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 :تشکر و تقدیر

که در دوران تحصااایم همواره  و کلیه کساااانیام دانم از زحمات پدر و مادر گرامیدر آغاز الزم می         

 .تشکر کنماند بوده ممشوق و پشتیبان

 و به خصوص استاد ....دانشگاه همچنین از زحمات اساتید محترم و دانشجویان صمیمی و مهربان            

 کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. ،اندبودهبنده  راهگشای خود هایکه با راهنمایی ....ارجمند 
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 چکیده

سایی      شنا ستم  ستفاده از امواج رادیویی  سی سRFID  (Radio Frequency Identificationبا ا مانه ا( 

سایی بی ست که قادر به تبادل دادهشنا ی برقراری اطالعات بین یک برچسب که به یک ها به وسیلهسیمی ا

های از سیگنال RFIDهای باشد. سامانه( میReaderکاال، شی، کارت و ... متصم شده است و یک کدخوان )

 کنند.گیری میها بدون تماس بهرهخواندن و نوشتن دادهالکترونیکی و الکترومغناطیسی برای 

ستمی که قادر به خواند      سی صوال به هر  شخیص اطالعات افراد یا کاالا سایی ن و ت شنا ستم  سی شد  ها با

سایی خودکار و نگهداری دادهگفته می شنا  AIDC (Automatic Identification andها شود. به طور کلی 

Data Capture افزاری قادر به خواندن و افزاری یا نرماسااات که طی آن تجهیزات خواه ساااخت( روشااای

ترین مباحث مورد توجه دانشاامندان تن از یک فرد هسااتند. یکی از جدیدها بدون کمک گرفتشااخیص داده

که  RFIDباشد. ها استفاده از سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی میجهت شناسایی افراد یا کاال

های مهمی چون دونالد و نیز سااازمانمارت و مکوال های زنجیره ای بزرگی چونمروزه توسااف فروشااگاها

 ت متحده آمریکا استفاده شده و امتحان خود را به خوبی پس داده است.وزارت دفاع ایاال

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های کلیدی:

RFID تجهیزات ،RFID کاربردهای ،RFIDهای ، فرکانسRFID



 
 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ۱ ..................................................................................................................................................... مقدمه

 RFID: آشنایی با فناوری فصل اول

 RFID ....................................................................................................................... ۳ یتاریخچه -۱-۱

۱-۲- RFID ۵ .................................................................................................................... چیست؟ 

 RFID .............................................................. ۵ی چندین تعریف از فناوری ارائه -۱-۲-۱

 RFID سیستم یک اجزای: دوم فصل

 RFID ........................................................................................................... ۹ سیستم یک اجزای -۲-۱

 ۱0 ...................................................................................................... آن انواع و هابرچسب -۲-۱-۱

 ۱۱ ............................................... کنندهتامین انرژی منبع اساس بر هابرچسب انواع -۲-۱-۱-۱

 ۱۲ ....................................... غیرفعال هایبرچسب با مقایسه در فعال هایبرچسب -۲-۱-۱-۲

 ۱۳ .................................................................... هاآن وظایف و( هاکدخوان) هاکنندهبررسی -۲-۱-۲

 ۱4 ........................................................................................... خوان کد یک اجزای -۲-۱-۲-۱

 ۱4 ........................................................................................... کدخوان یک وظایف -۲-۱-۲-۲

 ۱۵ ........................................................................................مقابله با تصادم -۲-۱-۲-۲-۱

 ۱۵ .................................................................................... ها برچسب تایید -۲-۱-۲-۲-۲

 ۱6 ................................................................. داده  رمزگشایی و رمزنگاری -۲-۱-۲-۲-۳

 ۱7 ............................................................................. هاکدخوان یاندازه و استقرار مکان -۲-۱-۲-۳

 ۱7  ..................................................................................... آنتن و گرقرائت یکنندهکنترل -۲-۱-۲-4

 RFID کار طرز:  سوم فصل

 ۲0  ........................................................................................................................... اطالعات چاپگر -۳-۱



 
 

 ۲۱  ............................................................................. اطالعاتی  بانک و اطالعات مدیریت افزارنرم -۳-۲

 ۲۱  ............................................................................................................ بارکد  و RFID یمقایسه -۳-۳

 ۲۲  .................................................................................. حافظه  میزان و سازیذخیره حجم -۳-۳-۱

 ۲۳  ................................................................................................ نوشتن  و خواندن قابلیت -۳-۳-۲

