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 ديجيتال تامين زنجيره مديريت در RFID تكنولوژي هاي كاربرد بندي دسته

 bامیر خاکباز، aرامین نظری نیا
a دامغاندانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان صنایع، گروه مهندسی دانشجوی کارشناسی ، 

b  گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان، دامغان، علمی هیئتعضو 
 رامین نظری نیانویسنده مسئول: 

 در تجارت بحرانی های جنبه بیشترین از یکی وجود این می دهد. با قرار تأثیر تحت را خدمات ارائه در مدیریت های جنبه تمامدر جهان امروز  رقابت: چکیده

 از استفادهاست. با  مصرف تا تولید زمان از کاال ردیابی و تأمین، شناسایی زنجیرة مدیریت در مهم اهداف ازاست. یکی  دیجیتال تأمین زنجیرة مدیریت امروز،

تکنولوژی یکی از فناوری هایی است که ممکن است این . داد بهبود توان می را تأمین زنجیرة مدیریت کارایی ،1از امواج رادیویی تکنولوژی شناسایی با استفاده

ش ظت در برابر این چالاو راه های حف در آینده نزدیک ماهیت و طبیعت بسیاری از صنایع را تغییر دهد. لذا تحقیق حاضر به بیان ویژگی ها، مزایا، چالش ها

در کشور خودمان و سایر کشورها را آورده ایم. در پایان نتیجه و جمع بندی تحقیق به همراه  RFID ارائه دهندهشرکت های همچنین چندی از  ها می پردازد.

 .پیشنهادات را شاهد خواهیم بود

 چالش ها؛ حفاظت.کاربردها؛  ؛RFIDتامین دیجیتال؛ مدیریت زنجیره  کلمات کلیدی:
 

 .مقدمه1

 شده حیاتی بسیار تامین زنجیره مدیریت در منفردبه منظور ردیابی هر قطعه  رادیویی های شناسایی با استفاده از فرکانس فناوری از استفاده اخیر های سال در

 که یافته شتاب گذشته دهه چند در نیز تامین زنجیره اطالعات در مدیریت سریع کسب در مدرن های روش از استفاده تکنولوژی، و علم توسعه با همزمان است.

 RFIDاز  2رقابتی شرکت ها به کار می رود. معینی مزیت بهبود برای کننده تعیین های روش از با استفاده از فرکانس رادیویی یکی شناسایی روش رابطه این در

 شناسایی از دیگری قسمت رادیویی امواج از گیری بهره به عبارتی .]1[ است نموده یاد فروشی خرده تامین زنجیره تاریخ در تکنولوژی ترین موفقبه عنوان 

 کنند می تصور که مردم اکثریت تصور خالف براست.  استوار توسط گیرنده بازتاب دریافت و شی به سیگنال ارسال اساس بر ایده این اساس .باشد می خودکار

 1897 سال به RFID تکنولوژی است. البته ریشه پیگیری قابل 1930 دهه از RFID سابقه که داشت اذعان باید است، نو و جدید یک فناوری RFID فناوری

 آزمایشگاه 1937 سال در. شدند روبرو هوا و دریا در زمینی اهداف کامل شناسایی مشکل با متحده ایاالت هوایی و دریایی نیروی ،1930 دهه در. گردد باز می

 هواپیماهای از را نظیر هواپیماها دوست واحدهای که کرد ابداع را 4(IFF)دشمن یا دوست شناسایی سیستم 3(NRL)متحده ایاالت دریایی نیروی تحقیقات

 در رادیویی شناسایی از تبدیل شد. استفاده 1950 دهه اواخر در 5هوایی ترافیک کنترل های سیستم اساس بر تکنولوژی این. ]62.4.[ داد می تشخیص دشمن

 دهه اواخر طیبود.  تجاری بزرگ های شرکت تحقیقاتی و های آزمایشگاه ارتش، به منحصر عموماً سیستم اجزا بزرگ اندازه و باال هزینه دلیل به 1950 دهه

این  .]2[ کردند مطرح کمتر پیچیدگی با راRFID از جدیدی کاربردهای Checkpoint Systemsو  Sensormatic نظیر هایی شرکت 1970 دهه اوایل و 1960

سرانجام چارلز والتون که در  .کردند آغاز ها کتابخانه و ها فروشی لباس در اموال حراست جهت را 6(EAS)الکترونیکی کاالی مراقبت تجهیزات ساخت ها شرکت

را به نام خود به ثبت رساند  "شناسایی کننده قابل حمل فرکانس رادیویی  "حق امتیاز اختراعی به نام  1973نقش کلیدی داشت در سال   RFIDظهور فناوری 

 .7می نامند RFIDکه امروزه او را پدر فناوری شناسایی رادیویی بی سیم 

 

 .ادبیات موضوع2

در  و خود ساده است RFID ستمیس د.شو یطور گسترده استفاده مه وب ب یفن آور شرفتیبا پ ژهی، به واست افتهیها به سرعت تکامل  سال یط RFID یفناور

 بتوانند تا تولیدکنندگان باشد دکنندگانیکمک موثر به تول یمهم برا یتواند ابزار یم RFID تکنولوژی ،دیتول درشود.  یم افتیبرد  کوتاهو  بلند بردقالب 

انجام  یدر صورت بروز اشتباه اقدام فور و ارتباط برقرار کنند گریکدیتوانند با  یآالت م نیماش عالوه بر این و کنند دیتولی را در واحد زمان شتریب محصوالت

 نسبتا قدیمی است، پیشرفت های اخیر در تولید تراشه، آن را برای کاربردهای زنجیره تامین مناسب کرده RFID رغم اینکه تکنولوژی علیبه عبارت دیگر . گیرد

                                                           
1 RFID(Radio Frequency Identification) 
2 Moeeni 

3 Naval Research Laboratory 

4 Identification friend or foe 
5 Air Traffic Control Systems 

6 Electronic Article Surveillance 
7 https://www.mehrnews.com/ 
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 10اطالعاتی بک اند بانک کی، و 9RFID ی، خواننده هاRFID8 یشده است: برچسب ها لیتشک یاز سه مؤلفه اساس RFID ستمیس کی، یبه طور کل است.

]5.10[. 

 

 RFID ستمیس یمعمار.1.2

، شده در برچسب رهیدرخواست اطالعات ذخ یبرا RFIDخواننده  کیشده اند.  هیتعبدر آن ها  ایمتصل  اءیاش به نوشتن اطالعات ای ییشناسا یبرا برچسب ها

بک  اطالعاتیبانک ه بمربوط  یدهد. با استفاده از داده ها یپاسخ م تکند. برچسب با ارسال اطالعات مناسب به درخواس یرا به برچسب ارسال م ییها گنالیس

برچسب های ، RFIDنده در واقع خوان .]10[ استفاده کنند یمربوط به ش یادامه معامالت تجار یتوانند از اطالعات موجود در برچسب برا یبرنامه ها م، اند

RFID  سیستم کدینگی به نام بک اندداده  گاهیپارا خوانده و در EPC به نام  داده ها را به شکل کدینگ از خواننده به نرم افزار های واسطهSAVANT  منتقل

بکه قرار می شاطالعات اینگونه در  منتقل می نماید. ONSسرویس دهنده های  خالصه می کند و بهابتدا شناسه ی اصلی را استخراج و  SAVANTمی کند. 

