراي تشخیص هویت افراد استفاده می RFIDآوري فن... و

ها به چشم یک روبات نگریسته شود که به انسانب میها را زیرسوال برده و سبزیرا شخصیت اجتماعی و انسانی آن
 .شود

کنند، اما قوانین و را تولید می RFIDهاي هاي متعددي وجود دارند که دستگاهشرکت :عدم وجود استانداردها .5
طراحی شده  RFIDآوري شود که فناین مسئله سبب می.استانداردهاي جهانی خاصی براي این تولید وجود ندارد

کمپانی یا شرکت، تنها در همان شرکت قابل استفاده باشد و برچسب هاي موجود بر روي محصوالت یک  براي یک
خوانده نشود، که این امر مشکالت ) مثال تولید کننده(ممکن است توسط کمپانی دیگر ) کنندهمثال تامین(کمپانی 

 . نیز در کشورهاي مختلف تفاوت دارد RFIDاستانداردهاي موجود براي تعیین فرکانس . کندفراوانی را ایجاد می
  
  

  رانیدر ا RFID يت استفاده از فناوریوضع
  

در حال حاضر . در ایران مثل بعضی کشورهاي دیگر، صنایع خودروسازي باشد RFIDهاي  رسد نقطه شروع برچسب  به نظر می
هاي دیگري  پروژه. کار گرفته است را بهخودرو در بخش مدیریت پارکینگ خودروهاي تولید شده خود، این سیستم  شرکت ایران

  . ها انجام شده است هم هستند، که مطالعات اولیه و مرحله فاز ابتدایی آن
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رسانی  است که نه تنها در این زمینه به اطالع ITهاي  در ایران حضور فعال شرکت RFIDهاي صنعت  از جمله ویژگی
افزاري و  ها شامل راه حلهاي سخت حل این راه. کنند  ن و مشتریان عرضه میهاي کامل نیز به متقاضیا حل پردازند، بلکه راه  می
دارد، اما در ایران هنوز در این زمینه  RFIDهاي  اي در تولید سیستم گرچه چاپ سهم عمده. شد  باافزاري می نرم

گذاري روي چاپ و تولید  مایهگذاري به عمل نیامده است، اما با در نظر گرفتن روند رو به رشد این تکنولوژي، سر سرمایه
  .رسد  عاقالنه به نظر می RFIDهاي  برچسب
RFID هاي  ابتدا همراه با سیستمAccess Control )به بازار ایران راه یافت و در حال ) کنترل ورودي و خروجی کارکنان

خودروهاي خود   دیریت پارکینگایران خودرو هم اکنون براي م. اند هاي خودروسازي به این تکنولوژي روي آورده حاضر شرکت
تعداد باالي ماشین و ابعاد وسیع محل پارکینگ، شناسایی و یافتن یک ماشین را با مشکل . کند  از این سیستم استفاده می

محل  RFID Readerبه کمک  RFIDکند که با استفاده از برچسبهاي   ولی این سیستم جدید کمک می. سازد  مواجه می
 .ی شوددقیق ماشین شناسای

در چارچوب این . در ایران حمل و نقل دریایی است که توسط وزارت بازرگانی انجام شد RFIDازدیگر نقاط شروع تکنولوژي 
 .شود  گیگاهرتري روي تمام کانتینرها نصب می 4/2هاي   پروژه برچسب

. اي روي این پروژه دارد تمرکز ویژهصدا و سیما نیز براي مدیریت انبارهاي خود و کنترل ورودي و خروجی تجهیزات سازمان، 
هاي  بایست به پروژه  شود، ارتش و مراکز لجستیک نظامی هم بالقوه می  طور که در کشورهاي دیگر دیده می طور طبیعی همان به

RFID متمایل باشند. 
بندي در ایران  ولی صنعت بسته. اند پیدا کرده RFIDاي به  سازمانهاي دیگري از جمله اتوبوسرانی و مترو نیز ظاهراً توجه ویژه

بندي  رسد، در جهان نیز هنوز این تکنولوژي براي صنعت بستهبه نظر می. هنوز به این تکنولوژي روي خوش نشان نداده است
ترین مجموعه  که شرکت وال مارت ـ که بزرگ به گفته کارشناسان همه انتظار دارند، پس از این. در ابتداي راه است

ها  ها مجهز کند، قیمت برچسب اي در آمریکا را در اختیار دارد ـ تمام تولیدات خود را به این برچسب جیرههاي زن فروشگاه
 . کاهش پیدا کرده و دیگران از جمله کشور ما نیز به این تکنولوژي رو آورند

  
  

  گیرينتیجه
  

سازي پیشـبرد  در جهت اهداف در بهینه براي کمپانیهایی که بصورت آزمایشی آن را بکار بردند پیشرفت سریعتر RFIDمزیت 
این تکنولوژي هنوز بصورت گسترده درك و بکار گرفته نشده و مقدار هزینه بر برگشت سرمایه آن براي . باشدزنجیره تامین می
اشند کـه  بگیري مواجه میبدین علت بسیاري از کمپانیها با این مشکل در تصمیم. سازي آن فاصله زیادي داردبکاربردن با پیاده

در  RFIDاکنون انگیزه قویی براي بکـاربردن  . را بکاربرند یا این که صبر کنند تا این تکنولوژي گسترش یابد RFIDآیا اکنون 
چه منـافعی بـراي آنهـا     RFIDتبلیغات محیطی وجود دارد و این حقیقتی است که باعث شده کمپانیها به این فکر بیافتند که 

  .آن را بپذیرند RFIDي برخورداري از مزایاي داشته و چه زمانی باید برا
اي بوده که اگر به صورت صحیح مـدیریت نشـود،   در حد مورد نیاز براي زنجیره تامین تجربه پرهزینه RFIDگذاري در سرمایه

عالوه بر  .نبوده و باید با هر کاربردي مطابقت داده شود Plug And Playاین تکنولوژي . شودمنجر به اتالف هزینه زیادي می
  .چالشی در سیستمهاي فناوري اطالعات موجود است EPCسازي ساختار پشتیبان داده این، پیاده

توانـد  مـی  RFIDدر زنجیره تامین، شواهد زیادي براي اثبـات ایـن اسـتراتژي کـه      RFIDحتی در گامهاي اخیر براي تطابق 
  . اي در زنجیره تامین گنجانده خواهد شدوژي بصورت گستردهدر نهایت این تکنول. مزایایی را در برداشته باشد، وجود دارد
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 RFIDکنند، بلکـه بـراي آنهـا تجربـه     اند نه تنها بزودي موفقیتهایی را کسب میگذاري کردهکمپانیهایی که برروي آن سرمایه
  .در سرویسهاي جدید را نیز در بردارد RFIDمزایایی در توسعه کاربرد 
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