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شناسا نشریه داخلی سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی
رادیویی است.
این نشریه جنبه اطالع رسانی و خبری داشته و به هیچ دستگاه یا
شرکت دولتی و یا غیر دولتی وابسته نیست.
انتشار دیدگاهها و مطالب نویسندگان به معنای تایید و یا رد آنها از
سوی سندیکا نیست.
شناسا از مطالب و مقاالت متخصصین و عالقهمندان و همچنین
اخبار شرکتهای فعال این حوزه استقبال مینماید.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با دفتر سندیکا تماس حاصل فرمائید.
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بس��یار خدا را ش��کر گزاریم که این توفیق را به
ما عطا نمود که بتوانیم اولین نش��ریه تخصصی،
علمی مربوط به سندیکای شرکتهای شناسایی
و مکانیابی رادیویی را در سالگرد تشکیل سندیکا
منتشر نمائیم.
یک س��ال و ان��دی تالش مس��تمر هیئتمدیره،
دبیرخان��ه و کلی��ه اعضاء ما را بر ای��ن باور ثابت
قدمت��ر نمود که میتوان فعالیتهای علمی ،فنی
آن هم در خصوص فناوریهای نوین و تخصصی
را بهصورت جمعی مدیریت نمود.
ب��ه یاد میآورم اولین روزی را که از طرف رئیس
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنایع و
معادن جناب آقای مهندس لیائی دعوت عمومی
از شرکتهای دست اندرکار در وزارتخانه صورت
پذیرفت و جمع دوستان برای یک تصمیم بزرگ
دور هم گرد آمدند .در اینجا میبایس��ت از اقدام
عالمانه ایشان تشکر کرد و تشکیل این سندیکا را
مرهون دور اندیشی این عزیز دانست.
در یک س��ال گذش��ته فعالیتهای متعددی در
عرصه ش��کلگیری سندیکا ،معرفی به سازمانها
و ارگانه��ا بص��ورت کتب��ی و حض��وری صورت
گرفت که مجموعاً در جهت شناس��ایی س��ندیکا
ب��ه ارگانه��ای دولتی و خصوصی بس��یار مثبت
بوده اس��ت .کمیتهه��ای تخصصی در س��ندیکا
شکل گرفت و مجموعاً تاکنون  25جلسه بحث و
تبادل نظر در عرصههای تخصصی صورت گرفته
که بهزودی ش��اهد نتایج مثبت آنها خواهیم بود.
از جمل��ه فعالیتهای مهم دیگر س��ندیکا تعامل
بس��یار نزدیک با اتاق بازرگانی ب��وده که حاصل
آن تشکیل کمیسیون ش��رکتهای دانش بنیان
در اتاق بازرگانی میباشد که خود بحق کار بسیار
ارزندهای میباشد.
امید دارم که با تالش مضاعف اعضاء هیئتمدیره
و دبیرخان��ه و دیگ��ر اعضاء محترم ب��زودی این
سندیکا به یکی از سندیکاهای پر قدرت در کشور
تبدیل ش��ده و کلیه امور مرب��وط به فناوریهای
نوین در حوزه شناس��ایی و ردیابی رادیویی تحت
نظارت این سندیکا پیگیری گردد.
از خداوند متعال توفیق روز افزون ش��ما عزیزان
را خواستارم.
با تشکر
محمدرضا کاویانی
عضوهیئتمدیره و دبیر سندیکا
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انتش��ار اولین ش��ماره نش��ریه تخصصی سندیکا
در ای��ن فرصت کوتاه ،بدون ش��ک حاصل تالش
کمیته پژوهش ،و نشاندهنده توانایی شرکتهای
عضو اس��ت .ایجاد یک منبع مش��خص برای نشر
دس��تاوردهای صنف و برقراری ارتباط مؤثر بین
فعاالن در این زمینه ،دس��تاورد ارزشمندی است
که به تحقق اهداف مدون س��ندیکا کمک کرده
و توس��عه و تکامل آن در گرو ادام ه عزم گروهی
ما است.
مهمترین اهداف انتشار نشریه تخصصی سندیکا
عبارتند از:
• انتش��ار آخرین دس��تاوردهای علمی و صنعتی
محقق��ان و ش��رکتهای عض��و در زمینه کاری
سندیکا
• گس��ترش دانش و فن��اوری  GPSو  RFIDو
فرهنگ استفاده از آن بر مبنای نیازهای کشور
• برقراری ارتباط علمی بین محققان دانش��گاهی
و فعاالن صنعتی
• انعکاس دیدگاه کارشناسان و همکاران در مورد
برنامهها ،طرحها و قوانین مرتبط ،و اطالعرسانی و
نزدیک کردن آرا در بین همکاران و کارفرمایان
• ت�لاش در جهت ب��اال بردن اعتب��ار و حیثیت
س��ندیكا از طریق س��ازماندهی و ایج��اد روابط
مناسب بین اعضا
سندیکا در طول این دوره چند ماهه سعی کرده
هدفدار ،برنامهمحور و پاس��خگو به اعضا ،حرکت
نماید و از اس��تراتژی تهاجمی و فعال بهره گیرد.
فاصله قابل توجه بین نیازهای صنعتی کش��ور و
امکانات موجود در این بخش ،بار مسئولیت همه
ما را در افزایش توانمندی ،استانداردسازی و بهبود
کیفیت ،گسترش روحیه خودباوری ،سازماندهی
و کاه��ش موان��ع صنف��ی بیش��تر کرده اس��ت؛
بخص��وص که در حوزه فعالیتهای دانشبنیان و
فناوری محور ،عالوه بر همه مشکالت کسبوکار،
ریسک باالی س��رمایهگذاری ،س��رعت تغییرات
فن��اوری نوین و جدید ب��ودن روشهای اجرایی
ب��رای کارفرما نیز کار را دش��وارتر میکند.ضمن
تش��کر از همه عزیزان فعال در حوزه فناوریهای
نوی��ن ،آرزومندی��م کارگروهها ،کمیس��یونها و
اتاقه��ای فکر را جدی گرفت��ه و فراموش نکنیم
که ارزشمندترین سرمایه همه ما ،نیروی انسانی
و تفکر است .همگرایی این سرمایه باعث زایش و
برکت برای این مجموعه نوبنیاد خواهد بود.
افشین کالهی
رئیس هیئت مدیره سندیکا
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آشنایی با سندیکای
شرکتهای شناسایی
و مکان یابی رادیویی
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ساختار سندیکا
سندیكا دارای هیئتمدیره منتخب توسط اعضا است كه شامل  5عضو اصلی و  2عضو علیالبدل
میباشد.
در حال حاضر دبیرخانه سندیكا در بلوار میرداماد  -میدان مادر  -برج بیژن  -طبقه  – 10واحد
 5مستقر بوده و دارای خط ارتباط تلفن و فكس به شماره  021 -26407496 -7و آدرس
الكترونیكی  info@rpics.irو تارنمای  www.rpics.irمیباشد.
نام سایت برگرفته از مخفف نام انگلیسی سندیکا
“ ”Radio Positioning & Identification Companies Syndicateاست.

اعضای هیئت مدیره:
 -1آقای مهندس محمدرضا کاویانی (عضو
هیئت مدیره و دبیرسندیکا)
 -2آقای مهندس افشین کالهی (رئیس هیات
مدیره)
 -3آقای دکتر علی فتوت احمدی (نائب رئیس
هیات مدیره )
 -4آقای مهندس سعید تدین (عضو هیئت
مدیره و خزانه دار)
 -5آقای دکتر علیرضا طرازی (نائب رئیس دوم
هیات مدیره)
 -6آقای مهندس سعید محمودی (عضو علی
البدل )
 -7آقای مهندس امیر منصور عطار (عضو علی
البدل)
 -8آقای مهندس داود درخشان (بازرس اصلی)
 -9سرکار خانم مهندس سهیال نجف پور
(بازرس علی البدل)
كمیتههای تشکیل شده در سندیکا به
شرح ذیل میباشند:
کمیته GPS
کمیته RFID
کمیته صنفی
کمیته پژوهش و اطالعرسانی

اعـضــای فـعـال:
 -1شرکت آسا نرم افزار
 -2شرکت آروین پیشگامان سامانه
 -3شرکت افزار ایمنی احصا
 -4شرکت افزار پرداز توسعه
 -5شرکت اندیشه الکترونیک مهسا
 -6شرکت ایریسا
 -7شرکت پیشگامان کویر یزد
 -8شرکت تامین صنعت باختر
 -9شرکت تراشه پرداز پویا
 -10شرکت داده نمایان ماندگار
 -11شرکت ره نگار فردا
 -12شرکت شیوه
 -13شرکت طراحان کنترل شرق
 -14شرکت کاوش کام آسیا
 -15شرکت مرکز گسترش فن آوری اطالعات
(مگفا)
-16شرکت مسفا
-17شرکت مهندسی طلوع
-18شرکت نیمه هادی عماد
-19شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات
همکاران سیستم مشورت
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کمیتهها در یک نگاه
کمیته RFID

اعضا :طلوع ،ايريسا ،احصا ،تعاونی عصر پیشگامان عصر ارتباطات ،تامين صنعت باختر ،ره نگار،
کاوش کام آسيا  ،همکاران سيستم  ،مسفا ،آروين پيشگام سامانه  ،افزار پرداز توسعه  ،طراحان
کنترل شرق ،شيوه  ،تراشه پرداز پويا ،داده نمايان ماندگار ،آسا نرم افزار
تاریخ اولین جلسه1389/11/26 :
تعداد جلسات10 :
مصوبات و دستاوردها:
-1تدوین ش��رح کار کمیته (استاندارد سازی و پیگیری پروژه ها) و تشکیل کارگروه  RFIDو
AVL
-2تدوین برنامه های کاری کمیته
-3تهیه  best practiceبرای کنترل تردد AVL ،و مدیریت اموال و ...
-4استاندارد سازی موارد Non-functional
-5تهیه سند  best practiceبرای نرم افزار های کنترل تردد (پرسنلی و خودرویی) شامل عناوین
کلی و ویژگیهای هر عنوان اصلی به همراه ارائه آیتمهای اختیاری جهت سیستمهای تمام حر فه ای
-6تهیه پیش نویس سند  best practiceبرای مدیریت اموال

