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 چکیذُ 

 

ٍازد ٍ خهبزج  هيوهًَدٍ تجهت ٍزٍد     )زُ( دسهتابُ كهبهيَى ثهِ ثٌهدز اههبم خويٌهي       2500اشآًدب كِ زٍشاًهِ ثهِ طهَز هتَسه      

ٍ خسٍج آًْب ثِ صهَزت دسهتي ثسهيبز شههبًجس ٍ کيهس كهبزا خَاّهد ثهَده ًيهبش ثهِ اسهتفبدُ اش اتَهبسهيَى خْهت ا هي هْهن ثهِ                 

ًَْههب ٍ ًيههص ًعههَُ عولکههسد یلَیبّْههبي ثٌههدزي ّوبًٌههد ثبسههکَلْب ه یيتْههبي ٍزٍد ٍ خههسٍج ٍ هٌطههَز هبًيتَز ٌههد تههسدد كبهي

ًيههص اًجبزّههب ٍ اسههکلِ ّههب كههبهال هوههَْد اسههت ٍ لههرا ثههب اًدههبم هطبلعههبت  سایيههس هيههداًي ٍ اسههٌبدي هاش هيههبى تکٌيکْههبي     

ه تکٌيههك اخيههس ثههِ عٌههَاى تکٌيههك    GPS  ٍRFIDه ANPRشههبهب ثبزكههد ه كههبزت َّشههوٌد ه   Auto- IDهَخههَد 

دز ا هي هابلهِ زاّکهبز اخسا هي خْهت یاهًَکي احهساک ا هي تکٌيهك  ثهِ هٌ هَز دستسسهي ثهِ اّهدا                 ثْيٌهِ ثسیص هدُ شهد    

 تعييي شدُ ثِ عٌَاى ثٌدز پب لَت دز سطح سبشهبى ثٌبدز ٍ دز بًَزدي ثسزسي شدُ است  

 

 کلوات کلیذی :  

 RFIDه  ACCESS CONTROLه  AVLَدزٍ ه زّايسي كبهيَى ه هبًيتَز ٌد تسدد خ

 

 قذهِ :ه

اهههسٍش ثٌههبدز دز سساسههس خْههبى ثههِ عٌههَاى هساكههص اصههلي تدههبزت كوههَزّب شههٌبختِ شههدُ ٍ ا ههي خب اههبُ ه حدههن عوليههبتي   

سٌايٌي زا ثس ثٌبدز هْن ٍ ثصزگ هايبس تعويهب ًوهَدُ ٍ اش سهَي د اهس ً هس ثهِ حدهن ثهبهي سهسهب ِ یهرازي ههَزد ًيهبش             

سههتفبدُ اش اتَهبسههيَى دز عوليههبت ثٌههدزي اًت ههبثي خْههت تَسههعِ ثٌههبدز ثههِ هٌ ههَز ا ههصا ا یس يههت عوليههبتي  ه زاّکههبز ا 

عاالًي ٍ ًهبیص س ثهِ ً هس ههي زسهد   دز ا هي هيهبى هعهَزي ثهَدى زّايهسي حبهلْهبي كهبه اش  جيهب كهبًتيٌس ه ههَاد  لهِ ٍ                 

% عوليهبت ثٌهدزي   90ًيهص ثهِ لعهبن آًکهِ     ) زُ (  کيسُ ثس هتصد بى عوليهبت ثٌهدزي پَشهيدُ ًيسهت   دز ثٌهدز اههبم خويٌهي        

% آى تَسهه  ًبٍیههبى ز لههي صههَزت هههي یيههسد ه سههسٍزت پيههبدُ سههبشي  10دسههتابُ دز زٍش(ٍ تٌْههب  2300كههبهيَى ) تَسهه 

ش س سبختي ثساي زّايسي كبهيًَْب ثهِ هٌ هَز تجهت تهسدد آًْهب دز یلَیبّْهبي ه تله  ثٌهدزي سهسٍزي ثهِ ً هس ههي زسهد              

اًت ههبة  ههك تکٌيههك اش  GPS  ٍRFIDه  هغٌبطيسههيٍ ً ههس ثههِ یسههتسدیي تکٌيکْههبي زّايههسي اش  جيههب ثبزكههد ه كههبزت   
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زا ثههس آى داشههت تههب ًسههجت ثههِ هطبلعههِ خههبهعي دز ا ههي   هههب هيههبى آًْههب ٍ ًيههص تعيههيي خصئيههبت اخسائههي تکٌيههك هٌت ههت 