 .]3.6.10[ گیرند و از آن ها در تمام زنجیره تامین دیجیتال استفاده می شود

 

 

 برچسب ها.1.1.2

ریز  کیدر اصل از  RFIDبرچسب  کیشوند.  یم فیتوص ای ییشناسا ،اءیمتصل به اش RFID یبا اطالعات مربوط به برچسب ها اءی، اشRFID یها ستمیر سد

 رکانسارتباط ف قیاز طر RFIDارتباط با خواننده  یبرقرار یعنصر اتصال برا کبه عنوان یداده ها و محاسبات و  یساز رهیذخ یشده است که برا لیتشک تراشه

را  RFID یبرچسب هابرای کاربردها و محیط های مختلف در قالب های متنوعی طراحی می شوند.  RFIDبرچسب های  شود. یمانند آنتن استفاده میی، ویراد

 یبرچسب ها یو مهم طبقه بند یاصل اری. مع14و عملکرد13ی، قدرت محاسبات12، نوع حافظه11توانکرد: منبع  یطبقه بند یاصل اریچهار مع ساستوان بر ا یم

RFID همچنین می توان برچسب های  .]10[ت اس توانبرچسب ها بر اساس منبع  یطبقه بندRFID  15دسته بندی نمود نیزرا بر اساس فرکانس های کارکردی 

بار نوشتن  کی یبرچسب ها ،16یفقط خواندن یشوند: برچسب ها میتوانند به سه دسته تقس یبا توجه به نوع حافظه م RFID یبرچسب هاعالوه بر این  .]10.2[

                                                           
 8 Tag 

9 RFID Reader 

1 0 Back-end Database 
1 1 power source 

1 2 type of memory 

1 3 computational power 
1 4 functionality 

1 5 https://iotmap.ir/ 
1 6 read-only tag 

 RFIDمعماری سیستم 1 شکل
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کرد:  یدر سه دسته طبقه بند یبا توجه به توان محاسبات توان یرا م RFID یبرچسب هاهمچنین . 18یسیکامالً قابل بازنو یو برچسب ها17یبار خواندنچندین  /

 .]10[ 21یعموم دیکل یو برچسب ها20متقارن دیکل ی، برچسب ها19یاساس یبرچسب ها

 

 طبقه بندی برچسب ها بر اساس منبع توان1 جدول

 

 

 یکارکرد فرکانس اساس بر RFID یها برچسب یبند دسته2 جدول

 

                                                           
1 7 write-once/read-many tag 

1 8 fully rewritable tag 
1 9 basic tag 

2 0 symmetric-key tag 
2 1 public-key tag 

 نمونه کاربرد هزینه الگوی ارتباطات محدوده انتقال 1منبع تغذیه در بستر منبع توان

 خرده فورشی ها گران فعال بلند دارد برچسب فعال

برچسب نیمه 

 فعال
 غیر فعال متوسط دارد

 متوسط

)از برچسب غیر فعال 

گران تر و از برچسب 

 فعال ارزان تر(

 -سیستم های کنترل تردد 

 جایگاه پرداخت عوارض

 ارزان غیرفعال کوتاه ندارد برچسب غیرفعال

ردیابی  –استخراج معادن  –منابع نفت و گاز 

محموله های بار مانند سیستم های حمل و 

 نقل کانتینری و سنگین

 باند فرکانسی
محدوده 

 فرکانس

محدوده 

 خواندن

انرژی منبع تامین 

 برچسب
 نرخ داده قیمت

کارایی پس از قرار گرفتن در 

 مجاورت فلزات و مایع ها
 کاربرد های عمومی

LF 
125  KHZ  

 KHZ 134 و
10 cm خیلی خوب کند نسبتا گران غیر فعال 

کنترل دسترسی 

نترل ک-ساختمان

 حیوانات

HF 56/13  

MHZ 

10 cm – 

1  m 

 عموما

 غیرفعال

 نسبتا گران

)به مراتب کمتر 

 ( LFاز 

 خوب متوسط

کنترل دسترسی 

فروش -ساختمان

کارت های -بلیط

-هوشمند و تماسی

کاربردهای کتابخانه 

ی ردیابی موارد-ای

 مانند حمل بار

UHF 
860 MHZ 

– 960 
MHZ 

12 m 

 فعال و

 نیمه فعال و

 غیرفعال

دارای بیشترین 

پتانسیل الزم 

جهت تولید 

ارزان) ارزان تر از 

LF  وHF ) 

 بد سریع

کاربردی در زنجیره 

مع آوری ج-تامین

 یکی عوارضونالکتر

MICROWAVE 
5/2 GHZ 

 به باال
30 m 

 عموما

 فعال و

 نیمه فعال

دارای پتانسیل 

الزم جهت تولید 

ارزان )اما گران 

 ( UHFتر از 

 بسیار

 سریع
 خیلی بد

جمع آوری 

 یکی عوارضونالکتر
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پنج کالس از برچسب ها را با توجه به عملکرد آنها 22ام آی تیخودکار  ییشوند. مرکز شناسا یطبقه بند شانبا توجه به عملکرد ندتوان یم RFID یبرچسب ها

حافظه برچسب و منبع  یبرا یتوابع و الزامات مختلف یکالس دارا. هر 4و کالس  3، کالس 2، کالس 1، کالس 0کالس  یبرچسب ها. کرد فیتعر 2003در سال 

را دارند. برچسب های کالس  الکترونیکی کاالی مراقبتغیرفعال هستند و هیچ حافظه ای ندارند و قابلیت استفاده در سیستم  0برچسب های کالس  است. توان

شتن/چند بار خواندن هستند و فقط می توانند قابلیت شناسایی را انجام دهند. برچسب های معموال غیرفعال هستند و دارای حافظه فقط خواندن یا یک بار نو 1

ه دهند. برچسب های کالس توانند قابلیت فهرست بندی را ارائاکثرا نیمه فعال یا فعال هستند و از حافظه کامال قابل بازنویسی برخوردار می باشند و می  2کالس 

های محیطی بر روی بستر هستند که می توانند دما، شتاب، حرکت یا تابش را ضبط کنند و به حافظه هستند و حاوی سنسوربرچسب های نیمه فعال و فعال  3

، برچسب هایی فعال هستن که دارای حافظه کامال قابل بازنویسی می باشند و از آنجایی که مجهز به 4کامال قابل بازنویسی احتیاج دارند. برچسب های کالس 

 .]10[ با برچسب های دیگر ایجاد کنند 23ادهاکبی سیم می توانند شبکه های  مولفه های شبکه بی سیم هستند،

 

 RFIDخواننده های .2.1.2

نوشتن اطالعات در  می تواند وسیله ای برای نیشود و همچن یخواندن اطالعات از آن استفاده م یاست که برا یا لهیوسو گیرنده(  فرستنده)RFIDه خوانند