کمیته GPS

اعضا :ره نگار ،کاوش کام آسيا ،تامين صنعت باختر ،تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات  ،مسفا،
ايريسا ،طلوع ،تراشه پرداز پويا ،شيوه ،احصا ،افزار پرداز توسعه ،همکاران سيستم ،آروين پيشگام
سامانه ،داده نمايان ماندگار ،طراحان کنترل شرق ،آسا نرم افزار ،مسفا
تاریخ اولین جلسه1389/12/09 :
تعداد جلسات9 :
مصوبات و دستاوردها:
 -1شرکتهای عالقهمند به دریافت زمین در شهرکهای صنعتی ،میتوانند از طریق سندیکا
اقدام نمایند.
 -2شرکتها میتوانند از طریق سندیکا برای دریافت وام از محل صندوق ذخیره ارزی ،یا
اعتبارات صرفهجویی طرح هدفمندی یارانهها از وزارت صنایع و معادن اقدام نمایند.
 -3کارگروههای  ،RFID ،GPSکارت هوشمند ،مرجع و استاندارد در کمیته تشکیل گردیده است.
 -4دستهبندی فناوریها و موضوعات کاری در حوزه سندیکا انجام شد.
 -5فرم درخواست اطالعات از شرکتها تدوین گردید.
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کمیته صنفی

اعضا :تامين صنعت باختر،مسفا ،تعاونی عصر پیشگامان عصر ارتباطات  ،داده نمايان ماندگار،
ايريس��ا ،آروين پيش��گام سامانه ،مگفا ،طراحان کنترل ش��رق ،ره نگار ،احصا ،کاوش کام آسیا،
طلوع ،افزارپرداز توسعه ،تراشه پرداز پویا ،همکاران سیستم
کارگروهها -1 :استاندارد سازی  -2تنظیم مقررات رادیویی  -3گمرک
تاریخ اولین جلسه1389/11/27 :
تعداد جلسات10 :
مصوبات و دستاوردها:
 -1در مورد استانداردسازی با توجه به گزارشات همکاران در خصوص روالهای مربوطه مقرر
گردید .مستندات مورد نیاز با توجه به تشکیل کارگروه مشابه در دیگر کمیتههای تخصصی در آن
کمیتهها تهیه گردیده و جمعبندی و انشاء نهایی و پیگیریها تا ثبت بهعنوان استاندارد ملی توسط
کمیته صنفی دنبال گردد .نامه به مدیر کل گمرک جهت مذاکره در خصوص تعرفههای .RFID
 -2تشکیل جلسه با کارشناس گمرک و پیدا کردن راهکار برای مشخص شدن تعرفهها
 -3برنامهریزی برای تشکیل جلسههای آموزشی برای پرسنل سازمان تنظیم مقررات رادیویی
و همکاری جهت ایجاد روال مدون و صحیحی برای بررسی و تست تجهیزات و قطعات (مذاکرات و
هماهنگیهای الزم در این خصوص با آن سازمان به عمل آمده و در حال پیگیری و اجرا میباشد).
 -4شناسایی شرکتهای فعال همکار (با معرفی همکاران) و ارسال دعوتنامه برای عضویت
ایشان در سندیکا.
 -5پیگیری بیمه تکمیلی و اخذ پیشنهادات بیمه گردان و اطالعرسانی به اعضا

کمیته پژوهش و اطالعرسانی

اعضا :مس��فا ،کاوش��کام آسيا ،تعاونی عصر پیش��گامان عصر ارتباطات  ،ره نگار ،طلوع ،آروين
پيشگام سامانه ،مسفا ،طراحان کنترل شرق ،ایریسا ،احصا ،افزار پرداز توسعه ،تراشه پرداز پویا،
تامین صنعت باختر ،شیوه
کارگروهها -1 :علمی ،پژوهشی و تحقیقات  -2آمار و اطالع رسانی
تاریخ اولین جلسه1389/12/10 :
تعداد جلسات10 :
مصوبات و دستاوردها:
 -1تهیه لیست مقاالت علمی کشور در زمینههای  RFIDو GPS
 -2تدارک نسخه اول نشریه سندیکا
 -3بررسی تحلیلی سایتهای مشابه نظیر  RFID Journalو معرفی بخشهای سودمند جهت
وب سایت سندیکا
 -4بررسی نشریات سندیکاهای دیگر
 -5تهیه و تدوین متن آیین نامه داخلی کمیتههای سندیکا
 -6ارائه پیشنهادات بهبود وب سایت (بالغ بر  15مورد)
 -7دستهبندی راهکارهای  RFIDو  GPSجهت وبسایت و ارائه Case Studyهای مرتبط
 -8شناسایی و معرفی نمایشگاههای مناسب جهت حضور سندیکا در آنها
7
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برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
سندیکای شرکتهای شناسایی و
مکانیابی رادیویی

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه س��ندیکای
شرکتهای شناس��ایی و مکانیابی رادیویی روز
چهارشنبه  1390/07/27راس ساعت  9صبح و
ب��ا حضور اکثریت اعضاء در مح��ل اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران تش��کیل گردید .ابتدا در
مورد هیئت رئیس��ه مجمع انتخابات به عمل آمد
که در نتیجه:
 -1-1آقای مهندس افش��ین کالهی به س��مت
رئیس مجمع؛
 -2-1آقای مهندس امیر س��عید تدین به سمت
منشی مجمع؛
 -3-1آقایان دکتر علی فتوت احمدی و مهندس
محمدرضا کاویانی بهعنوان ناظرین مجمع
انتخاب گردیدند.
8

در ابت��دای جلس��ه آقای کاله��ی رئیس مجمع

ضم��ن خوشآمدگویی ،از حضور اعضاء ،مدعوین
و نماینده محترم اتاق تشکر کردند.
آقای کاویانی عضو هیئتمدیره و دبیر سندیکا به
ارائۀ گزارش عملکرد دبیرخانه از ابتدای تش��کیل
سندیکا پرداختند.
آقای کالهی بهعنوان رئیس هیئتمدیره گزارش
عملک��رد هیئتمدی��ره را مش��روحا ،و بهصورت
کتبی و شفاهی به اعضاء ارائه کردند.
آقای فت��وت به تکمیل توضیح��ات پرداختند و
توضی��ح دادند ک��ه اقدامات مهمی ب��رای ارتقاء
جایگاه و مقبولیت س��ندیکا نزد مسئولین دولتی
انج��ام ش��ده و از آن جمله جلس��ات ب��ا معاون
اقتص��ادی مع��اون اول ریاس��ت جمه��ور ،وزیر
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات ،قائم مقام وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت و س��ایرین باعث ایجاد
فرصتهای کاری ش��ده که نامهه��ای دعوت به
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همکاری در این مورد برای اعضای سندیکا ارسال
شده است .همچنین بحث فاینانس برای پروژهها
از طریق ش��رکت تأمین س��رمایه بان��ک ملت با
توافق اولیه با مدیرعامل این ش��رکت امکانپذیر
است .مشارکت در نمایشگاههای تلکام و الکامپ،
و چاپ و توزیع نش��ریه شناس��ا برای اولین بار تا
یک ماه آینده نیز از این جمله هستند.
تفاوت بی��ن س��ندیکا و اتحادیه (کنسرس��یوم)
توضیح داده ش��د و اینکه سندیکا بهعنوان مشاور
جهت اخذ پروژه با سازمانها مذاکره خواهد کرد
و اعضا بهصورت مش��ارکتی یا انفرادی برای عقد
قرارداد به آن سازمان معرفی خواهند شد.
ارائه گزارش مالی توس��ط خزانه دار آقای تدین
صورت گرفت.
آقای درخشان بازرس س��ندیکا به ارائه گزارش
ب��ازرس پرداختند و گ��زارش صورتهای مالی و
ترازنامه را تأیید نمودند و اعالم کردند که خطایی
در گزارش مشاهده نشد.
ترازنامه و صورتهای مالی به رأی گذاش��ته شد
که با اتفاق آراء به تصویب رسید.
آقای حاجیپور نماینده محترم اتاق بازرگانی ضمن
ارائه گزارشی ،حرکت سریع و قوی سندیکا در سال
اول نسبت به تش��کلهای دیگر را ستایش نموده و
ادامه تالش مؤثر و بس��یار رفیع آن را با مش��ارکت
بیشتر اعضا برای سالهای آتی خواستار شدند.

انتخابات برای س��مت بازرس انجام ش��د و آقای
مهندس درخشان از شرکت طراحان کنترل شرق
بهعنوان ب��ازرس اصلی و س��رکار خانم مهندس
نجفپور از ش��رکت یاس ارغوانی بهعنوان بازرس
علیالبدل بهاتفاق آراء مجمع انتخاب گردیدند.
روزنامه رسمی سندیکا:
روزنام��ه دنیای اقتصاد مانند س��ال قبل به اتفاق
آراء مجم��ع بهعن��وان روزنام��ه رس��می انتخاب
گردید.