 ا دام ًوب ين    ) زُ (  خصَص دز ثٌدز اهبم خويٌي 

ساي ذ ٌفهبى ثٌهدزي توهس ح    ثه  ) زُ ( دز ا ي هابلهِ دز ث ها اٍل  َا هد اسهتفبدُ اش زّايهسي كهبهيَى دز ثٌهدز اههبم خويٌهي          

ثههِ عٌههَاى یص ٌههِ   RFIDٍ تکٌيههك   Auto-Identificationي ه تلهه  شههدُ ه دز ث هها دٍم ثههِ هاب سههِ تکٌيکْههب    

خْههت اخههساک دز ثٌههدز اهههبم    RFID ثسخههي خصئيههبت  ٌههي سيسههتن  شههدُ اسههت   دز ث هها سههَم ًيههص   پسداختههِ ثْيٌههِ 

       ًَ دز دٍ ثٌهدز پيوهسٍ اشهبزُ شهدُ اسهت       RFIDاي اسهتفبدُ اش  خويٌي تجييي شهدُ ٍ دز ث ها یْهبزم ًيهص ثهِ هطبلعهِ یاه

  

 :  ) رُ (فَايذ استفادُ از رّگیری کاهیَى در تٌذر اهام خویٌی  

اش آًدههب كههِ پههيا اش پيههبدُ سههبشي ّههس تاٌَلههَضي خد ههد دز  ههك سههبشهبى ثب سههتي شههسش كههبهلي اش تسههْيالت ا دههبد شههدُ  

ثههساي كههبزثساى ه تلهه  زا تْيههِ ًوههَد ه ثههد ي هٌ ههَز هشم اسههت كههِ اثتههدا  ههك سههيکب ًوًَههِ اش یههسد  عوليههبتي  ههك    

    ًَ توهس ح   ًوب هد ْهب ههي تَاًهد ثهساي ّهس ث ها  هساّن        كبهيَى دز ثٌدز اهبم ازائِ شدُ ٍ آًاهبُ تسهْيالتي كهِ زّايهسي كبهي

 شَد    

اش هعَطهِ ثٌهدزي حَالهِ     خهبزج سيکب كلي عوليبت  ك كهبهيَى ثهد ي یًَهِ اسهت كهِ اثتهدا اش پب بًهِ حوهب ثهبز ٍا ه  دز           

ثبزیيسي هعتَي هو صهبت ثهبز دز ب هت ًوهَدُ ٍ سه س ثهِ دزة ٍزٍد ثٌهدز هساخعهِ ههي كٌهد ٍ ثهب ازائهِ حَالهِ ثهبزیيسي               

س س یٌبًچهِ هعوَلهِ اش ًهَل  لهِ ثبشهد ثهِ ثبسهکَل هساخعهِ كهسدُ ٍ ٍشى كهبهيَى خهبلي تعيهيي ههي                ٌدز هي شَدٍازد ث

شَد ه آًابُ ثس حست آًکِ ًَل ثبزیيسي حوهب  کسهسُ  هب حوهب اش اًجهبز ثبشهد ثهِ اسهکلِ  هب اًجهبز هسثَطهِ هساخعهِ ًوهَدُ ٍ              

ثبسهکَل ز تهِ ٍ كهبهيَى پهس ًيهص ٍشى ههي شهَد تهب ثهب كسهس ٍشى           ًوب د ه دز اداههِ هدهدداب ثهِ    هي سي هعوَلِ يا دام ثِ ثبزی

شههَد ه دز هسحلههِ آخههس كههبهيَى ثههِ دزة خههسٍج یوههسا هساخعههِ ٍ پههس اش ثسزسههي    عيههييكههبهيَى خههبلي ٍشى هعوَلههِ ت

 ثٌدز زا تسا هي كٌٌد   هثب دز ب ت اخبشُ اش یوسا آى ههدازا 

سي ًوهَدُ ٍ یصازشهبت هتٌهَل    يه هسهيس حسكهت كبهيًَْهب زا زّا   یٌبًچِ ثهب اسهتفبدُ اش  کهي اش تکٌيکْهبي زّايهسي ه ثتهَاى       

 :د ًسَد هي ثس تکٌيك  آهبزي است ساج ًوَد عَاهب ش س اش ا ي

 