صل می شود. وبک اند  یاطالعاتبانک  که یب منظور پردازش بیشتر به برچسب، ارسال اطالعات یمعموالً برا RFIDخواننده  کی. باشد RFID یبرچسب ها

زارهای همراه اند که همانند ابدسته دوم  .گیت های ورودی و خروجی هستندخواننده ها دو دسته هستند. دسته اول به صورت نصب شده بر روی ساختمان ها، 

 کیشده است:  لیتشک یلاص یاز دو ماژول عملکرد RFIDخواننده  کدر انبار ها استفاده نمود. ی از آن ها می توان ،به عنوان نمونه کاربردکه دستی هستند و 

فعال  یقدرت انتقال برا دیسه عملکرد را انجام دهد: تول تواند یمرابط با فرکانس باالی یک خواننده  . HFرابط  واحد کنترل کی و (HF) رابط با فرکانس باال

. واحد کنترل شده از برچسب ها افتیدر یها گنالیبردن س نیو از ب افتی، درRFID یارسال درخواست به برچسب ها یها گنالیس لی، تعدکردن برچسب ها

 تمیالگور یاجرا مانند ،انجام دهد RFID دهیچیپ یها ستمیدر مورد س یشتریتواند عملکرد ب یواحد کنترل م دارد: یسه کارکرد اصل نیز RFIDخواننده  کی

شده از  افتیرد یپاسخ ها ییو رمزگشا RFIDارسال شده توسط خواننده  یدرخواست ها یرمزگذار ،چند برچسبارتباط با  یبرقرار لیبه دل عدم تداخل یها

 .]RFID ]10برچسب های و  RFIDخوانندگان  نیاعتبار ب دییانجام تأ برچسب ها،

 

 بک انداطالعاتی بانک .3.1.2

تواند به  یم ءیر شکند. اطالعات ه یم تیریمد RFID ستمیس کیکه اطالعات مربوط به برچسب ها را در  قرار داردبک اند سرور  در بک اند یاطالعاتبانک 

 .]10[ باشد یک رکورد در بانک اطالعاتی نشانگرتواند  یم یمتصل به شو اطالعات موجود در برچسب  شود رهیذخ یرکورد در بانک اطالعات کیعنوان 

 

 SAVANTواسطه نرم افزاری .4.1.2

یی پردازش بر روی داده های قرار دارد و توانا سرویس دهنده ای که اطالعات محصول را ذخیره می کند،بافر نرم افزاری است غیر قابل مشاهده که بین خواننده و 

تم مناسب اطالعاتی خوانده شده است را به شرکت ها می دهد و آن ها را به سوی یک سیس RFIDغیر ساختاریافته و مربوط به برچسب ها که از چند خواننده 

 .]6[ هدایت می کند

 

 ONSسرویس دهنده ی .5.1.2

را به  EPCناسه حجم داده ای مورد انتظار را سازماندهی کند و ش EPCکه می تواند در سیستم اکنون تکنولوژی قابل تاییدی است،  ONSسرویس دهنده ی 

 .]6[ در اینترنت تطبیق دهد DNSوسیله اطالعات مربوط به محصول به کمک مکانیزم پرس و جو مانند 

 

 RFIDاستاندارد .2.2

انواع مختلف  یاز استانداردها برا یاریشود و بس یمختلف استفاده م یدر کشورها RFID یها ستمیس یبرا یمختلف یها، از آنجا که فرکانس در حال حاضر

مورد   RFIDاستاندارد عنو نیباشد. امروزه چند نیوجود ندارد که مورد قبول همه طرف یدرباره استاندارد جهان یتوافق چی، هاتخاذ شده است یبرنامه کاربرد

                                                           
2 2 The MIT Auto-ID Center 
2 3 ad hoc wireless network 
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دو د. کنندگان مختلف را قادر می سازد تا با هم کار کننهر تکنولوژی دیگر، محصوالت تولیدمانند استانداردهای  RFID استانداردهای .ردیگ یقرار ماستفاده 

 .]10[ 25کد محصول الکترونیک جهانی و 24سازمان بین المللی استاندارد :را کنترل می کنند RFID وجود دارد که سازمان سازمان بین المللی

 

 .روش تحقیق3

ژی چه تفاوتی نسبت به را بیان نموده ایم. حال به دنبال این هستیم که دریابیم این تکنولو RFIDپیشینه و معماری سیستم  در این تحقیق ابتدا مختصری از

از این موضوع  امای پردازیم. فراهم سازد مجیتال در مدیریت زنجیره تامین دیایایی که می تواند کاربردها و مز رقیب اصلی خود یعنی بارکدها دارد. سپس به بیان

در  حافظت به عمل آید، از این رونیز همانند سایر تکنولوژی ها در برابر چالش هایی قرار دارد که باید از آن در برابر این چالش ها م RFIDکه  نیز نباید غافل شد

مامی وجوه تکنولوژی و پس از آنکه که به ت هستیم RFIDچالش ها به منظور محافظت از  ابتدا به دنبال یافتن این چالش ها و سپس پاسخ به این این تحقیق

RFID  پی بردیم به دنبال شرکت های ارائه دهنده یRFID  ه کنون همگی با بیماری کدر ایران و سایر کشور ها هستیم و آن ها را برمیشماریم. لیکن از آنجایی

 اثرات مثبتی را برای ما در پی خواهد داشت یا خیر. RFIDویروس کرونا درگیریم می خواهیم دریابیم که آیا استفاده از 

 

 با بارکد RFIDمقایسه .1.3

RFID  ن حال در خیلی موارد با ای، های جمع آوری اطالعات هستند به این معنی که فرایند جمع آوری اطالعات را مکانیزه می کنندو بارکد هر دو از فناوری

 ه فناوری بارکد کامالً باک نیست معنااما بدان را نسبت به بارکد بیان می کند  RFID زیر مزایای ی دارای تفاوت های اساسی هستند. اگر چه مقایسه ارائه شده

 RFID  بهمزایایی نسبت قابل جایگزینی است. بارکد هم RFID 2.10[ دارد که مهمترین آن هزینه اندک آن است[. 

 

 بارکد با RFID سهیمقا3 جدول

 RFID بارکد 

 د.نیازی به اینکه برچسب در خط دید مستقیم خواننده باشد ندار نحوه خواندن
مستقیم خواننده قرار برچسب باید در خط دید 

 بگیرد.

 فاصله خواندن
رچسب در فواصل دورتر، حتی خواننده توانایی خواندن اطالعات از ب

RFID  متر دارد. 90را تا فاصله 

در فواصل نزدیک تر)محدوده خواندن بارکد توسط 

 متر نیست.( 5/4بارکد خوان معموال بیشتر از 

 همزمانخواندن صد ها برچسب به صورت  نرخ خواندن
خواندن یک برچسب به تنهایی می تواند چند ثانیه 

 طول بکشد.

 خواندن اطالعات با سرعت بسیار باال سرعت خواندن
خواندن اطالعات زمان بر است چون برچسب باید در 

 خط دید مستقیم خواننده قرار بگیرد.