سایر موارد:
مواردی بهعنوان تغییرات پیش��نهادی اساسنامه
پیشنهاد شد که بعدا ً توسط هیئتمدیره پرورانده
ش��ود و در مجمع فوقالعاده آتی مورد بررسی و
تصوی��ب احتمالی قرار گیرد .ای��ن موضوع مورد
تصویب مجمع قرار گرفت.
آقای س��عیدی از ش��رکت ی��اس ارغونی ،خالی
ب��ودن فرهن��گ اس��تفاده از  RFIDو نی��از به
فرهنگس��ازی را تاکید نمودند و پیشنهاد کردند
که در دستور کار هیئتمدیره قرار بگیرد.
پروژه تاکس��یرانی کل کش��ور در وزارت کش��ور
مط��رح ش��ده و آماده اس��ت و منتظ��ر فاینانس
هستند .پروژه  RFIDراهآهن در حال استخراج
اس��ت و پروژههای دیگری در س��طح ملی مطرح
است که توسط حضار اطالعرسانی شد .پیشنهاد
ش��د از طریق س��ندیکا این موارد پیگیری شود
انتخاب بازرس:
با توجه به پایان دوره ماموریت بازرس س��ندیکا ،تا اجرای آن تا حد امکان به اعضا واگذار ش��ود.
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شرکت کنندگان در مجمع
عمومی سالیانه سندیکا
اعضاء اصلی سندیکا
نام شرکت کننده

سمت

ردیف نام شرکت
1

شرکت مهندسی طلوع

آقای مهندس تدین

عضوهئیت مدیره

2

شرکت کاوش کام آسیا

آقای دکتر فتوت احمدی

مدیر عامل

3

شرکت کاوش کام آسیا

آقای مهندس بهگوی

معاونت بازرگانی

4

شرکت تأمین صنعت باختر

آقای مهندس شاهرودی

مدیر عامل

5

شرکت اندیشه الکترونیک مهسا

اقای مهندس شاهآبادی

مدیر عامل

6

شرکت تراشهپرداز پویا

آقای مهندس محمودی

مدیر عامل

7

شرکت آسا نرمافزار

آقای مهندس عطار

مدیر عامل

8

شرکت رهنگار

آقای مهندس کالهی

مدیر عامل

9

شرکت همکاران سیستم

آقای مهندس آزاد کمالی روستا

مدیر عامل

10

شرکت طراحان کنترل شرق

آقای مهندس درخشان

مدیر عامل

11

شرکت داده نمایان ماندگار

آقای مهندس مفیدی

عضو هیئتمدیره

مدعوین
ردیف نام شرکت

10

نام شرکت کننده

سمت

1

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

آقای مهندس هومن حاجیپور

مدیر امور تشکلهای اتاق ایران

2

شرکت صنایع یاس ارغوانی

آقای مهندس محمد سعیدی

مدیر امور محصوالت

3

شرکت صنایع یاس ارغوانی

سرکار خانم سهیال نجفپور

مسئول بخش RFID

4

شرکت ایز ایران

آقای مهندس شعبانعلی عسگریان عمران جانشین معاونت بازرگانی

5

شرکت انار

6

شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی آقای مهندس آرش راد مقدم

آقای مهندس مخملباف

مدیر عامل
مدیر تحقیق و توسعه

7

ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات

آقای مهندس محمود اروج زاده

مدیر مسئول

8

شرکت کدایران

آقای مهندس محمد حسین شجاعی

مدیر فروش

9

شرکت جهانگستر فرزانگان علم و صنعت آقای مهندس محمد رضا تقوی

مدیر عامل

10

گروه فنآوا

آقای مهندس ایرج داننده

مشاور مدیر عامل

11

شرکت پارس جی پی اس

آقای مهندس فرنوش فخیمی

رئیس هیئتمدیره
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گزارش عملکرد
دبیرخانه
مکان دبیرخانه:
دبیرخانه ابتدا در ش��رکت تامی��ن صنعت باختر
مس��تقر بوده ،و به تازگی به محل مس��تقل خود
منتقل شده است.
پـرسـنـل:
در حال حاضر یک پرس��نل تم��ام وقت کارهای
اداری مختل��ف دبیرخان��ه را ب��ا هماهنگی دبیر
انجام میدهند .قابل ذکر اس��ت که دبیر بصورت
افتخ��اری با دیگر اعض��اء هیئتمدی��ره فعالیت
میکند.
فعالیتهای انجام شده در یک سال قبل:
تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه؛
راهاندازی سایت سندیکا؛
ش��رکت در نمایش��گاههای الکام��پ ،توس��عه
صادرات و GPS؛
چاپ کتابچه معرفی س��ندیکا ب��ا تیراژ 2000
نس��خه و توزیع آن ب��ه انضمام نام��ه معرفی به
سازمانها و ارگانها؛
مکاتبه با  60شرکت جهت عضویت در سندیکا
و پیگیریهای تلفنی و حضوری؛
برق��راری مالقاتهای حضوری با معاون رئیس
جمهور ،مع��اون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت،
مدیر کلها و مدیران سازمانها؛
پیگیری تخلفات در حوزه فناوری و مناقصات و
ارسال نامه به مراجع ذیربط؛
ش��رکت در جلسات تخصصی و کمیسیونهای

سازمان راهداری ،قاچاق کاال و غیره؛
تش��کیل جلس��ات هیئتمدیره ( 23جلسه) ،و
تهیه صورتجلسهها و پیگیری آنها؛
تش��کیل جلس��ات کمیتهه��ای مختل��ف (34
جلسه) ،و تهیه صورتجلسهها ،پیگیری آنها؛
پیگیری پرداختهای اعضاء برای ورودیه و حق
عضویت ماهیانه؛
ش��رکت در کمیت��ه علمی همای��ش تخصصی
کاربردها و نوآوریهای تجارت الکترونیک؛
شرکت در جلسات کارگروه فاوا جهت برگزاری
همایش ملی تجارت الکترونیک؛
انتشار اولین نشریه داخلی سندیکا؛
فعالیتهای آتی:
شرکت در نمایشگاه تلکام؛
شرکت در نمایشگاه الکامپ؛
معرفی سندیکا به ارگانها بهطور مستمر؛
استمرار چاپ نشریه سندیکا و اخذ مجوز آن؛
حرکت در جهت رتبهبندی اعضاء؛
جذب ش��رکتهای مختلف دیگر برای افزایش
توان و استحکام سندیکا؛
مذاکرات با ارگانه��ای ذیربط مانند گمرک،
اس��تاندارد ،س��ازمان تنظیم مق��ررات رادیویی،
نی��روی انتظام��ی ،وزارت ارتباط��ات و فن��اوری
اطالع��ات ،وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
در خص��وص وضعی��ت تعرفهها ،اس��تانداردها و
آییننامههای مربوطه؛
عضویت در مجامع بینالمللی مرتبط؛
پیگیری مصوبات هیئتمدیره؛
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گزارش عملکرد هیئتمدیره

12

جلسات موضوعی دیگر هم به تناوب در اتاق بازرگانی
 -1مقدمه
سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی و سازمانهای دیگر با حضور اعضاء هیئتمدیره برگزار
در حالی اولین سال حیات خود را گزارش میکند ،که گردیده است.
شرایط اقتصادی بهخصوص در حوزه  ICTو فناوری
پیش��رفته وضعیت مناسبی نداشته است .این امر ،در  -3اهم فعالیتهای انجام شده
کنار موضوعات مهم دیگری از قبیل لزوم ایجاد الگو ،تکمیل مراحل ثبت رسمی سندیکا در اتاق بازرگانی،
اس��تاندارد و فرهنگ مصرف محص��والت و خدمات و اداره ثبت شرکتها؛
 GPS، RFIDو کارت هوشمند ،اثر گذاری بر حسن تأمین محل دبیرخانه سندیکا ،ابتدا در شرکت تأمین
اجرای قوانین و پروژههای تعریف شده در این صنعت ،صنعت باختر و سپس به صورت مستقل.
معرفی س��ندیکا به مجامع ،سازمانها و ارگانهای
و ایجاد ساختارهای الزم برای تسهیل فعالیت در این
زمینه ،لزوم همگرایی و تمرکز در فعالیتهای صنفی ذیربط ،حضور و تصاحب کرسی در آنها.
مکاتبه ب��ا س��ازمانهای کارفرما و برگ��زار کننده
و مشترک را میطلبد.
علیرغم مشکالت زیاد موجود ،به نظر میرسد که این مناقص��ات در خصوص رعایت موارد قانونی به صورت
تشکل نوپا به خوبی مراحل تشکیل ،معرفی و تثبیت موردی ،و مشارکت اعضاء در پروژههای آنها ،از قبیل
خود را در کوتاهترین زمان ممکن پش��ت سر گذاشته س��ازمان راهداری ،راه آهن ،وزارت نفت ،ستاد حمل
و اکنون این آمادگی را دارد تا با تغییر اس��تراتژی ،به و نقل و س��وخت ،س��ازمان فناوری اطالعات ،انجمن
دنبال ارتقاء جایگاه سندیکا و پیگیری مطالبات صنفی شرکتهای حمل و نقل ،اتحادیه طال و جواهر و چند
اعض��اء خود باش��د .امیدواریم همراه��ی ،همکاری و شرکت خصوصی.
تهی��ه بروش��ور و معرف��ی ش��رکتهای عض��و به
حمایت ش��ما همکاران عزیز را بیش از پیش در این
سازمانهای ذیربط و کارفرمایان بالقوه.
راه حس کنیم.
ارائه اخبار مناقصات در حوزه کاری مربوطه به اعضاء.
شرکت در نمایشگاههای الکامپ ،توسعه صادرات و
 -2گزارش آماری
در طول دوره یک س��اله ،عملکرد سندیکا از دیدگاه ژئوماتیک.
راهاندازی و بهروزرسانی سایت رسمی سندیکا.
آماری به صورت زیر بوده است:
تدارک انتش��ار اولین ش��ماره نشریه سندیکا به نام
جلس��ات هیئتمدیره 23 :جلس��ه ،مشارکت %90
"شناسا".
اعضاء ،حدود  400نفر/ساعت
تدوین آییننامه داخلی ،آییننامه تشکیل کمیتههای
جلسات کمیتهها:
کمیته پژوهش 9 :جلسه ،متوسط شرکت کننده تخصصی و شرح وظایف آنها ،و تشکیل کمیتهها.
ت��دارک الزم ب��رای ارائه پوش��ش بیمه تکمیلی به
 7نفر
کمیته ( GPSس��ختافزار) 9 :جلس��ه ،متوسط پرسنل تحت پوشش شرکتها.
برگزاری جلس��ات مختلف برای دریافت تسهیالت
شرکت کننده  6نفر
کمیته ( RFIDنرمافزار) 10 :جلس��ه ،متوس��ط و تأمین مال��ی و اعالم آن به اعض��اء ،از قبیل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت.
شرکت کننده  6نفر
برگزاری جلس��ات با مس��ئولین ذیرب��ط از قبیل
کمیته صنفی 10 :جلسه ،متوسط شرکت کننده
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات ،معاون اقتصادی
 5نفر
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مع��اون اول رئی��س جمهور ،قائممق��ام وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،معاون پژوهش��ی وزیر علوم ،س��تاد
قاچاق کاال ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،معاون وزیر صنعت و
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ،پارک علمی و
فناوری پردیس ،بانک صادرات و بانک ملت.
برگزاری جلسات با تشکلهای دیگر و عقد تفاهمنامه
همکاری با آنها (از قبیل سندیکای صنعت برق).
صدور تأییدیه موردی کیفی و تولیدی برای اعضاء،
با درخواست آنها.
پیگیری حس��ن اجرای قوانی��ن و ضوابط مربوط به
ح��وزه کاری از قبی��ل قانون حمایت از ش��رکتهای
دانشبنیان ،که منجر به تش��کیل کمیسیون موضوع
در اتاق بازرگانی گردید.
حضور رسانهای برای معرفی صنف.
حضور بهعنوان اسپانس��ر در همایش ملی تجارت و
اقتصاد الکترونیک.
ت��دارک راهاندازی خدمات مش��اوره تلفنی فنی با
کمک شرکت مخابرات.
تدارک ش��رکت در نمایشگاه تلهکام ،و مشارکت در
برگزاری نمایشگاه الکامپ.
 -4عملکرد کمیتهها
کمیته ( GPSسختافزار)
 -1ایجاد هماهنگی برای دریافت زمین در شهرکهای
صنعتی از طریق س��ندیکا ،و امکان تأسیس شهرک
صنعتی تخصصی صنف.
 -2اطالعرسانی به شرکتها برای دریافت وام از محل
صندوق ذخی��ره ارزی ،یا اعتبارات صرفهجویی طرح
هدفمندی یارانهها از وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
 -3کارگروهه��ای  ،GPS، RFIDکارت هوش��مند،
مرجع و اس��تاندارد در کمیته س��ختافزار تش��کیل
گردید ،ک��ه البته با تغییر نام کمیت��ه ،کارگروههای
تخصصی دوباره باید ایجاد گردد.
 -4دستهبندی فناوریها و موضوعات کاری در حوزه
سندیکا انجام شد.
 -5فرم درخواس��ت اطالع��ات از ش��رکتها تدوین
گردیده و اطالعات دریافت و ش��رکتها از نظر حوزه
کاری دستهبندی شدند.
 RFQ -6پایه بهعنوان استاندارد در حوزههای مختلف
تدوین گردید.
 -7لغتنامه تخصصی در حوزه مربوطه در حال تهیه
است.
کمیته ( RFIDنرمافزار)
 -1تدوین شرح کار کمیته (استانداردسازی و پیگیری
پروژهها) و تشکیل کارگروه  RFIDو .AVL
 -2آشنایی اعضای کمیته با شرکتها و نرمافزارهای