ثهب اسهتفبدُ اش ا هي سيسهتن یهسد  عوليهبتي سهس عتس صهَزت یس تهِ ٍ كهبه سهس عتس ثهِ              : صاحة کاا   -الف 

 دست صبحت آى هي زسد    

هبًيتَز ٌههد تههسدد كبهيًَْههب دز یلَیبّْههبي ه تلهه  ه اهکههبى ز هه  هوههکالت    : عَاهااا اهااَر تٌااذری  -ب

 تسا يکي ٍ ازتابک ثْسُ ٍزي یلَیبّْبي حسبس زا ثساي عَاهب اهَز ثٌدزي  ساّن هي كٌد   

ثهب دزاختيهبز داشهتي آههبز كبهيًَْهبي هَخهَد دز ثٌهدز ههي تهَاى ًسهجت ثهِ ثسًبههِ              پاياًِ حوا ٍ ًقاا :  -ج

ا دههبد صههفْبي طَ ههب ٍ تسا يههك دز هعَطههِ ثٌههدز    هاشهيًَْههب اش پب بًههِ ثههِ ثٌههدز اهههبم   ز ههصي شهههبى ازسههبل كب 

 پيوايسي ًوَد   
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ثههب تجههت شٌبسههٌبهِ كبهيًَْههب دز یلَیبّْههبي ه تلهه  اهکههبى زّايههسي هسههيس   : عَاهااا اهٌیااد تٌااذری -د

 فههيي زا  ههساّن تههسدد كبهيًَْههب  ههساّن ثههَدُ ٍ سههوي ا ههصا ا اهکههبى پيوههايسي اش خههسم ه اهکههبى ثسخههَزد ثههب هت ل 

 هي آٍزد   

 ٍ تعییي گسيٌِ تْیٌِ :   Identification  –Autoتررسی تکٌیکْای 

 : تکٌیک تارکذ -الف

ثَدُ كِ ثهس اسهبس خهَاًا تعهدادي ًهَاز ثبز هك سهيبُ زًهد ثهب  َاصهب ه تله  عوهب ًوهَدُ               Auto-Id کي اش تکٌيکْبي 

آى خههصاک اصههلي ٍا ًيههبش هههَزد اسههتفبدُ  ههساز هههي یيههسدٍ سهه س كههد حبصههب اش خههَاًا ه خْههت اسههت ساج اطالعههبت هههَزد 

سيسههتن ٍ  سيسههتن اًتاههبل د تههب )ثيسههين  ههب كههبثلي(    هپس ٌتههس ثبزكههد  ه اسههکٌس ثبزكههد هثسیسههت حبهههب ثبزكههد   شههبهب 

 ا هصا ا د هت ثهِ لعهبن كهبّا دخبلهت عبههب اًسهبًي          اشهصا هبي آى هيتهَاى ثهِ     هيجبشهٌد    پسداش  ٍ ًاْدازي اطالعهبت  

هعههدٍد ت  ه آسههيت پههر سي دز ثساثسسههسثِاشههبزُ كههسد  ٍ هعب ههت اى ّههن شههبهب  ازشاى ثههَدى ٍ  ثبش ههبثي سههس   اطالعههبت  ه

  شوب ي اش  ك ثسیست ثبزكد زا ًوبى هيدّد  1هيجبشٌد   شکب  سسعت پب يي دز خَاًا اطالعبتٍ حب  ِ 

 

 

 

 

 

 . ضوايی از يک تارکذ 1ضکا 

 

 :يا سیستن هَقعید ياب جْاًی GPS  -ب 

 هص هت   دستابّي است كهِ هيتهَاى ثهب الصهب  آى ثهِ ّهس خهَدزٍ هَ عيهت آى زا دز ّهس ًاطهِ اش كهسُ شههيي تعيهيي ًوهَد                

اتههال  شهههبى ش ههبد  ه  يوههت ثههبه اش كههسُ شهههيي ثههَدُ ٍ لههي دازاي هعههب جي اش  جيههب   تعيههيي هَ عيههت  دز ّههس ًاطههِ   آى 

هعصههَز پههب يي ثههَدى  بثليههت اعتوههبد دز هبًيتَز ٌههد اشههيبک دز هٌههبط   ٍ  ثههس زٍي كبهيًَْههب دزهًَتههبض ٍ دهًَتههبض دسههتابُ