 محل قرارگیری برچسب
ر داد و را می توان داخل پوشش پالستیکی قرا RFIDبرچسب های 

 آن را بر روی محصول چسباند یا در داخل محصول گذاشت.

فقط باید در سطح بیرونی قابل مشاهده باشد تا 

 بتواند در خط دید مستقیم بارکد خوان قرار گیرد.

 دارای عمر بیشتری می باشند. RFIDبرچسب های  عمر
 RFIDدارای عمر کمتری نسبت به برچسیب های 

 می باشد.

 در محیط های خشنتوانایی کار 
د ها از بارک RFIDتوانایی فعالیت در محیط خشن را دارد و کارایی 

 بسیار بیشتر می باشد.

برای کار در محیط  RFIDتوانایی کمتری نسبت به 

 های خشن دارد.

 نوری)لیزر( (RFفرکانس رادیویی ) فناوری

 فقط قابل خواندن است دارد قابلیت خواندن و نوشتن

 راحتی قابل کپی و جعل نیست.به  امنیت

 برچسب بارکد را می توان کپی و یا با برچسب دیگر

ن جا به جا نمود، بنابراین امکان سواستفاده در ای

 روش وجود دارد.

                                                           
2 4ISO) International Organization for Standardization(  

2 5EPC GLOBAL  ) Electronic Product Cod Global(  
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 به صورت منحصر به فرد قابل شناسایی اند. RFIDبرچسب های  شناسایی

ند نه نبیشتر بارکد ها گونه ی شی را تعیین می ک

ی که از آن ها خوانده می شود اینکه شناسه ا

 اختصاصی باشد.

 تداخل

جاد با اجسام فلزی و مایعات تداخل ای RFIDبعضی از فرکانس های 

یر می توانند با سا RFIDمی کنند. همچنین بعضی از فرکانس های 

 فرکانس ها مختل شوند.

بارکد های مخدوش شده قابل خواندن نیستند.)مثال 

 اگر کثیف یا پاره شوند.(

فرآیند جمع آوری  مکانیزاسیون

 اطالعات

ثابت باشند نیازی به دخالت نیروی انسانی  RFIDاگر خواننده های 

 وجود ندارد.
 بیشتر بارکدخوان ها به اپراتور انسانی نیاز دارند.

 قیمت

ن قیمت در از بارکد بیشتر است. ای RFIDقیمت برچسب های 

از بارکدها را به همراه  گذار است که استفادهبعضی مواقع آن قدر اثر

 تمام معضالتش به صرفه تر می کند

بارکدها دارای قیمت کمتری نسبت به برچسیب 

 می باشند. RFIDهای 

 

 

 RFIDکاربردهای .2.3

توان در گذرنامه  یرا م RFIDو مستقر شده است. در حال حاضر،  رفتهیبه طور گسترده در مناطق مختلف پذ RFID، ی بیان شدهایو مزا اتیخصوص توجه بها ب

سطل های زباله، علملیات های انبارداری،  ،(HRMمدیریت منابع انسانی)، یموجود یها ستمیمحصول، س یابی، ردحمل و نقل یپرداخت هاحمل و نقل و ، ها

خرده ، مدارس و دانشگاه ها، موزه ها کتابخانه ها،ی، ورزش و سرگرمبهداشت و درمان، داروسازی، ، یانسان یکاشت ها، شناسایی و ردیابی حیوانات، کشاورزی

کالس ها عبارتند  نیا د،شون یطبقه بند سموارد در هفت کال ییبا توجه به هدف شناسامیتوانند   RFIDشمار  یب یاستفاده کرد. کاربردها یاجتماع یها یفروش

 .]10[ خودکارو پرداخت  ی، کنترل دسترسندی، کنترل فرآابق، تطصحت دیی، تأیابی، رداموال تیریاز: مد

 

 RFID یکاربردها4 جدول

 نوع کاربرد هدف شناسایی

 مدیریت اموال تعیین حضور فقره

 ردیابی تعیین محل فقره

 تایید صحت تعیین منبع فقره

 تطابق اطمینان از اینکه فقره های وابسته مربوط به هم اند و مجزا نیستند.

 کنترل فرآیند برای تصمیم گیری مرتبط کردن اطالعات فقره

 کنترل دسترسی احراز هویت شخص

 پرداخت خودکار انجام معامله مالی

 

 

 مدیریت اموال.1.2.3

عالم گزارش های مدیریتی و روزانه، هزینه های ا، و جایگزینی آن ها اقالم فهرست تیریمد هبرچسب و کمک ب یحضور موارد دارا نییشامل تع ییدارا تیریمد

خ انقضای کاال های ه خدماتی از قبیل تخفیف ها، اطالعات مربوط به عمر مفید تجهیزات و تاریس هاس اطالعاتی به مشتریان و ارائه سروی، ارائاموال و دارایی ها

 .]10.16[ سود بردگارانتی، خدمات پس از فروش و مدیریت ارجاع  ارائهمنظور ... می توان به و استخراج سوابق ارائه خدماتهمچنین از  فاسد شدنی است.

 

 دیابی.ر2.2.3 

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

7 
www.confima.ir   

 

ستقرار وسایل نقلیه در خانه های تولید خودرو به منظور مسیریابی و برنامه ریزی اکاردر  شود. یبرچسب استفاده م یمکان موارد دارا ییشناسا یبرا یابیرد

ز چندین کاربرد نظیر امواد منفجره سرقت ها و کشف کشف کمک به افراد نابینا در یافتن موقعیت ها، پارکینگ و طراحی فضای ذخیره سازی کاربرد دارد و در 

ه ی آلوده به مواد منفجر، مانیتورینگ محیطی بر مکان هاربال گری پرسنل برای مواد منفجره، غفرودگاهی و پستی ان در چمدان هایپیدا کردن مواد منفجره پنه

 .]9.10.12.14[ کارآمد است

 

 صحت دییتأ .3.2.3 

در  یبر رمزنگار یتنمب تالیجید یامضا کیشود. به عنوان مثال ، با اضافه کردن  یبرچسب استفاده م دارای منبع موارد دییتأ یصحت برا دییتأ یها از روش

امه ها ، گذرنسد شدنیسایی اسکناس، دارو های فا. از این رو برای سنجش جعلی نبودن کاال مانند شناکند یریبرچسب جلوگ ریتواند از تکث یم ستمی، سبرچسب

 .]13.10[ و پاسپورت ها کاربرد دارد

 

 تطابق.4.2.3

شامل  یکاربرد یرنامه هابمربوط به  ینمونه هامربوط به هم اند و مجزا نیستند، استفاده می شود. موارد وابسته از تطابق برای اطمینان حاصل کردن از اینکه 

ظر خود را مطابقت دهند و نمورد  یها توانند چمدان یم یی کهمایمسافران هواپ ،مارستانیدر ب گریکدیمطابقت با  یها برا مادران و نوزادان تازه متولد شده آن

برای کاهش زمان  FIDR اشاره کرد که از هند انوسیدر سواحل اق 2004در سال  یسونامفاجعه ، نمونه ی دیگر می توان به شود یم یرین از سرقت جلوگیبنابرا

