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تقدیر و تشکر:
در آغاز الزم میدانم از زحمات پدر و مادر گرامیام و کلیه کساااانی که در دوران تحصااایم همواره
مشوق و پشتیبانم بودهاند تشکر کنم.
همچنین از زحمات اساتید محترم و دانشجویان صمیمی و مهربان دانشگاه  ....و به خصوص استاد
ارجمند  ....که با راهنماییهای خود راهگشای بنده بودهاند ،کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
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چکیده
سی ستم شنا سایی با ا ستفاده از امواج رادیویی  )Radio Frequency Identification( RFIDسامانه
شنا سایی بی سیمی ا ست که قادر به تبادل دادهها به و سیلهی برقراری اطالعات بین یک برچ سب که به یک
کاال ،شی ،کارت و  ...متصم شده است و یک کدخوان ( )Readerمیباشد .سامانههای  RFIDاز سیگنالهای
الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای خواندن و نوشتن دادهها بدون تماس بهرهگیری میکنند.
ا صوال به هر سی ستمی که قادر به خواندن و ت شخیص اطالعات افراد یا کاالها با شد سی ستم شنا سایی
گفته می شود .به طور کلی شنا سایی خودکار و نگهداری دادهها Automatic Identification and ( AIDC

 )Data Captureروشااای اسااات که طی آن تجهیزات خواه ساااختافزاری یا نرمافزاری قادر به خواندن و
تشااخیص دادهها بدون کمک گرفتن از یک فرد هسااتند .یکی از جدیدترین مباحث مورد توجه دانشاامندان
جهت شناسایی افراد یا کاالها استفاده از سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی میباشد RFID .که
امروزه توسااف فروشااگاههای زنجیره ای بزرگی چون والمارت و مکدونالد و نیز سااازمانهای مهمی چون
وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا استفاده شده و امتحان خود را به خوبی پس داده است.

واژه های کلیدی:
 ،RFIDتجهیزات  ،RFIDکاربردهای  ،RFIDفرکانسهای RFID
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