  ًيص هيجبشد

  :کارت هغٌاطیسی -ج

ثِ كبزتي یفتِ هيوَد كهِ دازاي  هك  هيلن هغٌبطيسهي ثهَدُ كهِ تَسه   هك ّهد هغٌبطيسهي اطالعهبت ثهس زٍي آى تجهت              

كبثلْههبي زاثهه  ٍ   هدسههتابُ كههبزت َاى  ه  Card Writer هٍ ثههبشخَاًي هيوههًَد  اخههصاک اصههلي آى شههبهب  كههبزت خههبم    

 بثليههت ٍ  يوههت ازشاى هيتههَاى ثههِ    هصا ههبي كههبزت هغٌبطيسههي اش    سيسههتن پههسداش  ٍ ًاْههدازي اطالعههبت هيجبشههٌد   

ٍ  شههکٌٌدیي ه  حسبسههيت دز ثساثههس هيههداى هغٌبطيسههي  اشههبزُ كههسدُ ٍ هعب ههت آى ّههن عجبزتٌههد اش   ثبشًَ سههي یٌههد ثههبزُ

  زا ًوبى هيدّد شوب ي اش  ك كبزت هغٌبطيسي  2  شکب ک استفبدُ هکبى خعب ٍ سَا
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 . ضوايی از يک کارت هغٌاظیسی 2ضکا 

 

 :يا سیستن هَقعید ياب جْاًی GPS  -د 

 هص هت   دستابّي است كهِ هيتهَاى ثهب الصهب  آى ثهِ ّهس خهَدزٍ هَ عيهت آى زا دز ّهس ًاطهِ اش كهسُ شههيي تعيهيي ًوهَد                

اتههال  شهههبى ش ههبد  ه  يوههت ثههبه اش كههسُ شهههيي ثههَدُ ٍ لههي دازاي هعههب جي اش  جيههب   تعيههيي هَ عيههت  دز ّههس ًاطههِ   آى 

هعصههَز پههب يي ثههَدى  بثليههت اعتوههبد دز هبًيتَز ٌههد اشههيبک دز هٌههبط   ٍ  دزهًَتههبض ٍ دهًَتههبض دسههتابُ ثههس زٍي كبهيًَْههب 

 ًيص هيجبشد 

ُ- ANPR    ياOCR : 

اتَهبتيهك پهالا خهَدزٍ اطهال  هيوهَد كهِ اش طس ه  آى شهوبزُ پهالا خهَدزٍ دزیلَیهبُ ّهبي خهبص              ثِ تکٌيك تو يص 

   ِ اهکههبى زّايههسي ٍسههب ب ًاليههِ  ههساّن   ه ثههِ طههَز اتَهبتيههك توهه يص دادُ شههدُ ٍ سهه س ثههب تجههت آى دز ثسههتس شههجک

تجههت سيسههتن ًههسم ا ههصازي  ،سيسههتن پههسداش  تصههَ س   هدٍزثههيي ه صههَص شههبهب  اخههصاک اصههلي سيسههتن كههِ  هيوههَد

 زا ًوبى هيدّد   ANPRشوب ي اش اخصاک  ك سيستن  3هيجبشٌد   شکبشجکِ ازتجبطي واطالعبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ANPR. هراحا اصلی تطخیض اتَهاتیک پالک خَدرٍ  ) 3ضکا 

 

 آًْههن شههبهب  عب هت  زا ذكههس ًوههَدُ ٍ هعههدم ًيهبش ثههِ اسههتفبدُ اش سه ت ا ههصاز دز خَدزٍّهب    اش هصا هبي ا ههي سيسهتن هيتههَاى   

 ه د ههت پههب يي دز صههَزت ٍسههَش پههب يي پههالا خههَدزٍ هد ههت پههب يي دز شههسا   ًبهٌبسههت آة ٍّههَا ي ه يوههت ًسههجتب ثههبه 

 هيجبشدٍخَد پالكْبي ثب  سهت هتٌَل دز ًبٍیبى خبدُ اي  ٍد ت پب يي دز پسداش  پالكْبي ا ساًي 
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  :  RFIDتکٌیک  - ٍ 

عجهَز   Readerثهب الصهب   هك ثسیسهت ثهِ خهَدزٍ هيتهَاى هَ عيهت آى زا ٌّاهبهي كهِ اش هابثهب  هك               RFIDدز تکٌيك 