برداشت شده  یها وهیم تطابق سطل یتواند برا یم RFID، باغات درشناسایی قربانیان از طریق قرار دادن میکروچیپ در بدن قربانیان استفاده کردند. همچنین 

 .]7.10.11[ ردیدر باغات مورد استفاده قرار گ ت، هنگام برداشبا درختان مربوطه

 

 کنترل فرآیند.5.2.3

وند، مشاهده کرد. لید آزمایش می شتوکنترل فرآیند را می توان در مدیریت کیفیت که کیفیت محصوالت در تمام نقاط واقع در ایستگاه های مستقر در خط 

حین فرآیند تولید  یفیت دربه بررسی علل افت ک می توانهمچنین با محاسبه زمان های تلف شده هنگام تولید، اگر در محصول نهایی نواقص کیفی مشاهده شد 

 .]10[ پرداخت

 

 کنترل دسترسی.6.2.3

برای مجاز  افراد ییشناسا یبدون تماس برا RFIDکارت  یها ستمیشود. ساختمان ها ممکن است از س یشخص استفاده م تیاحراز هو یبرا یکنترل دسترس

 رت می توان اشاره کردشابه در  بلیط های کنسنمونه کاربرد م وهای اعالم خطر در اتومبیل  ایجاد سیستم استفاده کنند.باز کردن درب و ورود به ساختمان 

]15.10[. 

 

 خودکارپرداخت .7.2.3

از نمونه های  ها است. نیعوارض و در پمپ بنز یاتوبان ها یشامل پرداخت برا یکاربرد یشود. برنامه ها یاستفاده م یانجام معامالت مال یپرداخت خودکار برا

 .]10[ ت پول برای خرید بلیط اشاره کردمرتبط دیگر می توان به پرداخت کرایه اتوبوس و پرداخ

 

 در مدیریت زنجیره تامین دیجیتال  RFID .مزایای کاربرد3.3

دیریت تولید و کیفیت م، مدیریت موجودی و انبارداری، مدیریت سفارشات و خرید توان به زنجیره تامین دیجیتال میدر مدیریت   RFID از جمله مزایای کاربرد

 کاهش، ها نهیزه کاهش، شتریوری ب بهره قیاز طر سهام شیافزا، دیوری در تول بهره شیافزا، خدمات پس از فروش، مدیریت مدیریت فروش و توزیع، محصول

 امکان، ر وجود ندارددیگ حمل و نقل نادرستاز این رو  و تسویه حساب سرعت می یابد حمل و نقل کاالفعالیت ، سفارش کلیشدن س تر کوتاه، ها و وقفه خطاها

 نیتأم رهیزنج کیر د انشرکت کنندگ نیدر ب یتبادل اطالعات غن، تر به مشتری مناسب یده سیسرو، دیمراحل اجرا و تول قیدق یابیارز، محصول عیسر یابیارز

 .]6.10[ اشاره کرد نیز دیمشاغل جد جادیا همچنین می توان به امکان ،به وجود می آید

 

 26ختلفدر صنایع م RFID کاربردهای.4.3

                                                           
2 6 https://iotmap.ir/ 

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

8 
www.confima.ir   

 

 

 

 RFIDالش های تکنولوژی چ.5.3

در مدیریت زنجیره تامین دیجیتال، این تکنولوژی در معرض چالش هایی نیز قرار دارد که یکی از این چالش ها تداخل  RFIDعلی رغم کاربردها و مزایای فراوان 

 ،دهد کند رخ میدیگر تداخل می خوانندهبا یک  RFID خوانندهکه سیگنال یک  هنگامی؛ این چالش خوانندهتداخل افتد:  که به دو صورت اتفاق میمی باشد 

ها دهد که تعداد زیادی از برچسبزمانی رخ می ها؛تداخل برچسب. جلوگیری کرد RFID خواننده هایتداخل از تداخل توان با استفاده از یک پروتکل ضدمی

آوری کند از این مسئله گر که اطالعات را در هر لحظه جمعانتخاب یک قرائت ،گیرندیکسان اشتباه میا در زمان هرا هنگام ارسال داده RFID خوانندهیک 

 .]4.8.1013[ دا را به صورت زیر دسته بندی کراز این رو می توان این چالش هند. کجلوگیری می

 

 RFID یتکنولوژ یها چالش6 جدول

 پیامد مستقیم هدف حمله روش حمله چالش

 نامعتبر بودن برچسب ها برچسب جعل کردن برچسب ها جعل

 فاش شدن اطالعات خواننده جعل کردن خواننده های برچسب خرابکاری

 ردیابی
به آن ها  RFIDنظارت بر حرکت اشیایی که برچسب 

 متصل است.
 ردیابی کردن حرکت اشیا RFIDاشیا یک سیستم 

ه ممانعت از ارائ

 خدمات

(، کشتن فرمان RFکردن فرکانس رادیویی) مسدود

 عادی، تخریب فیزیکی و غیره.
 ه خدماتممانعت از ارائ یا سروربک اند خواننده، بانک اطالعاتی 

 کاربر معرفی شدن به عنوان یک کاربر مجاز کالهبرداری
انجام عملیات های نامعتبر توسط کاربر 

 نامعتیر

 انکار
عدم اثبات اینکه این عمل انکار عمل انجام داده شده یا 

 انجام شده است.

یا بک اند برچسب، خواننده، بانک اطالعاتی 

 سرور
 انجام اعمال قابل انکار

 برچسب وارد کردن فرمان نامعتبر وارد آمدن حمالت
انجام عملیات های نامعتبر توسط فرمان 

 های نامعتبر

 حمله مجدد
متوقف کردن پاسخ برچسب و استفاده از آن برای 

 ارتباطی دیگر

و خواننده  RFIDارتباط بین برچسب های 

 ها
 نامعتبر بودن شناسایی

 برچسب ایجاد اعمال فیزیکی روی برچسب حمالت فیزیکی
مختل کردن یا از بین بردن ارتباط بین 

 و خواننده ها RFIDبرچسب های 

 مختلف عیصنا در RFID یکاربردها5 جدول

18%

44%
8%

8%

4%
4%

6%
8%

در صنایع مختلفRFIDکاربرد های 

دیگر موارد خرده فروشی مراقبت بهداشتی مالی، امنیت و ایمنی نظامی صنایع هوایی هوشمند سازی حمل و نقل خدمات پستی
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 حفاظت.6.3

همان گونه که ، می خواهیم به بیان روش های حفاظت از این تکنولوژی در برابر چالش های ذکر شده بپردازیم. RFIDحال پس از بیان چالش های تکنولوژی 

و برچسب  متقارن دیکل ی، برچسب هایاساس ی: برچسب هاشوند یها در سه دسته طبقه بند آن یبا توجه به توان محاسبات قادرند RFID ی، برچسب هابیان شد

 یاساس یمحافظت از برچسب ها یساز ادهیپ یچالش بزرگ برا کی نیابرچسب های اساسی توانایی انجام محاسبات رمزنگاری را ندارند که  .یعموم دیکل یها