که ش��رکتهای عض��و آنها را توس��عه میدهند .این
آشنایی برای  4شرکت انجام شد و به مرور زمان کامل
میشود.
 -3بررسی حداقل نیاز مندیهای که برای سیستمهای
کنترل تردد پرس��نلی و خودرویی مدیریت ناوگان از
طریق تکنولوژی  AVLو  GPSو همچنین سیستم
مدیریت اموال مورد نظر مش��تریان بوده انجام گرفته
است.
کمیته پژوهش و اطالعرسانی
 -1تهیه لیس��ت مقاالت علمی کشور در زمینههای
 RFIDو .GPS
 -2تدارک نسخه اول نشریه سندیکا.
 -3بررسی تحلیلی س��ایتهای مشابه نظیر RFID
 Journalو معرف��ی بخشه��ای س��ودمند جه��ت
وبسایت سندیکا.
 -4بررسی نشریات سندیکاهای دیگر.
 -5تهیه و تدوی��ن متن آییننامه داخلی کمیتههای
سندیکا.
 -6ارائه پیشنهادات بهبود وبسایت (بالغ بر  15مورد).
 -7دس��تهبندی راهکاره��ای  RFIDو  GPSجهت
وبسایت و ارائه Case Studyهای مرتبط.
 -8شناس��ایی و معرفی نمایشگاههای مناسب جهت
حضور سندیکا در آنها.
کمیته صنفی
 -1تش��کیل س��ه کارگروه استانداردس��ازی ،تنظیم
مقررات رادیویی و گمرک.
 -2در م��ورد استانداردس��ازی با توجه به گزارش��ات
هم��کاران در خصوص روالهای مربوطه مقرر گردید
مستندات مورد نیاز با توجه به تشکیل کارگروه مشابه
در دیگر کمیتهه��ای تخصصی در آن کمیتهها تهیه
گردی��ده و جمعبندی و انش��اء نهایی و پیگیریها تا
ثبت بهعنوان اس��تاندارد ملی توس��ط کمیته صنفی
دنبال گردد .نامه به مدیر کل گمرک جهت مذاکره در
خصوص تعرفههای  RFIDزده شده است.
 -3تش��کیل جلسه با کارشناس گمرک و پیدا کردن
راهکار برای مشخص شدن تعرفهها.
 -4برنامهریزی برای تشکیل جلسههای آموزشی برای
پرسنل س��ازمان تنظیم مقررات رادیویی و همکاری
جه��ت ایجاد روال مدون و صحیحی برای بررس��ی و
تست تجهیزات و قطعات (مذاکرات و هماهنگیهای
الزم در این خصوص با آن سازمان به عمل آمده و در
حال پیگیری و اجرا میباشد).
 -5شناس��ایی ش��رکتهای فعال هم��کار (با معرفی
همکاران) و ارسال دعوتنامه برای عضویت ایشان در
سندیکا.
 -6پیگیری بیمه تکمیلی و اخذ پیشنهادات بیمهگردان
و اطالعرسانی به اعضاء.
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اخبار سندیکا
دعوت دکتر آقامحمدی ،معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ،از هیئت مدیره سندیکا
بهدنبال مکاتبه معرفی سندیکا ،دفتر آقای دکتر کاربریهای مسیریابی؛ ()Navigation
آقامحمدی از اعضای هیئت مدیره برای جلس��ه جناب دکتر آقامحمدی پس از پرس��ش و پاسخ
مفص��ل در مورد هر تکنولوژی و مقرون به صرفه
حضوری دعوت به عمل آورد.
این مالقات در شب عید فطر به مدت  1/5ساعت بودن آنها در هر مورد ،قول همکاری دادند.
در م��ورد پ��روژه س��وخت در مقاب��ل پیمای��ش
برگزار گردید.
در ابتدای جلس��ه هیئت مدیره به معرفی اعضا و ایش��ان ضمن برق��راری ارتباط با یک��ی از مدیران
فعالیتهای انجام ش��ده و توضیح اهداف سندیکا سرمایهگذاری سیستم بانکی ،جلسهای برای مالقات
سندیکا با ایشان ترتیب داده و راهکارهای الزم برای
پرداختند.
آقای دکتر آقامحمدی در مورد توس��عه جهشی شیوههای بازگشت سرمایه را ارائه نمودند.
صنعت  ITدر کش��ور تأکید داش��تند و فعالیت در مورد توسعه فرهنگ استفاده از  RFIDضمن
گروهی بین شرکتهای دانشپایه را بسیار مثبت تماس با جناب آقای دکتر مفتح ،قائممقام اجرایی
وزات صنعت معدن و تجارت به ایش��ان در مورد
دانستند.
در این جلسه برای توسعه زمینه فعالیت صنعتی توس��عه خرید  RFIDتوصیه نمودند و قرار شد
شرکتهای عضو سندیکا در کشور ،سه درخواست س��ندیکا با انرژی بیشتری کاربردیهای RFID
را در امور بازرگانی کش��ور دنبال نماید و ایش��ان
از ایشان مطرح گردید که عبارت بودند از:
 -1پیگی��ری در مورد کارب��ری تجهیزات ردیابی آمادگ��ی خ��ود را برای پیگیریه��ای الزم اعالم
خودروه��ا برای پ��روژه جلوگی��ری از قاچاق در نمودند .در ضمن ایشان در مورد کاربری RFID
در هر بخش اقتصادی درخواس��ت پیشنهاد طرح
کشور؛
 -2درخواس��ت پیگیری دول��ت در مورد اجباری تجاری داشتند و قول حمایت و مرتبط نمودن با
ش��دن مصرف برچس��ب رادیویی برای کاالهای مصرفکنندگان بزرگ را دادند.
ایشان در مورد نقشههای مسیریابی نیز در مورد
تولیدی و یا وارداتی با ارزش باال؛
 -3درخواس��ت اعتب��ارات مال��ی ب��رای تولی��د تأمین هزینهها به صورت وام ،قول قطعی حمایت
نقش��ههای پایه خیابانها و راههای کش��ور برای و همکاری را دادند.
دوازدهمی��ن نمایش��گاه بینالملل��ی صنای��ع  GPS، RFIDو فناوریه��ای مربوط��ه توضیح
مخابرات و اطالعرس��انی (ایران تلهکام  )2011از داده شد و نقش مهم صنایع دانشبنیان در توسعه
تاریخ  24تا  27آبان ماه  15( 1390تا  18نوامبر اقتصادی دانشمحورمورد تأکید قرار گرفت.
 )2011در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
طی انتخاب��ات کمیس��یونهای تخصصی اتاق
تهران برگزار خواهد ش��د .سندیکا و شرکتهای
عضو در این نمایش��گاه ،در سالن  10-11حضور بازرگان��ی و صنایع و معادن ای��ران ،آقای کالهی
رئیس هیئتمدیره سندیکا به عنوان نایبرئیس
فعال خواهند داشت.
«کمیس��یون  ICTو کس��ب و کار دانشبنیان»
در دیدار هیئتمدیره س��ندیکا ب��ا آقای دکتر اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.
قاس��می مدیرعامل ش��رکت تأمین سرمایه بانک
مل��ت ،در مورد همکاری بان��ک ملت برای تأمین
طی س��خنرانی رئیس هیئتمدیره سندیکا در
مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی ارائه ش��ده مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
توس��ط اعضای سندیکا توافق به عمل آمده و در ایران ،اهمیت ش��رکتهای دانشبنیان در توسعه
این مورد تفاهم نامهای امضاء خواهد شد.
اقتصادی بدون نفت مورد بررسی قرار گرفت.
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با حضور رئیس هیئتمدیره س��ندیکا در برنامه
آییننام��ه قان��ون حمای��ت از ش��ركتهای
«روزاز ن��و» که از ش��بکه 2پخش ش��د ،در مورد دانشبنیان ب��ا همكاری اتاق بازرگانی و صنایع و
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اخبار سندیکا
ت جمهوری
معادن ایران و مركز فناوریهای ریاس 
تهی��ه و ب��ا حض��ور رئیس ات��اق ای��ران و معاون
برنامهریزی وزارت بازرگانی رسما رونمایی شد.
جلسه بررسی آییننامه اجرایی قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان با حضور معاون پژوهشی
وزارت علوم ،معاون برنامهریزی وزارت بازرگانی،
نماینده اتاق بازرگانی و نماینده س��ندیکا برگزار
گردی��د ،و در آن نظرات اتاق که بهطور رس��می
اعالم ش��ده بود ،م��ورد قب��ول وزارت علوم قرار
نگرفت .پیرو این جلس��ه لزوم تش��کیل کارگروه
شرکتهای دانشبنیان در اتاق بازرگانی بهصورت
جدی در دستور کار سندیکا قرار گرفت.