هيکٌد دز سيستن تجت ًوَد ٍ ثب اشهتساا ا هي اطالعهبت ثهس ثسهتس شهجکِ ا هدام ثهِ زّايهسي خَدزٍّهب ًوهَد  اخهصاک اصهلي              

آى شههبهب  بيهصا ههّسههتٌد كههِ  ًههسم ا صازهههد س ت دادُ ّههبٍ  شههجکِ ازتجههبطي ، Readerهتههد )ثسیسههت(  شههبهب  سيسههتن

ِ       ه اسعت ثهبهي دز ب هت ٍ پهسداش  اطالعهبت    س اهکهبى خهَاًا ٍ تجهت    ه هکهبى خهَاًا ّوصههبى ثسیسهت یٌهد ٍسهيلِ ًاليه

 ثَدُ ٍ لي  يوت آى ًسجتب ثبهست   ّب دز تاْبي اكتيَ Readerثسد ثبهي ه اطالعبت ثس زٍي تاْب اش زاُ دٍز 

 هقايسِ کلی :   

ِ     هاب سهِ شبخصهْبي كليهدي تکٌيکْهبي هَخهَد زا ثهساي زّايهسي       شوبزُ  هك   خدٍل  كهبهيَى  ًوهبى هيدّهد كه

 یص ٌِ ثْيٌِ ثِ ً س هيسسد   RFIDثس اسبس آى تکٌيك 

 

 Auto – Identification:  هقايسِ تکٌیکْای  1جذٍل 

 ANPR RFID كبزت َّشوٌد GPS ثبزكد شبخص / تکٌيك

 + - - + - عدم ًيبش ثِ د د هستاين

 + - - + - ثبهي خَاًاثسد 

 + + - + - خَاًا ّوصهبى

 + + + + - كبزثسد دز  ضبي صٌعتي

 + NA + + -  بثليت ٍ سا ا

 + + + - - حدن ثبهي حب  ِ

 + + - + - RTLSكبزثسد دز 

 + + + + - هکبى  بثي د ي 

 - - + - +  يوت ازشاى

 + + - - + اهٌيت اطالعبت

 + + + - + استفبدُ دز هکبى هسا 

 + NA - + - طَل عوس ثبهي یيسًدُ

 + NA - - - عدم حسبسيت ثِ سسثِ

 + NA - + + عدم حسبسيت ثِ هغٌبطيس

 + - - - + كبزثسد دز ّس شسا   ا ليوي

 + - + + + كبزثسد دز شسا   ًَز ًبكب ي

 + + - + - كبزثسد دز سسعتْبي ثبه

 زدُ ثٌدي
 سعي 

5- 

 خَة

5 + 

 سعي 

3- 

 هتَس 

3 + 

 عبلي

15 + 
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ثهِ عٌهَاى تکٌيهك ثْيٌهِ خْهت زّايهسي كهبهيَى دز ثٌهدز اههبم دز ً هس یس تهِ             RFID ثهب هاب سهِ شبخصهْبي  هَ  ه     كِ

 شد  

  

 )رُ(: جْد اجراء در تٌذر اهام خویٌی  RFIDتعییي جسئیات فٌی سیستن  

  : RFID ی کارکرد سیستنًگتطريح چگَ -1

تد اكتيَ ا دام ثِ ازسبل سياٌبل زاد َ ي  اثتدا  ك  عبليت هيکٌد :ثد ي شسش  ثِ طَز خالصِ   RFID ك سيستن 

ًسم  ه  Readerپس اش دز ب ت شٌبسِ تد تَس   آًابُ  شٌبسِ تد زا دز ب ت هيکٌد   Readerس س  هيکٌد  

ِ دز ب ت كٌٌدُ ٍ ًيص شهبى دز  ب ت اطالعبت ثس ثستس شجک Readerا صاز ا دام ثِ  سازدادى شٌبسِ تد ه شٌبسِ 

 اًدبم ا ي عوب تَس  تاْب ٍ ز دزّبي ه تل  ه هيتَاى ًسجت ثِ است ساج شهبى عجَز حبهب تد ٍ ثبا دام هيکٌد   

  زا ًوبى هي دّد  RFIDسيکب كلي یسد  اطالعبت دز شجکِ  4شکب ا دام ًوَد    )كبهيَى ٍ    (

 
 RFID. گردش کار در يک سیستن 4ضکا 

 