ارند و از به ترتیب توانایی انجام رمز نگاری به صورت کلید متقارن و کلید عمومی را د قارن و کلید عمومیتچسب های کلید م، ولی در مقابل برکند یم لیرا تحم

 یاساس یبرچسب هااز طرفی  است. یحفاظت یها سمیمکان یساز ادهیپ یها برا روش نیو مؤثرتر نیاز مهمتر یکی یمزنگارند زیرا رنظر حفاظت قدرتمند هست

مربوط به حفاظت از  یکردهایرو شتریب، از این رو در دسترس هستند متیق نیبا ارزانتر یعموم دیکل یمتقارن و برچسب ها دیکل یبا برچسب ها سهیدر مقا

برچسب است که توسط  کشتنروش  ،روش معمول متمرکز شده است. گانمصرف کنند یخصوص میحفاظت از حر ی و برایاساس یبرچسبها یبرا تیامن

EPCglobal 27کشته شدن امیپ " کی، آن یکردن دائم رفعالیغ ی، برابرچسب را بکشد کیخواهد  یکه خواننده م ی، هنگامکردیرو نیشده است. در ا شنهادیپ" 

 یارسال م یبه برچسب ش گرید یاز کشته شدن برچسب ها یریجلوگ یبرا زینی تیب 32خاص  پین کد کی، کشتن امیکند. همراه با پ یرا به برچسب ارسال م

، برچسب ها هنگام چک یشود. به طور کل یم باطلنامعتبر و ، پس از آن برچسب کند یم نامعتبر و باطلبرچسب خود را  کی، کشتن امیپ نیا افتیشود. با در

پس از  RFID یبرچسب ها یایاست که باعث کاهش مزا نیا کردیرو نیضرر ا شوند. یسوپر مارکت ها کشته م ایکردن موارد برچسب زده شده در مغازه ها 

 چسببر یکه در کتابخانه ها و موزه ها برا RFID یبرچسب ها، کنند. به عنوان مثال یفقط موقت عمل م RFID ی، برچسب هاموارد یدر برخ شود. یم دیخر

 یموارد ، به جا نیاز موارد برچسب زده شده خارج شوند. در ا ای شده کشته دیدر همه زمان ها کار کنند و نبا دیشوند، با یموارد استفاده م ریزدن کتاب ها و سا

 یم RFIDک خواننده ی، نیاز دارد دوباره فعال شودبرچسب  کیکه  یشوند. هنگام 28رفعالیتوانند به طور موقت غ ی، برچسب ها محذف شدن ایکشته شدن 

این  یبرچسب ها سایرشدن  ی و فعالداریاز ب یریجلوگ ی، که برابرچسب ارسال کندبه مخصوص  یتیب 32 کد نیپ باهمراه را  "29شدن داریب امیپ" کیتواند 

هنگام  ،مصرف کنندگان یخصوص میحفظ حر یطرح، برا نیدر ا .است مجدد برچسب می، تنظیخصوص میمحافظت از حر یبرا گریروش د شود. یم عمل انجام

این شود. روش سوم  یحفظ م یاستفاده بعد یشوند، اما اطالعات مربوط به برچسب ها برا یپاک م RFID یبرچسب ها ی، شناسه هاچک کردن موارد برچسب

اطالعات در مورد  یجمع آور یتوانند برا یمهاجمان نم ، به هر برچسب یک عدد جدید اختصاص دهید که در این صورتبرپسبدر هر بار خواندن  است که

گنجایش امر  نید که انشو دیمرتباً تجد یتصادف اعداد دی، بایابیاز رد یریجلوگ یبرا . کند یرا حل نم یابیروش مشکل رد نیا .به شناسه ها اعتماد کنند انیمشتر

مستعارهاست اسم  ستیل ی، که در آن هر برچسب داراکرد شنهادیرا پ30یستیمالینیم ستمیبه نام س یستمیدهد. جولز س یم شیمصرف کنندگان را افزاتحمل 

است که  نیفرض بر ا گردد. یبرم ستیل یبه ابتدا ستیل نیپاسخ داده و با خاتمه ا ستینام مستعار متفاوت از ل کیبرچسب با  ،هر پرس و جو خواننده یو برا

 صیتشخ یتوانند برچسب ها را به درست ی، نمشناسند یاسم ها را نم نیکه ا رمجازیشناسند. خوانندگان غ یمستعار را م یها اسم نیفقط خوانندگان مجاز همه ا

مستعار موجود  ی، تعداد اسم هابرچسب نیبا حافظه کوچک ا رای، زمصرف کنندگان فراهم کند یرا برا یشخص میاز حر ییاالتواند سطح ب ینم این روش اما دهند.

 .]8.10[ کند سازی را تازهبرچسب  کینام مستعار  ستیدهد تا ل یاجازه م ،مجاز RFIDخواننده  کی، پروتکل به مشکل نیمقابله با ا یمحدود است. برا ستیدر ل

 

 در جهان RFIDه دهنده شرکت های ارائ.7.3

 Impinj ،Zebra، Radiant-sensors،DOT THE هایه می دهند می توان به شرکت را ارائ RFIDاز جمله شرکت های مطرح در جهان که محصوالت 

 MOBILE COMPUTERS ،wave2Gen ،mobile-Point ،Atid ،Chainway ،Duali ،HID ،id-Omni ،Marktrace ،mobile-3M،Alien 

Technology ،sps.honeywell ، Barcodes Inc ،Datalogic ،Toshiba ،scan General ،Tsc ،Bixolon .اشاره کرد 

 

 در ایران RFIDوضعیت استفاده از .8.3

                                                           
2 7 kill message 
2 8 inactive 

2 9 wake message 
3 0 the minimalist system 

 بردن اطالعات یا عملکرد سیستماز بین  یا سروربک اند بانک اطالعاتی  وارد کردن داده های نامعتبر ویروس

 نگرش اجتماعی معضالت اجتماعی
گذاشتن تاثیر روانی بر کاربرانی که قصد 

 را دارند. RFIDپیاده سازی و به کار بردن 
 محدود کردن کاربران گسترده
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، ستمیهمکاران س وندیاپ نینو یها یفناورمی پردازند می توان به شرکت های تدبیر داده ی آویژه،  RFIDه تکنولوژی رکت های مطرح در ایران که به ارائاز ش

ع، پیشگامان صنعت طلو ، فن آوران سپاکو، ارتباط الکترونیک شناسا)شلر(، آسا نرم افزار، مهندسیصنعت باختر نیتام، ماکویفن آوران ا، کنترل شرق طراحان

 اشاره کرد. RFIDو گروه تخصصی ایران  (c.s.s)، سامانه هوشمند سایبری طاها، آرین نگار

 

 در ایران RFIDروژه های اجرا شده ی .پ1.8.3

فناوری  آغاز به کار دیگر نقاط ازسازی باشد. ، صنایع خودروRFIDگمان برده می شود که در ایران نیز همسو با سایر کشورها نقطه آغاز به کار برچسب های 

RFID طای انسانی با خمحققان کشور موفق شدند با کمترین  1389به عنوان نمونه در سال  .حمل و نقل دریایی است، که توسط وزارت بازرگانی انجام شد