جلسه بررسی همکاری متقابل با اتحادیه تولید
کنن��دگان و ص��ادر کنندگان طال ،جواه��ر ،نقره و
سنگهای قیمتی ایران برگزار شده و طی آن مقرر
گردید شرکتهای عضو سندیکا پیشنهادات عملی
خود را برای استفاده از تکنولوژی  RFIDدر حوزه
سنگهای قیمتی برای اتحادیه فوق ارسال نمایند.
با رایزنی س��ندیکا با مدیران پارک علم و فناوری
پردیس ،و موافقت این پارک برای اختصاص بخشی
از آن ب��ه اعضاء فعال در حوزه  RFIDو  ،GPSدر
صورت تمایل اعضاء و ایجاد این بخش ،میتوان به
شکلگیری این قطب در منطقه امیدوار بود.

جلسه مش��ترکی بین سندیکای صنعت برق و
با پیگیری س��ندیکا در اتاق بازرگانی سرانجام سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی با هدف
ایجاد کارگروه در س��طح کمیسیون مصوب شده استفاده از تجارب سندیکای صنعت برق و ایجاد
و برای اولین بار کمیس��یون  ICTو کسب و کار بس��تری مناس��ب برای اس��تفاده از ظرفیتها و
توانمندیهای طرفین برگ��زار ،و منجر به امضاء
دانشبنیان در اتاق بازرگانی تشکیل گردید.
تفاهمنامه همکاری بین دو طرف گردید.
اولین جلسه میزگرد تخصصی قانون حمایت از
شرکتها و موسسات دانشبنیان با حضور رئیس در دیدار با آقای دکتر مفتح قائممقام وزیر صنعت،
ات��اق بازرگانی و جمعی از صاحب نظران ش��امل معدن و تجارت ،اعضاء س��ندیکا دعوت ش��دند که
معاونین وزارتهای علوم ،بازرگانی و نفت ،مشاور طرحها و راهکارهای خود را در پروژههای ملی که از
عال��ی اقتصادی مقام معظ��م رهبری ،چند تن از  RFIDیا  GPSاستفاده میشود و وزارت بازرگانی
وزرای س��ابق و صاحب نظران این حوزه در اتاق متولی آن است ،بهصورت مشخص اعالم دارند ،تا به
عنوان پروژه تعریف و در دستور کار قرار گیرد.
بازرگانی ایران تشکیل گردید.

فراخوان عمومی
عضویت در سندیکا

بدین وسیله از کلیه ش�رکتها ،سازمانها ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
ک�ه توانای�ی ارائه خدمات س�امانههای مرتبط با  ،GPSبرچس�ب ردیابی
( )RFIDو کارت هوش�مند را دارن�د و ی�ا از اینگون�ه خدمات اس�تفاده
میکنند ،جهت عضویت در س�ندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی
رادیویی یا همکاری با این س�ندیکا دعوت ب�ه عمل میآوریم .با عضویت
در س�ندیکا عالوه بر مشارکت در نهادینهس�ازی فرهنگ استفاده از این
سیس�تمها در کش�ور ،در رش�د بازار فناوری همکاری نموده و از آخرین
اخبار جهانی و داخلی مرتبط مطلع گردید.
جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه سندیکا،
شماره تلفن  021-26407496تماس حاصل فرمائید.
15
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معرفی کتاب

16

عنوان کتاب :مهندسی فناوری سیستمهای رادیوشناسه ()RFID
تالیف و تدوین :دکتر ناصر مدیری ،مهندس محمد شیرافکن
ناشر :مهرگاه قلم
سال چاپ1389 :
شابک978-964-90741-5-3 :
خالصه کتاب :این کتاب با معرفی رادیو شناس��ه ( )RFIDو الزامات بهکارگیری آن ش��روع شده و
ضمن معرفی مختصرتکنولوژی و اجزای آن ،سیس��تمهای مختلف شناسایی را مورد بحث قرارداده و
مقایسهای در ارتباط با سیستمهای سنتی و پیشرفته شناسایی به میان آورده است.
در ادامه ضمن معرفی کدینگ و ارتباط تنگاتنگ آن با رادیوشناس��ه به وضعیت کدینگ ایران اش��اره
نموده اس��ت .نقش  RFIDدر پیادهسازی  ERPو همچنین شبکه رادیوشناسه از موضوعات دیگری
اس��ت که مؤلفین ب��ه آن پرداختهاند .در فصول پایانی به اس��تانداردهای رادیوشناس��ه و آینده آن و
همچنین تجارب مختلف کشورها در پیادهسازی  RFIDو کاربردهای مختلف آن پرداخته است.
این کتاب برای دانش��جویان و مهندس��ان که عالقهمند هستند با این فناوری آشنا شوند نوشته شده و
قابل استفاده برای دانشگاهها و آموزشگاهها است و در پایان هـر فـصل سـؤاالتـی مـطرح شده که کمک
شایانی به یادگیری فصول مینماید.
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گفت و گو با آقای مهندس لیائی

رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن
آقای مهندس محمود لیائی
فارغالتحصیل رشته کامپیوتر گرایش
نرمافزار از دانشگاه شهید بهشتی
میباشند.
ایشان مدیر کل دفتر صنایع برق،
الکترونیک و فناوری وزارت صنایع
و معادن و نیز ریاست مرکز فناوری
اطالعات و ارتباطات را در همین
وزارتخانه عهدهدار بودند.
این مصاحبه در تاریخ 1390/5/8
صورت گرفته است؛ ایشان در حال
حاضر مشاور وزیر در امور فناوری و
اطالعات هستند

ای��ران به ثبت رس��ید .مقرر اس��ت حمایتهای
دولت از این بخش صرفا از طریق این س��ندیکا و
تاییدیههای آن انجام گیرد.
آی�ا انتظ�ارات خاص�ی در یکس�ال آینده
از س�ندیکای ما دارید؟ و انتظارات ش�ما از
مجموعه ما چه خواهد بود؟
ب��ا توجه به اینکه این ن��وع تكنولوژي ،تكنولوژي
جدیدی می باش��د میتوانیم بگوئی��م هنوز این
تکنول��وژی در داخل کش��ور خام ب��وده و خیلی
پیاده نش��ده اس��ت و اگ��ر برای رش��د ،آن را به
س��مت و سوی درستی س��وق ندهیم شاید مثل
خیل��ی از صنایع دیگر ما که نهایتاً مصرف کننده
محصوالت چینی و محصوالت دیگری شدهاند ما
ه��م دچار این مش��کل خواهیم ش��د .با توجه به
نو بودن این تكنولوژي ،پیش��نهاد ما این بود که
از هم��ان ابتدای کار جهت درس��تی به آن داده
ش��ود و بتوانیم از مزیت نس��بی که شرکتهای
تولیدی ما  ،در این حوزه دارند نهایت استفاده را
کرده و صنایع مان را درگیر با این نوع تكنولوژي
بکنیم .اگر ما بخواهیم در حوزه بهره وری صنایع
حرفی برای گفتن داش��ته باش��یم الزمه آن این
اس��ت که حتما از این ن��وع تكنولوژي RFID،
 GPSو س��ایر محص��والت مکان مح��ور و کلیه
مواردی که در حوزه این سندیکا تعریف شدهاند
اس��تفاده کنیم .شاید نیازی به گفتن نباشد ولی
در خ��ط تولید پژو  206ما تقریباً  5الی  6س��ال
است که ازتکنولوژی  RFIDاستفاده میکنیم.
پس چرا ما در خ��ط تولید اتومبیل های دیگر از
این تكنولوژي اس��تفاده نکنی��م؟ چه درصدی از
بهره وری صنایع ما در استفاده از این تکنولوژی
میتوان��د رقم بخورد .طب��ق ارزیابی ما اگر خوب
بتوانی��م از این موقعی��ت واز این مزیت نس��بی
نهای��ت اس��تفاده را بکنی��م عدد قاب��ل توجهی
میتوان��د به صنع��ت محصوالت م��کان محور یا
 RFIDاختصاص پیدا کند.