 : RFIDتعییي هطخصات اجساء سیستن   -2

ًهَ ص هعيطهي دز دٍ     دز یلَیبّْهبي ثٌهدزي ثهِ هٌ هَز اسهت ساج       AENاخهساک تسهت    اجاراء تساد هطی ای :     -الف 

ٍ  ثهبشُ  سكبًسهي    ثسهيبز كوتههس  دز  پهر س ت كهِ دز ّهس دٍ ثهبشُ ههركَز هيهصاى آلهَدیي  سكبًسهي           صهَزت UHFههب کسٍٍ َ 

  ِ دز ثٌهدز اههبم خويٌهي     RFIDسيسهتن    ساکثهَدُ ٍ هوه ص یسد هد كهِ اخه      (dbm – -20 dbm 13-) اش هيهصاى آسهتبً

 اش ا ي لعبن ثالهبً  است  

 968MHzثْتهس ي ٍ  سكبًسهْبي    MHz 433ثهب ثسزسهيْبي ثهِ عوهب آههدُ  سكهبًس        تعیایي فرکااًس سیساتن :     -ب

  ٍ2 4 GHz     ًيص دز زدُ ّبي ثعدي  ساز یس تٌد 
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دز ثٌهدز اههبم    RFIDثهِ لعهبن  شهسا   هعيطهي ٍ ًهَل كهبزثسي        : تعییي ًَع ، کالس ، عور هفیاذ ٍ ساايس تگْاا    -ج 

اًت ههبة mm 30  50X120Xسههبل ٍ ثههب سههب صتاس جي 5ٍ ثههب عوههس هفيههد  GEN 2 ) )4ه تههد ًههَل اكتيههَ ه اش كههالس  

 یسد د   

هتهسه حهدا ب زًهح ههَزد ًيهبش ثهِ ّوهيي         50ثهِ لعهبن ٍخهَد اسهکلِ ّهب ي ثهب عهس          تعییي رًج خاَاًص تگْاا :    -د 

 هتس ( تعييي یسد د  50هيصاى )

ثهب دزً هس یهس تي ثهدتس ي شهسا   ه تعهداد ٍا عهي         :  تعییي تعذاد تگْايی کِ هیتَاًٌاذ ّوسهااى خَاًاذُ ضاًَذ      -ُ 

دسههتابُ ثههَدُ كههِ ثههب   40كبهيًَْههب ي كههِ هيتَاًٌههد )دز شههسا   ًبدز(ثههِ طههَز ّوصهههبى دز ًبحيههِ خههَاًا  ههساز یيسًههد ه   

 دستابُ كبهيَى  ساّن است    50تب  اهکبى خَاًا UHFاًت بة ثبًد  سكبًسي 

ثهِ خْهت پيوهايسي اش تهداخب زّايهسي كبهيًَْهب         :Readerتعییي ًَع آًتي  ٍتعاذاد هاَرد ًیااز جْاد ّار        -ٍ 

تعيهههيي یسد هههدُ ٍ دز  Omni   ٍUnidirectionalدز یلَیبّْهههبي هدهههبٍزه آًهههتي ّهههب ثهههس حسهههت ًيهههبشه اش دٍ ًهههَل 

آًههتي زا داشههتِ  4ثب سههتي تَاًههب ي پوهتيجبًي تههب   Readerثبشهد هّههس    Unidirectionalیلَیبّْهب ي كههِ ًيههبش ثهِ آًههتي   

 ثبشد   

دز تعيههيي هو صههبت ًههسم ا ههصازه  يلههدّبي ٍزٍدي )شٌبسههِ تههد ه شٌبسههِ      :  تعیاایي هطخصااات ًاارم افااسار    -ز

Reader          شههبى خهَاًا ( ٍ  سههت یصازشهبت خسٍخهي كهِ دز آى اهکهبى تعيهيي ٍ   Service Time  ٍ Idle Time 

كبهيًَْب  دز ّس ثبشُ شهبًي تعييي شهدُ اسهت  ثعهالٍُ ًهسم ا هصاز ثب سهتي اهکهبى  ثس هسازي ازتجهبم ثهب سيسهتن ّهبي ثٌهدزي               

  ( زا ًيص  ساّن ًوب د GCOMSٍ دز ب ي هَخَد )هبًٌد 

 پرٍشُ : ی فازتٌذی اجرا 

حتههي دز صههَزت لعههبن توههبم پههيا ثيٌههي ّههبي هشم دز طساحههي اٍليههِ ه ثههِ دليههب     RFIDاش آًدب يکههِ دز پههسٍضُ ّههبي 