ز ناوری در جلوگیری ادر خط تولید کرده تا مشکالت احتمالی گزارش و رفع شود. همچنین از این ف 206اقدام به ردیابی قطعات موتور پژو  RFIDاستفاده از 

 .]3.6[ سرقت این خودرو استفاده می شود

 

 31کروناو  تکنولوژی شناسایی با استفاده از امواج رادیویی .9.3

 

 شناسایی و ردیابی بیماران مبتال به بیماری ویروس کرونا.1.9.3

شیوع سریع آن، تشخیص  به آن کرونا نیز گفته می شود، بیماری ای عفونی است. با توجه به همه گیری و صورت همگانیکه به  19-بیماری کروناویروس یا کووید

 پژوهشگرانرا در اختیار  جدید همیشه شانسیپوشیدنی  ابزار هایمی باشد.  تیحائز اهمسریع و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمان افراد مبتال به این بیماری بسیار 

و حتی آن  کندو درمان ه کردکیف دستی تبدیل می شود که می تواند انواع بیماری ها را شناسایی  همانند یکقرار داده است که در آن بدن انسان  افراد سایرو 

اما آنچه مسلم ذیرد، به کندی صورت پ ف پیش رو ممکن است تحقیق و توسعه در این زمینهموانع مختل با جلوگیری کند. اگرچه نها را پیش بینی و از وقوع آ

ونا از نوعی حسگر که پیشرفت در این زمینه ادامه خواهد داشت. اخیرا مرکز سالمت عمومی شانگهای به منظور کاهش گسترش بیماری ویروس کراست  است این

ا اتصال به بدن بیمار، ب( RFIDرادیویی)پوشیدنی به منظور اندازه گیری دمای بدن بیماران استفاده می کند. این حسگرها به صورت تراشه های شناسایی فرکانس 

ی های هانی و نگرانبرای متخصصان ارسال می کند. با گسترش ویروس کرونا در سطح ج اطالعات مربوط به دمای بدن وی را به طور مستمر و به صورت لحظه ای

بتالیان هستند. این شناسایی و ردیابی در جهت کاهش تعداد م های درگیر با این اپیدمی سعی در استفاده از فن آوری های نوینموجود در این زمینه، کشور

رای اندازه گیری ضربان بی را نیز حسگر های دیگراده قرار گرفته و اداره بهداشت چین اعالم کرده است که به زودی دیگر هم مورد استف فناوری در چهار مرکز

شناسایی تجهیزات  و یریتدتی با اهداف مدر سازمان های مراقبت بهداش RFIDتکنولوژی زگی گفتنی است که به تا به کار می برد.قلب و وضعیت تنفس بیماران 

 فاده می شود.پیشگیری از تداخالت دارویی استدر شناسایی بیماران، اطمینان از اینکه بیمار دارو های صحیح دریافت نموده است و  و پزشکی، پایش

 

 کرونا فناوری اتوماسیون هوشمند در مبارزه با.2.9.3

امور اجتماعی را در  یدولت های مختلف جهان، اجرای اقداماتی ازجمله اعمال قرنطینه و فاصله( 19-دویرش جهانی بیماری کرونا ویروس)کوهمزمان با گست

ها، ادارات و مجموعه های مختلف تجاری شده و بیشتر مشاغل و کسب و کارها  و این امر موجب اختالل در خدمات بسیاری از سازمان اند خود قرار داده کاری

هستند تا جدیدی  هایشده از سوی نوآوری که همزمان با الزام دورکاری بخشی از کارکنان خود مواجه بوده اند برای غلبه بر موانع موجود، به دنبال خدمات ارائه

گذار کرده وا هوشمند هایحلراه به را خواهند فرایندهای سخت و کارهای روزانه و تکراریکارفرمایان مشاغل مختلف می برای دوران کرونا و پساکرونا آماده شوند.

تواند وری ها در این زمینه اتوماسیون هوشمند است که میاتر عمل کنند. یکی از مهمترین فنبر کاهش سنگینی بار مسئولیت، بتوانند استراتژیک و خالقانه تا عالوه

تواند موجب بازده های عملیاتی و بار هزینه کمک کند و از این طریق، میگیر و مستعد خطا، به کاهش چالشبا تقویت نیروی انسانی برای مقابله با کارهای وقت

زایش سرعت پردازش، وظایف عظیم مدیریت داده را کنترل کند. به عنوان نمونه یک شرکت اتوماسیون هوشمند قادر است ضمن اف گذاری شود.تر سرمایه سریع

، دریافت استاندارد ماهانه هزار درصد افزایش نسبت به 4هزار درخواست لغو سفر یعنی در حدود 120های ابتدایی بیماری کرونا، بیش از  هواپیمایی بزرگ در هفته

 آیا شود مشخص تا بود بازنگری و بررسی نیازمند سفر لغو هر که بود صورتاین به استرداد یندفرا حال عین در و شده دریافتی وجه استرداد به ناچارو  کرده

انجام دستی این کار زمان زیادی نیاز داشت،  که باید اعتباری برای رزرو مجدد سفر بعدی وی درنظر گرفته شود.این یا هست بازپرداخت شرایط واجد مشتری

هزار مورد  7هزار درخواست بازپرداخت را انجام داد،  5 همچنین وقتی این شرکت هواپیمایی .انجامید ساعت به طول می 4الی  3پرونده  که بررسی هرطوریبه

د. بنابراین شرکت هواپیمایی، شده منجر به کشمکش شد و کارکنان شرکت هواپیمایی نتوانستند از پس آن بر بیاین دیگر نیز اضافه شد. افزایش کارهای انباشته

شناسایی هوشمندی استفاده کرد که  سیستم از امکانات اتوماسیون هوشمند را به عنوان راه حل نهایی این مشکل انتخاب و طی یک هفته شرکت هواپیمایی

هوشمند باعث شد کارکنان  ن سیستم اتوماسیونکارگیری ایتوانست تشخیص دهد آیا یک مشتری واجد شرایط برای بازپرداخت یا اعتبار هست یا خیر. بهمی

های بهداشت و درمان، ارزش خود را  عالوه بر این نمونه، اتوماسیون هوشمند در حوزه مراقبت تر برسند.وقت بیشتری داشته باشند و به انجام کارهای پیچیده

                                                           
3 1 http://imacotech.ir/ 
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 بهبود دارو، و آزمایشگاهی مواد وجود از اطمینان کسب برای تأمین زنجیره روی آنی نظارت دستی، فرایندهای خودکارسازی بیش از هر زمان دیگری اثبات کرد.

