
 

 

 

RFID  چیست؟ 

دس حال  RFID اهشٍصُ افشاد صیادی دستاسُ ایي تکٌَلَطی طحثت ٍ تسیاسی اص افشاد دس حال استفادُ اص آى ّستٌذ ، اص ایي سٍ کاستشدّای       

 استفادُ اصسا ششح دّین تا هَاسد هختلف  RFID چیست؟ها قظذ داسین تطَس سادُ هفاّین اساسی RFID افضایش ٍ هحثَتیت است اها ٍاقعا

RFID سا تطَس سادُ تَضیح دّین. 

 

 چیست؟ RFID هفِْم

ٍ تِ هعٌی تکٌیک استفادُ اص فشکاًس سادیَیی خْت تشخیض اخسام است ،   Radio Frequency Identification هخفف کلوِ        

 :تطَس کلی اص اخضا صیش تشکیل هی شَد  RFID  سیستن یک 

 کاستخَاى. 

  ِسیگٌال سادیَیی سا اسسال هیکٌذآًتي ک. 

  هیکٌذ هٌعکس شذُ اضافِ اطالعات تا سا تگ کِ سیگٌال دسیافتی. 

 

ٍ آًتي هیتَاًٌذ تطَس یک ساختاس هشتشک تاشٌذ ٍ یا حتی تیشتش اص یک آًتي تِ کاستخَاى هتظل تاشذ ،آًتي دس ٍاقع  RFID کاستخَاى        

سا دسیافت ٍ اسسال هی کٌذ ٍ کاستخَاى تخشی اص سیستن است کِ تِ تَلیذ ،هذٍالسیَى ٍ تثذیل اطالعات تخشی است کِ سیگٌالْای سادیَیی 

 .هی پشداصد

 

RFID  بَ چَ هٌظْری استفادٍ هی شْد؟ 

داخلی ّستٌذ  کاستخَاى داسای هعوَال تشدد کٌتشل  کاستخَاًْا هعوَال تا سیستن دیگشی دس استثاط ّستٌذ تِ عٌَاى هثال یک سیستن         

 تگ دس شواسُ ،ایي شًَذ هی هشخض شواسُ یک تا افشاد شذَّ تعشیف تشدد خْت افشاد تشای دس سیستوْای کٌتشل تشدد هدَص دستشسی 

خَد چک هیکٌذ کِ آیا ایي فشد  data base دس کٌذ هی دسیافت  کاستخَاى ص ا سا اطالعات تشدد کٌتشل  سیستن کِ ٌّگاهی شَد هی رخیشُ

 .کٌذ هی اسسال دسب تاصشذى خْت سیگٌال یک سیستن تاشذ طحیح اطالعات ایي اگش ٍ شسی داسد یا خیش هدَص دست

 

 چگًَْ کار هیکٌد؟ RFID یک سیستن

یکی است ، دسٍى تگ ّا یک تشاشِ ٍ یک حافظِ ٍخَد داسد یک کاستخَاى سیگٌال سادیَیی سا هی  RFID اطل اساسی ّوِ سیستوْای        



 

 

 تِ سا سادیَیی سیگٌال یک شذ تغزیِ تگ کِ ٌّگاهی دس هعشع ایي سیگٌال قشاس هیگیشد تغزیِ هی شَد ،  RFID تگ فشستذ ٌّگاهی کِ

 شذُ هتَخِ سا تغییشات ایي کاستخَاى ٍ هذٍالسیَى سا تا یک پشٍتکل خاص تغییش هیذّذ   سیگٌال تشگشداًذى صهاى دس اها تشهیگشداًذ کاستخَاى

اساسی عولکشد سیستن ایي است کِ کِ تگ اهَاج سادیَیی سا تاصهیگشداًذ )هیتَاًیذ آى سا تِ هاًٌذ یک آیٌِ اهَاج  اطل ٍاقع دس. هیکٌذ دیکذ ٍ

تسیاس ٍسیع است ٍ تٌْا تِ فشکاًس تگ تستگی ًذاسد تلکِ تِ عَاهلی چَى حساسیت  RFID سادیَیی تظَس کٌیذ(.هحذٍدُ خَاًذى سیستوْای