تههداخب  سكبًسههي هعيطههي ه ّوههَازُ اًدههبم تغييههسات دز شهههبى اخههساک ًههبیص س ثههَدُ اسههت ه لههرا زٍال كلههي آًسههت كههِ اثتههدا 

ثههس كههبزآ ي ه اخهساک ٍ پههس اش اًدههبم تغييههسات هشم ثههِ هٌ هَز كسههت حههد اك  جههِ صههَزت پههب لَت پهسٍضُ دز هايههبس كَیکتس  

  هبش  6دز ثٌهدز اههبم خويٌهي ًيهص اخهساک كبههب پهسٍضُ ثهِ          ههي ًوب ٌهد   تکويلهي    طي یٌهد  هبش   ًْب ي  ا دام ثِ اخسا ک پسٍضُ

 :ثصَزت ذ ب هيجبشد ) بش پب لَت(  بش اٍل آى  هساحب اخساک  ٍ اّدا   كِ اصلي تاسين شدُ است

  

 هراحا اجرای فاز اٍل پرٍشُ: –الف 

   توس ح شدُ است :  3ٍ 2خداٍل 

 ًصت ٍ زاُ اًداشي سيستن دز یيت ٍزٍد ٍ خسٍج -1

 ًصت ٍ زاُ اًداشي سيستن دز ثبسکَلْب -2

 ًصت ٍ زاُ اًداشي سيستن دز دٍ اسکلِ پب لَت -3

 ًصت ٍ زاُ اًداشي سيستن دز  ك اًجبز هسا  پب لَت   -4

 ًصت ٍ زاُ اًداشي سيستن دز  ك اًجبز خبكي -5

 ن خْت اخر اطالعبت خسٍخي هشمًصت ٍ زاُ اًداشي ًسم ا صاز سيست -6
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 تست عولکسد سيستن ٍ اًدبم ثْيٌِ سبشي ّبي هشم تب حصَل ًتيدِ  -7

 

 :ضرح اّذاف اجرايی فاز اٍل – ب

 ًصت سيستن دز یلَیبّْبي ًوًَِ ٍ ثسزسي كبزكسد ّس  ك اش آًْب ٍ اًدبم تغييسات هشم دز صَزت ًيبش  -1

كبهيًَْهب ي كهِ ثهساي ثهبزیيسي اش  هك اسهکلِ خهبص  هب  هك          ثسزسي یاًَاي عولکسد سيستن ثب الصهب  تهد ثهِ     -2

 اًجبز خبص ٍازد ثٌدز هيوًَد

ثههس ثسههتس شههجکِ  يجههس ًههَزي هَخههَد دز ثٌههدز ٍ هبًيتَز ٌههد      RFIDثسزسههي ًعههَُ تجههبدل اطالعههبت شههجکِ    -3

 تسا يك شجکِ 

 ثسزسي عولکسد ًسم ا صاز ًوًَِ ٍ دستيبثي ثِ خصَصيبت ًسم ا صاز ًْب ي  -4

اش ّس ههك اش ذ ٌفعههبى ثٌههدزي ٍ ثسزسههي آًْههب خْههت حصههَل ثههِ كيفيههت ثههبهتس دز  ههبش ّههبي     دز ب ههت ثههبشخَزد -5

 ثعدي اخساک

 

  تررسی چٌذ تٌذر ًوًَِ جْد الگَگیری :

طههي ثسزسههيْبي ثههِ عوههب آهههدُ دٍ ثٌههدز     RFIDثههِ هٌ ههَز اسههتفبدُ اش تدسثيههبت ثٌههبدز پيوههسٍ دز شهيٌههِ اسههتفبدُ اش   

د ههدُ شههدًد كههِ سههيکب عوليههبتي آًْههب ثههِ  RFIDپيوههسٍ دز اسههتفبدُ اش تکٌَلههَضيّههبهجَزگ ٍ خَزخيههب ثههِ عٌههَاى ثٌههبدز 

 شسش ش س است : 

دز دٍ ث هها  طبزّههبي زاُ آّههي ٍ ًيههص كبهيًَْههب  RFIDدز ا ههي ثٌههدز اش تاْههبي اكتيههَ   تٌااذر ّاااهثَر  : –الااف 