جناب مهندس ليائي با توجه به پیش�نهاد
وزارت صنای�ع و معادن در ب�ه وجود آمدن
سندیکای ش�رکتهای  RFIDو  GPSو از
آنج�ا که در حال حاضر این س�ندیکا دارای
 19ش�رکت عضو میباش�د لطف�ا بفرمایید
هدف از پیگیری وزارت صنایع و یا ش�خص
جنابعالی جهت تش�کیل چنین سندیکایی
چه بوده است؟
جواب :ب��ا توجه به برنامه ه��ای وزارت صنایع و
معادن جهت حمایت از صنعت فناوری اطالعات
بعنوان یکی از صنایع پیش��رفته ،از س��ال 1387
حمایت از این صنعت علی الخصوص شاخه های
پراهمیت تر برای کش��ور از منظر مزیت نس��بی
صنعت ،بازار داخل و خارج و همچنین امنیت در
برنامه ریزی اداره صنایع فناوری اطالعات وزارت
صنای��ع قرار گرفت .اعتقاد ما حمایت از صنایع با
ارزش افزوده باالتر و مهم تر در بین ش��اخههای
مختلف فناوری اطالعات است چراکه منابع کشور
محدود ولی ح��وزه های فناوری اطالعات متعدد
و گسترده اس��ت .در این راستا پیشنهاد تشکیل
سندیکای تجهیزات شناسایی و مکانیابی با هدف
تمرکز فعاالن صنعت  ،RFID، GPSسامانههای
نرم/س��ختافزاری و راه حلهای سازمانی مبتنی
بر این ادوات تحت یک تش��کل صنعتی به بخش اگ�ر مش�خص ت�ر بخواهیم س�ئوال کنیم
خصوص��ی داده ش��د و خوش��بختانه پس از طی در رابط�ه ب�ا  GPSو محصوالت�ی ک�ه ب�ر
مراحل قانون��ی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن اس�اس  GPSهس�تند بازاره�ای بزرگی در
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رابطه ب�ا کنترل خودروها ،کنت�رل کاالها با
سیس�تمهای  GPSو ش�بکه موبایل وجود
دارد  .آی�ا ش�ما در این زمین�ه میتوانید به
مورد یا صنع�ت خاصی اش�اره فرمائید و با
یک یا دو پروژه ب�زرگ ()Mega Project
س�ندیکای م�ا را به حرک�ت در بیاورید؟ به
عنوان مث�ال در پ�روژه س�وخت در مقابل
پیمایش در حدود  500هزار خودرو در کشور
از س�وخت گازوئیل اس�تفاده می نمایند که
میتوانن�د علاوه بر این مجهز به سیس�تم
ردیابی نیز بش�وند که این ام�ر میتواند در
س�امانه ملی بار جهت جلوگی�ری از قاچاق
گازوئی�ل و ی�ا در فعالیتهای�ی ک�ه نیروی
انتظامی در کنترل جادهه�ا انجام میدهند
کمک موثری باش�د .آی�ا در این مورد خاص
وزارت صنایع میتواند در جهت تعریف این
پ�روژه و یا چن�د  Mega Projectsمعادل
برای سازمانهای مختلف کمک نماید؟
خوش��بختانه اتفاق مثبتی که افتاده اس��ت بحث
ادغ��ام وزارت صنایع ومعادن ب��ا وزارت بازرگانی
میباش��د که هم اکنون بازار خیلی وسیعی برای
استفاده از این نوع تکنولوژیها ایجاد کرده است.
از آنجا که در گذشته این دو بازوی اصلی اقتصادی
کش��ور  ،بحث تجاری و بحث صنعت از هم جدا
بودن��د هماهنگ��ی این دو با هم مش��کل بود .اما
خوشبختانه بعد از ادغام ،شاهد هماهنگی خیلی
راحتتر و تقریبا درون س��ازمانی این قس��مت از
تجارت ب��ا صنعت و معدن می باش��یم .خیلی از

پ��روژه هایی ک��ه به علت اختالف س��لیقه ها در
پیاده س��ازی به مانع برخورد میکردند منجمله
پروژه جلوگی��ری از قاچاق کاال ،پروژه ملی ایران
کد و یا پروژه استفاده از  RFIDبرای جلوگیری
از قاچ��اق کاال که کارگروهی متش��کل از وزارت
صنای��ع و معادن و وزارت بازرگانی برای مبارزه با
قاچ��اق کاال بودند .از آنجا ک��ه بخش اعظمی از
این فرایندها منبعد قرار است داخل یک مجموعه
انجام ش��ده و یا تعریف گردد ،این عامل میتواند
در برپای��ی این مگاپروژهها و یا ک ً
ال پیاده س��ازی
همین پروژهها در س��طح خیلی بزرگ و وس��یع
کمک خیلی موثری نماید.
اگر اشتباه نکنم حدود سه سال پیش در سال 87
در افتتاحیه دوربینهای ش��رکت هوشمند آسیا
(ثبت تخلف��ات) آقای محرابیان به نکته بس��یار
مثبت و خوبی اشاره کردند که میتواند به نوعی
نقش��ه راه م��ا در ح��وزه  GPSو ک ً
ال محصوالت
مکان محور باش��د و آن نکت��ه این بود که اگر ما
بخواهیم ج��اده ها و خیابان هایم��ان را بصورت
هوش��مند مدیریت بکنیم ،هیچ چاره ای نداریم
به جز اس��تفاده از  Navigationو  GPSو ک ً
ال
محصوالتی که در این حوزه هستند .خیابانهای ما
که از یک بیشتر نخواهند شد ولی ماشینهایمان
دائم��اً در حال زیاد ش��دن می باش��ند که برای
مدیری��ت اینها دیگر نمیتوانیم به سیس��تمهای
سنتی اکتفا کنیم و گذشته از آن مجبور هستیم
که به صورت هوش��مند از اب��زار مدیریت کنترل
هوش��مند  Navigatorو  GPSاستفاده کنیم.
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وقتی نام دانش در
کنار شرکتهای
دانش بنیان قرار
می گیرد ذهن
دوستان سمت
وزارت علوم میرود
در صورتیکه وجه
کسب و کاری و
تولیدی ایشان را
در نظر نمیگیرند

بازرگانی ،صنایع و مع�ادن ،نیروی انتظامی
و یا ش�رکت نف�ت برای پرداخ�ت هزینه ها
گردن�د .آیا واقع� ًا مگاپروژههای�ی در بخش
 RFIDمورد نظرتان هس�ت که بتواند این
حرکت را تس�ریع دهد؟ آیا وزارت صنایع و
معادن خود مس�تقیم ًا کمک خواهد کرد؟ و
فقط مسئله قانونگذاری نیست ؟
ببینید ش��عاری که آق��ای غضنفری ب��ه عنوان
سرپرس��ت وزارت صنایع و معادن ،وزیر بازرگانی
و وزیر معرفی ش��ده برای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت دادهاند بحث تولید صادرات محوراس��ت
ک��ه اگر بخواهیم محصوالت��ی را تولید بکنیم که
در بازاره��ای جهانی حرفی برای گفتن داش��ته
باش��ند قطعاً باید اس��تاندارهای جهانی در تولید
آن محصوالت رعایت ش��ده باشد .در حال حاضر
خوشبختانه  RFIDبعنوان یکی از استاندارهای
مطرح بازار های صادراتی می باش��د .اکنون اگر

حاال که قرار اس��ت که از این محصوالت استفاده
کنیم وقتی توان س��اختش را و دانش فنیاش را
داریم ،چرا خودمان تکنولوژیاش را بومی نکرده
و خودمان آن را نس��ازیم؟ از آنجا این جرقه زده
ش��ده اس��ت که به س��مت تولید محصوالتی در
ای��ن حوزه برویم تا حداق��ل بتوانیم بازار داخلی
خودمان را پوشش بدهیم ،اگر به همین اندازه نیز
بتوانیم بازار داخلی کشور را پوشش بدهیم شاید
کمک بزرگی را بتوانیم به این صنعت بکنیم.
در ح�ال حاض�ر ش�ایداین ام�ر در زمینه
 GPSام�کان پذی�ر باش�د ول�ی در زمینه
 RFIDب�ازار بزرگ�ی ک�ه وج�ود دارد این
اس�ت که مث ً
ال در حال حاضر بارکد در تمام
محصوالت تولیدی داخل کشور وجود دارد.
آیا وزارت صنایع و معادن می تواند RFID
را ه�م در بخش های مختلف ب�ازار اجباری
بکند؟ وقتی یک تکنولوژی جدید قرار است
وارد کشور ش�ود برای پیشبرد آن باید یک
نفر هزینه کند ولی متاسفانه این حرکت در
پروژه ها دیده نمیشود و سازمانهای دخیل
این پروژه ها را مثل یک س�یب زمینی داغ
از این دس�ت ب�ه آن دس�ت ميدهند و در
نتیجه ش�رکتهای ما عم ً
ال ب�ه جای اینکه
توانش�ان را صرف توسعه پروژه بکنند ،باید
منتظر پیشگام شدن یکی از وزارتخانههای