ها برای تمرکز بیشتر بر روی کارهای ضروری از جمله ، آزاد شدن وقت کارکنان بیمارستانداده انبار و آزمایشگاهی هایسیستم ادغام بیمار، ارتباطات و تعامل

در همین ارتباط یک شرکت فناوری پزشکی برای ردیابی ابزارهای  ویدادها ازجمله خدمات و مزایای این فناوری است.های بالینی و بهبود نظارت بر رتسریع آزمایش

بیمارستان نشان داد با اتخاذ این فناوری، کارکنان قادر به  156ها از آوری دادهکار گرفت. جمعاتوماسیون هوشمند را به جراحی در تمام مراحل مراقبت از بیمار،

گیری بهتر برای استفاده از محور و تصمیم ها، ایجاد سیاست دادهاز دارایی جام اموری ازجمله تحلیل پیشگویانه در مورد خطرات آلودگی، امکان استفاده بهتران

 مراقبت برای توانندمی هوشمندی هایحلراه چنین اما ،شودمی آغاز دوبارهتواند تصور کند که عادی شدن زندگی روزمره ما چه زمانی کس نمیهیچ منابع بودند.

 هوشمند اتوماسیون های قابلیت از مختلفرفرمایان صنایع کا و مدیران و گرفته قرار استفاده مورد گسترده طوربه هابیمارستان و کارمندان کارها،وکسب مشاغل، از

 .کنند استفاده کرونا ویروس از ناشی عملیاتی های چالش کاهش برای

 

 و پیشنهادات جمع بندی.4

آن هستیم که در زمینه با توجه به اینکه در زمان حال تکنولوژی های گسترده ای پا به عرصه ضهور گذاشته و توانایی های خود را به نمایش گذاشته اند، ما شاهد 

ت منحصر به فردی خودنمایی می کند به صور RFIDمدیریت زنجیره تامین دیجیتال نیز انواعی از تکنولوژی ها مورد استفاده قرار گرفته اند که در میان آن ها 

می باشد که بر  بک اندو بانک اطالعاتی  RFIDشامل برچسب ها، خواننده های  RFIDو مورد استقبال و استفاده قرار گرفته شده است. معماری یک سیستم 

عملکرد طبقه طبقه بندی و بر اساس فرکانس های کارکردی  ظه، قدرت محاسباتی وچسب ها را می توان به صورت مجزا و بر اساس معیارهای منبع توان، نوع حاف

را کنترل می کنند. این تکنولوژی دارای برتری  RFIDوجود دارند که سازمان  EPC-GLOBALو  ISOدسته بندی نمود. در این میان دو سازمان بین المللی 

 بق، کنترل فرآیند، کنترل دسترسی ومینه مدیریت اموال، ردیابی، تایید صحت، تطانیز در ز RFIDقابل توجهی نسبت به بارکد ها می باشد. از جمله کاربرد های 

ه خدمات، کالهبرداری، انکار، وارد آمدن حمالت، خرابکاری، ردیابی، ممانعت از ارائهمچنین یک سری چالش ها)جعل، بیان شده اند.  پرداخت خودکار می باشد که

 RFID ارائه دهندهاجتماعی( و روش های حفاظت در برابر این چالش ها بیان شده است. در ادامه شرکت های  التت مجدد، حمالت فیزیکی، ویروس، معضحمال

تین صنایعی که در ایران از این فناوری استفاده سخیران هستیم در این تحقیق ابتدا ندر ا RFIDاز آن جایی که ما به دنبال فهم وضعیت  .مطرح شده اندن جهادر 

در ایران را نام بردیم. اما از آنجایی که هم اکنون تمام جهان با  RFIDتوسعه بستر ارائه و کردند را ذکر کردیم و سپس شرکت های پیشگام ایرانی در زمینه 

ن شرایط نیز با شناسایی و ردیابی بیماران مبتال به ویروس کرونا و نیز با فناوری در ای RFIDدر حال جدال هستند تکنولوژی  19-یدوبیماری کرونا ویروس یا کو

به طور گسترده  تا از آن بیمرا دریا RFIDاهمیت و کاربردهای تکنولوژی  از این رو با استناد به موارد فوق قادریماتوماسیون هوشمند توانسته مثمر ثمر واقع شود. 

 از این رو پیشنهادات زیر مطرح می باشند: ل استفاده نمود.در مدیریت زنجیره تامین دیجیتا

 در کشورمان الزامی می باشد. RFIDآموزش و فرهنگ سازی مردم جهت استفاده گسترده از  

زیع و استفاده استفاده از این تکنولوژی در ایران همسو با جهان در حال رشد است اما همچنان کشور های پیشرفته و مترقی چندین گام در زمینه تولید، تو 

 ا جبران کنیم.در امور مختلف از کشور ما پیشی دارند که ما بایستی با اتکا به دانش و توان متخصصان داخلی و تولید ملی این فاصله ر RFIDاز 

 ت یافت.می توان با باز طراحی و باز تولید این تکنولوژی در شرکت ها به ایده های نوین دیگری نیز به منظور تکامل هرچه بیشتر این تکنولوژی دس 

 

 منابع.5
( در مدیریت زنجیره تامین RFIDعوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس رادیویی) " علی و امیرمهدی و فریبرز، صنایعی و قاضی فرد و سبحان منش، [1]

 .1390، بهار 70-41، صفحات 1، شماره 1، نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره "()مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو(E-SCM)الکترونیکی

و مقایسه آن ها با سیستم های  RFIDبررسی تئوری سیستم های شناسایی مبتنی بر  " و علیرضا و سراج الدین و منصور، اکبر الری،کشاورزپور و سیه بازی و کاتبی و امینی  [2]

 .1395، 2، شماره 1فناوری، دوره  ، نشریه ایده های نو در علوم و"شناسایی مبتنی بر بارکد

-117، صفحات 8، شماره 2، نشریه چشم انداز مدیریت صنعتی، دوره "در صنایع ایران RFIDبررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری  "علی اکبر و علی،  جوکار و نصیرزنوزی، [3]

 .1391، زمستان 142

، نشریه پدافند "توابع چکیده سازمبتنی بر  RFIDتحلیل امنیت پروتکل احراز هویت دوسویه در سامانه های  " سیدمحمد و بهزاد و کریم، علوی و عبدالملکی و باقری، [4]

 .1393، تابستان 31-23، صفحات 2، شماره 2الکترونیک و سایبری، دوره 

، نشریه "( در کتابخانه های عمومیRFIDشناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری سیستم های شناسایی به وسیله امواج رادیویی) " امیر و آزین، فاضل و هرندی، [5] 

 .1397، بهار 190-169،صفحات 1، شماره 24تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی)پیام کتابخانه(، دوره 

 .1386سال  ، دانشگاه شیراز،"یکیوندر زنجیره تامین الکتر RFIDژی کاربرد تکنولو "ید و علی اکبر، مهربان و مژدهی و جاللی، امیررضا و ناه [6]

، تابستان 40-33، صفحات 44، شماره 14، نشریه مدیریت سالمت، دوره "در بیمارستان ها RFIDمدلی برای پیاده سازی فناوری  " محمدمهدی و مریم، سپهری و مالباقر، [7]

1390. 

، شماره 7یک، دوره وننشریه صنایع الکتر، "برمبنای ماتریس RFIDیک پروتکل احراز اصالت جدید در سیستم های  " فاطمه و سیدفرهاد و نصور، باقرنژاد و عقیلی و باقری، [8] 

 .1395، تابستان 54-45، صفحات 2
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