ه شههوبزُ پهالا كههبهيَى خَاًههدُ   OCRتَسهه  سيسهتن  َد  دز ث ها كههبهيَى ٌّاهبم ٍزٍد كههبهيَى ثههِ ثٌهدز    اسهتفبدُ هيوهه 

ًَشهتِ هيوهَد   سه س تهد ثهِ زاًٌهدُ كهبهيَى          RFIDدز تهد   Readerشدُ ٍ تَس   هك سيسهتن ٍاسه  ا هصاز ٍ  هك      

 دز هکبًْبي ه تل  ثٌدز ه ًسجت ثِ زّايسي كبهيَى ا دام هيکٌٌد  Readerتعَ ب شدُ ٍ آًابُ ثب  ساز دادى 

هدْههص  RFIDد ثٌهدز ّههبهجَزگ ه  ّسكهبهيَى دز ثهدٍ ٍزٍد ثههِ  هك تهد      دز ا هي ثٌهدز ًيههص هبًٌه    تٌاذر جَرجیااا :  -ب

ّهب دز تاْهب تجهت      Markerعجهَز كبهيًَْهب اش كٌهبز     دز كٌهبز حهبدُ ّهبي ازتجهبطي       Markerشهدُ ٍ آًاهبُ ثهب  هسازدادى     

 هساز ثايهسد ه توهبم تبز  چهِ هسهيس حسكهت كهبهيَى دز           readerهيوهَد ٍ ّهس یهبُ كهِ  هك تهد دز زًهح خهَاًا  هك          

زیههرازي هيوههَد ٍ ثههب اداهههِ ا ههي سههيکب دز كههب هسههيس ه اطالعههبت تههسدد كبهيًَْههب ثههِ تههدز ح دز سيسههتن تجههت  سيسههتن ثب

 هيوَد  

  :ٍ تَسعِ آتیًتیجِ گیری  

دز ا ي هطبلعِ اثتدا ثهِ ثسزسهي تَخيهِ اخهساک زّايهسي كهبهيَى دز ثٌهدز اههبم پسداختهِ شهد كهِ پهس اش ثسزسهي  َا هد آى               

-Autoثههساي ّههس  ههك اش د ٌفعههبى ثٌههدزي ه اخههساک آى هٌطاههي ثههِ ً ههس آهههد   دز هسخلههِ ثعههدي ثههِ هاب سههِ تکٌيکْههبي    

Identification    اشههبزُ شههدُ كههِ طههي آى تکٌَلههَضيRFID س داشههتي اّههدا  پههسٍضُ ٍ شههسا   ثٌههدز اهههبم   ثههب دز ًوهه

خْههت پيههبدُ  RFIDخويٌههي تکٌيههك ثْيٌههِ دز ً ههس یس تههِ شههد  دز هسحلههِ ثعههدي ا ههدام ثههِ تعيههيي خصًيههبت سيسههتن    

ساک  ههبش پههب لَت پههسٍضُ هوهه ص شههدًد ٍ دز ًْب ههت ثههِ خههٍ اّههدا  ا  ههيسههبشي دز ثٌههدز اهههبم خويٌههي یسد ههد ٍ آًاههبُ یسا
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پيوهسٍ پسداختهِ شهد     ک ا هي تکٌيهك دز ثٌهبدز ثهِ هٌ هَز زّايهسي كهبهيَى ثهِ ثسزسهي ثٌهبدز          هٌ َز اطويٌبى اش اهکبى اخسا

الجتهِ ا هي    كِ اش هيبى آًْب ثٌهبدز ّهبهجَزگ )آلوهبى (ٍ خَزخيهب )آهس کهب( ثهِ عٌهَاى الاهَي عوليهبتي دز ً سیس تهِ شهدًد              

 -GPSش تکٌيکْههبي تکويلههي هبًٌههد هطبلعههِ ثههِ هههَاشات اخههساک پههسٍضُ ّوچٌههبى اداهههِ خَاّههد داشههت تههب اهکههبى اسههتفبدُ ا

RFID  ٍWifi RFID   ًيص ثِ هٌ َز ازتابک هعدٍدُ تعت پَشا پسٍضُ ثسزسي یسدد 

 

 هٌبث  : 
1. RFID For Dummies ,Patrick J. Sweeney, 2005 

2- www.RFIDjournal.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