بخواهیم به جایگاهی که شایس��ته آن هس��تیم
در بازارهای جهانی دس��ت پی��دا کنیم ،مجبور
هس��تیم که پارامترهایی که یکی از آنها استفاده
از  RFIDم��ی باش��د را حتم��اً رعایت بکنیم.
مث� ً
لا محصولی ک��ه تولید می ش��ود حتما تگ
 RFIDدر آن نصب ش��ده و حک ش��ده باشد و
یا در چرخه تولیدش اگر بخواهیم استانداردهای
تولید و بهره وری را داش��ته باشیم ،مث ً
ال در بحث
 ISOرعایت اس��تاندارد  RFIDرا هنوز نداریم.
باالخ��ره اگر بخواهیم به آن بهرهوری برس��یم و
هزینهه��ای تولید با ای��ن روش را پایین بیاوریم،
مجبور هستیم که حتماً از این تکنولوژی استفاده
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کنیم ،یکی بحث خود تولید و دیگری بحث تولید
صادرات محور ،رعایت این استانداردهای جهانی
میتواند به ما در کاهش هزینه تمام ش��ده بسیار
کمک کند .نهضت کاهش هزینه تمام شده توسط
جناب آقای غضنفری در وزارت بازرگانی ش��روع
ش��ده و بعد از انتصاب ایشان در وزارتخانه جدید
هم این نهضت ادامه خواهد داشت .بدلیل کاهش
هزینه تمام ش��ده مجبور به استفاده از  RFIDو
خیلی موارد دیگر می باش��یم ت��ا بتوانیم در بازار
جهانی ورود کنیم.
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آق�ای مهندس ليائي در تجربهای که ما در
س�ندیکا داریم ،با توجه ب�ه اینکه فرهنگ
اس�تفاده از بارک�د در کش�ور م�ا هنوز جا
نیفت�اده اس�ت ،فرهن�گ  RFIDه�م جا
نیفتاده اس�ت ،خیلی وقتها شرکتها از ما
میخواهن�د که یک پایلوت برایش�ان نصب
کنیم .چ�ون  RFIDوقت�ی کارایی خودش
را نش�ان میدهد که تمام اجزاء و اجناس�ی
که داخل انبار هس�تند و تمام محصوالت و
قطعات�ی که در خط تولید هس�تند ،در همه
اینه�ا  RFIDنصب ش�ود .پایلوتهایی که
ً
عملا هزین�های را به ما
ما نص�ب میکنیم
تحمیل کرده و در نهایت هم مشتری کارایی
 RFIDرا متوجه نمیش�ود .به نظر می آید
جا افتادن فرهنگ  RFIDدر داخل کش�ور
یک احتیاج اس�ت و واقع ًا باید شرکتها در
جه�ت اس�تفاده از آن توجیه و یا تش�ویق
بشوند .در موردکارخانجات شما میفرمائید
که ایران خودرو از  5تا  6س�ال قبل RFID
دارد استفاده میکند .این در بقیه به چشم
نمی خورد و حت�ی در بعضی جاها اص ً
ال این
مفهوم برایش�ان کام ً
ال جدید اس�ت و گاهی
انتظارات�ی بس�یار فرات�ر از توانایی RFID
دارند .س�ئوالی ک�ه ما داریم این اس�ت که
برای جا انداختن فرهنگ استفاده از RFID
نیاز به س�رمایه گذاری بزرگی هست که این
سرمایه گذاری در توان مجموعه سندیکای
ما به تنهایی نیس�ت .آی�ا وزارت صنایع در
این بخش می تواند کمکی انجام دهد؟
ببنید باید در بازار کش��ش ایج��اد گردد .در این
مورد وزارت صنایع و معادن در برخی از بخشها
قانونا می تواند اعمال نظر کرده و موجبات تسری
استفاده از فناوری ها را فراهم آورد.
بخشهای��ی که بعنوان بخشهای  coreمیتوان
از آنه��ا نام برد که خ��ود زیربخشهای گوناگون
دیگ��ری را در ذیل خود دارند و اس��تفاده از این

فن��اوری ه��ا در این سرچش��مهها به گس��ترش
اس��تفاده در زیر بخشها منجر می شود .بعنوان
مثال صنع��ت خودرو تم��ام قطعه س��ازان را به
س��مت اس��تفاده از فناوریهای نوی��ن در تولید
سوق دهد.
در چه بخش��ی میتوان این سیاستگذاریها را
انجام داد؟
ما در س��تاد تحول صنایع از جمله مواردی که
برای افزایش بهره وری صنایع به آن پرداختهایم ،
استفاده از کاربرد  RFIDدر تولید می باشد.
ول��ی این را هن��وز قانون نکرده ای��د و در حد
توصیه میباشد...
قانون نیس��ت ول��ی راهکارهای تش��ویقی قرار
داده ایم تا چنانچه دس��تگاهی از این محصول در
خط تولیدش استفاده کند و هزینههای تولیدش
را کاهش بدهد ،یک س��ری تس��هیالت در قبال
استفاده از این سیستم در اختیارش قرار بدهیم.
در کش�ور مال�زی وزارت صنای�ع ب�ه
ش�رکتهایی ک�ه از ای�ن تکنول�وژی های
جدید اس�تفاده ک�رده و مخصوص�ا تمرکز
روی اس�تفاده از  RFIDک�رده ان�د ،ی�ک
سری جوایز و تسهیالتی میدهد .آیا در این
مورد وزارت صنایع و معادن تحقیقی انجام
داده اس�ت؟ ویا اگر انجام نداده اند آیا مایل
هس�تید که س�ندیکای ما مواردی مشابه را
از مالزی یا از کش�ورهای دیگرجهت ارائه به
عرضتان برسانیم ؟
قطعاً ما از این موضوع و راه حلهای پیش��نهادی
اس��تقبال میکنیم .مث ً
ال چط��ور صنایع ما از این
تکنولوژی اس��تفاده کنن��د همچنین تجربه های
موفقش��ان را بیان کنند تا ما نیز از آنها اس��تفاده
کرده و در صنایع خود پیاده کنیم .یکی از دالیل
تشکیل این سندیکا نیز آن است که بعنوان بازوی
وزارت صنایع و مع��ادن در بخش تخصصی خود
ارایه پیشنهاد و یا راه حل نماید.
شاید نیازهایی که مورد نظر ما هست کمتر
باشد .مث ً
ال همین نشریه داخلی که االن داریم
در صنعت خودمان درست میکنیم شاید با
کمک وزارت صنایع و معادن به صورت یک
مجل�ه صنعت�ی در بیاید و ی�ا اینکه وزارت
صنایع و معادن نمایش�گاهها ،س�مینارها و
ی�ا کنفرانسهای مربوط ب�ه  RFIDرا یک
مدت زمانی در قالب یک س�ری پروژه که با
سندیکای ما قرارداد ببندد حمایت بکند.
ما کاری که برای کمک به موضوع فرهنگ سازی

پائیز  1390شماره اول

نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

انجام دادی��م این بود که براي س��ه حوزه كاري
 RFPاس��تخراج كردهای��م -1 :منابع انس��اني و
كنت��رل منابع انس��اني  -2ام��وال و جمع آوري
اموال  - 3پروندههاي دبيرخانه
درباره اين س��ه حوزه كمي توضيح می دهم .در
بحث ش��مارش اموال در سال گذش��ته تصويب
كردي��م به جاي بر چس��ب ام��وال از Tagهاي
 RFIDاستفاده کنند.
جا انداختن اين براي ذيحس��اب و مديركل مالي
شش ماه طول كش��يد .هزينه تهيه  RFPحدود
 30الي  40میلیون تومان ش��د .چون فرهنگ جا
نيفتاده بود ،متأس��فانه با مشكالت زيادي مواجه
ش��ديم و االن در ش��رف وارد ش��دن ب��ه مرحله
مناقصه است.
در حوزه منابع انس��اني :بح��ث حضور و غياب و
ت��ردد كارمندان در طبقات و در س��اختمانهاي
مختلف ديده شده بود.
در موض��وع دبيرخانه :كارتابلها ي��ا پرون دههاي
محرمانه كه به صورت فيزيكي جابجا ميش��وند
تگ  RFIDبر رویش��ان نصب گردد و قرار شد
در تم��ام طبق��ات و ورودي طبقات Gate ،براي
كنترل اين س��ه مورد نصب گردد -1 .چه اموالي
در كدام قسمت وجود دارد  -2چه كساني از كجا
تردد ميكنند  -3و چه پرونده و كارتابلي از اينجا
عبور كرده اس��ت .در س��ال مالي جديد به سمت
برگزاري مناقصه و پيادهس��ازي آن داريم حركت
ميكنيم ،ولي در صنايع متأس��فانه چنين چيزي
وجود نداش��ته كه پ��روژه تعريف كنيم كه مكلف
شوند واحدهاي صنعتي اين كار را انجام دهند.
تاکن�ون  19ش�ركت عض�و س�نديكاي ما
ش�دهاند و در يكس�ال آينده انتظ�ار داريم
ای�ن تع�داد ب�ه  40-50ع�دد برس�د .اين
شركتها اكثرا ً بنيه مالي خيلي قوي ندارند
و شركتهاي دانش بنیان هستند .همچنین
اعض�اي س�نديكاي ما بخش  R&Dبس�یار
قوي ندارند .در واقع اگر آمار بگيريم بيشترين
ارزش افزودهاي كه ما داريم توليد ميكنيم در
زمينه نرمافزار اختصاصي در زمينههايي است
كه ش�ما فرمودهايد .ولي بعضي شركتها هم
در زمينه سيستمهاي AVL/Navigation
و ه�م در زمين�ه س�ختافزار RFID
س�رمايهگذاري كردهاند .نگران�ي كه وجود
دارد اين است كه اگر ما به حال خود واگذار
بش�ويم به خاطر نيازهاي ب�ازار ،نهايت ًا ما به
يك عده واردكننده و حداكثر با يك س�ري
نرمافزارهاي فارس�ي تبديل میشويم .قب ً
ال