 UHF اغلة هحذٍدُ عولکشد چٌذیي ساًتیوتش سا اسائِ هی کٌٌذ اها تگ ّای پسیَ LF ٍ HF ،تگ ّای پسیَ تگ ٍ اًذاصُ آًتي ًیض تستگی داسد

 .ساًتیوتش سا اسائِ هی کٌٌذ 01تا هحذٍدُ عولکشد  MICROWAVE یا

 

 ًْشتٌی( چیست؟-خْاًدًی)read-write فقط خْاًدًی( ّ)read only تفاّت بیي تگ ُای

 read-only RFID tags    تگِای فقط خْاًدًی 

ایي تگْا تٌْا اهکاى خَاًذى اطالعات سا داسًذ ٍ شواسُ سشیال آًْا تظَست ثاتت تَدُ کِ دس ٌّگام تَلیذ تشًاهِ سیضی هیشًَذ ٍ اهکاى         

 تغییش اطالعات دس آًْا ٍخَد ًذاسد

 read-write RFID tags ًْشتٌی–تگِا خْاًدًی 

 /تگْا داسای قاتلیت رخیشُ اطالعات سا داسد ٍ اطالعات هَخَد دس تگ سا هیتَاى تِ دفعات هدذد پاک کشدُ ٍ ًَشت ایي        

 write once, read many” (WORM)" تگِای یک هرتبَ ًْشتي ّ چٌدیي بار خْاًدى

 .قشاس هیذّذ ٍ تعذ اص آى تٌْا قاتلیت خَاًذى اطالعات سا داسدایي تگْا قاتلیت تغییش اطالعات تشای یک هشتثِ سا دس اختیاس کاستش س        

 

 تفاّت بیي تگِای اکتیْ ّ پسیْ چیست؟

یذُ تعضی اص تگْا تا تاتشی تغزیِ هی شًَذ ٍ تِ ایي تگْا اکتیَ یا ًیوِ اکتیَ هی گَیٌذ ،تگْایی کِ ًیاص تِ تاتشی ًذاسًذ تگْای پسیَ ًاه        

 هی تگ ٍ کشدُ تغزیِ سا تشاشِ هذاس تاتشی هیثاشٌذ، هیثاشٌذ خَد تشد سٍی یک فشستٌذُ ٍ یک تاتشی داخلی  هی شًَذ.تگْای اکتیَ داسای

 .هیثاشذ صیادی حافظِ حدن داسای ٍ صیاد عولکشد سًح کشدى فشاّن قاتلیت تگْا ایي.ًوایذ اسسال سا شذُ رخیشُ دادُ تَاًذ

ای آى تَاى خَد سا اصاًشطی الکتشٍهغٌاطیسی کِ اص کاستخَاى دسیافت هیکٌٌذ فشاّن هی تگْای پسیَ داسای تاتشی ًوی تاشٌذ ٍ تِ خ        

تثذیل هیکٌذ  RF کٌٌذدس ٍاقع ایي تگْا هٌتظش سیکٌال اسسالی اص کاستخَاى هی هاًٌذ ، کاستخَاى اًشطی سا تِ آًتٌی کِ ایي اًشطی سا تِ هَج

سا  RF تشگشتی سیگٌال یک سپس ٍ هیکٌذ تغزیِ سا آى  تشاشِ تِ آى اًتقال تا ٍ شفتِ گ RF فشستادُ ٍ آًتي داخلی تگ ایي اًشطی سا اص هَج

 .اسسال هیکٌذ.ایي تگْا داسای سایض کَچکتشی تَدُ ٍ هحذٍدُ کوتشی سا پَشش هی دٌّذ

 

  چیست؟ RFID فرکاًس عولکرد تگ ُای

 Low Frequency (LF)  021 – 021 kHz فشکاًس پاییي

 High Frequency (HF)  05,11 MHz فشکاًس تاال

 Ultra-High Frequency (UHF)   818 – 828 MHz فشکاًس هافَق تاال

 Microwave  2,,1 – 1,8 GHz هایکشٍٍیَ

  

 