 ۲۳  ............................................................................... دید  خف در گرفتن قرار به نیاز عدم -۳-۳-۳

 ۲۳  ........................................................................................................ خواندن  ی محدوده -۳-۳-4

 ۲4  ............................................................................................... همزمان  نوشتن و خواندن -۳-۳-۵

 ۲4  ................................................................................................................ دستیابی  امنیت -۳-۳-6

 ۲4  .............................................................................................................. تکرار  در مشکم -۳-۳-7

 ۲۵  ........................................................................... محیطی  شرایف با تطبیق قابلیت و دوام -۳-۳-۸

 ۲۵  .............................................................................................. خواندن  به اطمینان قابلیت -۳-۳-۹

 ۲۵  ............................................................................................................................ قیمت  -۳-۳-۱0

 ۲6  ............................................................................................................................ امنیت  -۳-۳-۱۱

 EPC  ......................................................................................................  ۲6 استاندارد و هافرکانس -۳-4

 ۲7  ................................................................................................... عملیاتی  هایفرکانس -۳-4-۱

 ۲۸  ........................................................................................... (LF)پایین فرکانس -۳-4-۱-۱

 ۲۹  ...........................................................................................  (HF) باال فرکانس -۳-4-۱-۲

 ۲۹  ............................................................................... (UHF) باال بسیار فرکانس -۳-4-۱-۳

 ۳0  ........................................................................................... ماکروویو  فرکانس -۳-4-۱-4

 RFID کاربردهای: چهارم فصل

 ۳۲  ................................................................................ انبار  مدیریت در RFID سیستم هایکاربرد -4-۱

 ۳۳  ........................................................................................................... پوشاک صنعت در استفاده -4-۲

 ۳۳  .......................................................................................................... پزشکی  مباحث در کاربرد -4-۳

 ۳4  .................................................................................................................... پارکینگ  در استفاده -4-4

 ۳4  .............................................................................................................. دارو  صنعت در استفاده -4-۵



 
 

 ۳۵  .................................................................................................. بزرگ  هایفروشگاه در استفاده -4-6

 ۳۵  ............................................................................................... کارکنان  و افراد کنترل در استفاده -4-7

 ۳۵  ........................................................................ هوایی  نقم و حمم صنعت در RFID از استفاده -4-۸

 ۳6  .......................................................................................... استفاده  مورد استانداردهای -4-۸-۱

 RP 1740  ............................................................................................  ۳6 کالس پروتکم -4-۸-۲

 ۳6  ........................................................................ ها فرودگاه و هوایی خطوط در استفاده -4-۸-۳

 ۳7  ....................................................................................... سازی پیاده و طراحی -4-۸-۳-۱

 ۳۹  ...................................................................................................... عملی  نتایج -4-۸-۳-۲

 ۳۹  .................................................................................................. کارایی  ارتقای -4-۸-۳-۳

 40  ............................................................ سازی  پیاده برای نیاز مورد زیرساخت -4-۸-۳-4

 RFID  .....................................................................................  40 بر مبتنی سیار مخابرات خدمات -4-۹
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 مطالعات دیگر: پنجم فصل

 44  ..................................................................................................... مایکروسافت  شرکت حمایت -۵-۱

 44  ............................................................................................................ ها دولت در استفاده روند -۵-۲

 RFID  .......................................................................................................................  4۵ اتوماسیون -۵-۳
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 46  ................................................................................ بیشتر  اطالعات نمایش و دریافت -۵-4-۱

 47  .................................................................................................................... داده  ارسال -۵-4-۲
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 فهرست اشکال

 صفحه شکم

 ۱۳ ..............................................................................  غیرفعال هایبرچسب از هایینمونه - ۱-۲ شکم

 ۱۳ ..................................................................................................  فعال هایبرچسب انواع -۲-۲ شکم

 RFID  .............................................................................................................. ۱6  کار طرز –۳-۲ شکم

 ۱6  ........................................................................................................  گرقرائت نمونه چند -4-۲ شکم

 ۲۱ .........  باال تعداد برای RFID برچسب و بارکد چاپ قابلیت با RFID چاپگر از انواعی –۱-۳ شکم

 ۲۸ ...........................................................................  اطالعات تبادل فرکانسی باند یگستره -۲-۳ شکم

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 جداولفهرست 
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 RFID   .................................... ۳0فناوری در فرکانسی مختلف باندهای اصلی مشخصات -۱-۳ جدول

 