مركز صناي�ع نوي�ن وزارت صنايع و معادن
پروژههاي توسعهاي را حمايت ميكرد و در
يك دوراني هم س�ازمان گس�ترش اين كار
را ميك�رد ،ولي هم اکنون احس�اس ما اين
است كه هر دو سازمان در اين بخش نسبت
به گذش�ته آهستهتر عمل ميكنند .در اين
بخ�ش آيا برنامهاي وجود دارد ؟ و آيا ش�ما
ميتوانيد تالش فرمائيد تا سازمان گسترش
یا مركز صنايع نوين بخشي از امكاناتشان را
در اختيار سنديكاي ما بگذارند؟
در تدوين برنامه  5ساله پنجم توسعه در دو سال
گذش��ته پيش��نهادي را مطرح كرديم .من خودم
به عن��وان رئيس كميت��ه صنع��ت برنامه پنجم
بودم .آنجا پيش��نهاد داديم تا پايان برنامه پنجم
توس��عه حداقل  30ش��ركت در ح��وزه RFID
را باي��د كم��ك كنيم كه تش��كيل گردند .االن با
تشكيل اين س��نديكا و مشخص شدن اينكه 19
ش��رکت در س��ندیکا عضو ش��دهاند ،چشم انداز
خوب��ی برای دس��تیابی به آن  30ش��ركتی که
خاص در حوزه  RFIDفعال باش��ند وجوددارد.
در جواب سئوال ش��ما با تشكیل سازمان صنايع
نوين عمده دغدغههاي��ي كه در اين حوزه وجود
دارد رفع ميش��ود .ما مصوبهاي داريم که شوراي
عالي اداري در  1389/12/2تصويب كرده اس��ت
كه معاونت صنايع پيش��رفته سازمان گسترش و
ما و مركز صنايع پيشرفته سازمان توسعه معادن
ايران  IDROو مركز صنايع نوين وزارت صنايع
با هم ادغام شوند و تشكيل سازمان صنايع نوين
را بدهند.
دلي��ل اين دوران فترتی كه ما در  3الي  4س��ال
اخير در حمايت از صنايع نوين داشتيم ميتواند
اين باش��د كه حمايت مالي صنايع نوين س��مت
س��ازمان گس��ترش مستقل ش��ده بود و حمايت
سياس��تگذارياش در داخل مرك��ز صنايع نوين
مان��ده بود كه اگر اين  2بخش دو تكه نميش��د،
يعني هم بحث حمايت مالي و هم بحث سياست
س��رمايهگذاري يك ج��ا به صورت گذش��ته در
مرك��ز صنایع نوین با تمركز پيگيري ميش��د ،ما
ش��ايد همان روند گذش��ته را ميتوانستيم ادامه
دهي��م ولي ب��ه داليل مختلف اي��ن اتفاق نیفتاد
و ما ش��اهد اين فترت بوديم .انشاءاهلل با تشكيل
س��ازمان صنايع نوين و يكي ش��دن بحث منابع
مالي و سياس��تگذاري در همه حوزهها ،ش��ايد
بتواني��م بگوئيم در اين حوزه ديگ��ر هيچ مانعي
براي پیشرفت وجود ندارد .بعد از تشكيل وزارت
صنعت و معدن و تجارت،تشكيل سازمان صنايع
نوين در اولين اولويتها است.
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وزارت صنايع و معادن ،آيا نمونه س�نديكاي
موفقي را ميتوانيد معرفي نمائيد كه در بخش
ديگري در صنعت بتواند براي ما الگو باشد؟
از س��نديكای صنع��ت برق ميتوان ن��ام برد كه
يك الگوي مناس��بي است .ش��ايد در حال حاضر
روحيات گذشته را نداش��ته باشد (بخاطر بدهي
 5000ميلی��ارد توماني دولت ب��ه صنعت برق!)،
ام��ا روزی يك��ي از بهترين س��نديكاها بود .هم
بخاط��ر همراه��ي ك��ه همه ب��ا هم بودن��د و در
حال حاضر نیز نش��ريهای دارند بنام س��تبران و
همچنین كميتههاي بس��یار متنوع و منظمی در
حوزه صنعت برق دارند ،جلس��ه ،مس��افرتهاي
خارجي و بازديدهاي خيلي خوبي نیز دارند ،ولي
مهمترين مشكل صنعت برق ما اين بود كه چون
سبد مش��تريانش تقريباً باالي  %90دولتي بود،
به همين دلیل به نوعي دچار فترت ش��دند ولي
از امكانات�ي كه رئيس جمه�ور محترم در الگوي بسیار خوبي ميباشند.
سال گذشته اعالم كردند ،حدود  3ميليارد
يورو برای حمايت از شركتهاي دانشبنیان خيلي ممنون ،اگر موضوع ديگري هست كه
بود كه بعدا ً وقتي در مجلس شوراي اسالمي ميخواستيدمطرحبفرمائيد،لطف ًابيانفرمائيد.
مطرح ش�د ،مديري�ت آن بر عه�ده وزارت در سئوالهايتان در مورد حمايتهايي كه وزارت
عل�وم و آم�وزش عالي قرار داده ش�د و در صنايع ميتواند از ش��ركتهاي اين حوزه داشته
کنت�رل وزارت صنايع و مع�ادن نبود و االن باشد پرسیده بودید .همانطور كه مستحضرهستید
هم صحبت اين اس�ت كه معاون�ت فناوري  10ميلي��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي
رياس�ت جمه�وري در اي�ن بخش ش�ركت اختص��اص به بخش صنعت دارد و از طرفي ما در
كند و يك كميته عتف هم تش�كيل ش�ده ،تدوين برنامه پنجم توس��عه مصوبه داريم كه %2
ولي ش�ركتهاي دانش بنیان ممكن اس�ت كل  GDPب��ه صنعت  ITاختص��اص پيدا كند
نتيج�هاي از اين كار نگيرند .ش�ما خودتان و از طرف��ي ديگ��ر  %1/5صادارت غي��ر نفتي در
فك�ر ميكنيد ك�ه وزارت صناي�ع و معادن حوزه صنعت فناوري اطالعات باشد .ضمن اينكه
چگون�ه ميتواند خود را بيش�تر درگير اين  1200ميلي��ارد تومان هم پروژه در برنامه پنجم
مس�ئله بكند ،چ�را كه ش�ركتهاي دانش توس��عه برای صنع��ت فناوری اطالع��ات تعريف
بنی�ان مخصوص� ًا در بخ�ش  ITدر ح�وزه كردهايم .اين س��ه مورد ،عدده��اي خيلي خوبي
ماموريت شما قرار دارند؟
براي كس��اني كه در زمينه  RFIDكار ميكنند
ببینید مس��ئله این اس��ت که وقتی نام دانش در وس��رمايهگذاري می نمایند میباشد .از طرفي ما
کنار شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرد ذهن را مكل��ف ميكند برويم به س��مت تأمين منابع
دوستان س��مت وزارت علوم میرود در صورتیکه و رس��يدن به اهداف تعيي��ن %1/5 ،GDP %2
وجه کس��ب و کاری و تولیدی ایش��ان را در نظر صادرات غير نفتي و تعريف  1200ميليارد تومان
نمیگیرند .بعبارت دیگر اینها شرکتهایی هستند پ��روژه  ،همچنی��ن ما طرحي را در دس��ت تهيه
که باید از دانش خ��ود محصول و خدماتی تولید داريم تا مصوبه هيئت وزيران را بگيريم كه خاص
کرده و به فروش برس��انند و بنابراین شرکتهای صنعت  ITما تقريباً ح��دود  %2آن  10میلیارد
تولیدی-صنعت��ی و خدمات��ی تلقی میش��وند و یورو را که رئیس جمهور به صنعت قول داده اند
الجرم وزارت صنایع و مع��ادن در زمینه حمایت را به صنعت  ITاختصاص دهيم كه چيزي حدود
از این نوع ش��رکتها باید نقش اصلی را ایفا کند  200ميليارد تومان ساالنه ميشود.
که امیدواریم شورای عتف خود را با این وزارتخانه بس�یار ممنونیم از وقتی ک�ه در اختیارمان
عطف نماید.
گذاش�تید و مج�ددا ً از نقش بس�يار مثبتی
که در ش�کلگیری این س�ندیکا داش�تید
س�ئوال آخر ،با توجه به س�الها تجربه در سپاسگزاریم.
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مصاحبه با آقای حاجیپور
مدیر امور تشکلهای اتاق بازرگانی ایران
لطفا خودتان را معرفی نموده و خالصهای از
فعالیتهای نهاد تحت نظارتتان بیان نمایید
اینجانب هومن حاجیپور دبیر کمیسیون و مدیر
امور تش��کلهای اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
ایران هستم .بهطور دقیقتر ،حوزه مدیریت اتاق
بازرگانی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از :
 .1اتاقه��ای شهرس��تانها ک��ه وظیف��ه اعمال
مدیریت ات��اق در حوزههای جغرافیایی داخلی را
به عهده دارد
 .2اتاقه��ا و ش��وراهای بینالملل��ی مش��ترک
ک��ه مأموریتهای ات��اق ای��ران را در حوزههای
بینالمللی دنبال مینماید.
 .3رک��ن س��وم ،و در واق��ع نهادی ک��ه اینجانب
سرپرس��تی آن را به عه��ده دارم که یکی از ارکان
مهم و اساسی مدیریت اتاق نیز محسوب میشود،
فعالیتهای اتاق ایران در مباحث حوزهای ،حرفهای
و شغلی از طریق تشکلهای اقتصادی میباشد.
کلیه مباحث مربوط به تأسیس ،توسعه و تقویت
و در نهای��ت مدیری��ت و نظارت بر تش��کلهای
اقتصادی ،حوزههای اصلی فعالیت این نهاد تلقی
میگردد .در مبحث تأسیس ،زمانی که عدهای از
فعاالن اقتصادی در حوزه فعالیت مشخصی در کنار
هم قرار گرفته و برای دفاع از منافع گروهی خود
که در عین حال متضمن منافع ملی نیز میباشد،
اقدام به تأسیس تشکلی مینمایند ،مرجع اصلی
برای ارزیابی آنها ،کمیس��یون تشکلها است که
جزء کمیسیونهای مش��ورتی اصلی اتاق بوده و
بدنه آن متش��کل از فعاالن اقتصادی یا به عبارتی
همان نمایندگان اتاق ایران میباش��ند که همگی
دارای پیش��ینه فعالیتهای تشکلی بوده و با توجه
به ضوابط و آیین نامهها ،درخواس��تها را بر اساس
ضرورت داشتن و نیز واجد شرایط بودن افراد ،مورد
ارزیابی قرار میدهند .اما مس��ئولیت تصمیمگیری
نهایی برای تأسیس یک تشکل ،بر عهده هیئت سه
نفرهای متشکل از نماینده هیئت رئیسه اتاق ،رئیس
کمیسیون تشکلها و دبیر کل اتاق قرار دارد.
در بُعد توس��عه و تقویت ،از مهمترین وظایف این
نهاد ،پرداختن به مش��کالت و مس��ائل حرفهای
پی��ش روی تش��کلها و نیز فراهمس��ازی فضای
مناسب برای فعالیت آنها میباشد.

نظ��ارت و مدیری��ت ب��ر تش��کلها نیز ،توس��ط
کمیسیون مشورتی از بدنه تشکلها ،هیئترئیسه
قانونی س��ه نف��ره و مدیر اجرایی امور تش��کلها
صورت میگیرد.
س�ابقه فعالیتهای س�ندیکایی و تشکلی
در ای�ران به حدود  50تا  60س�ال پیش باز
میگ�ردد .ات�اق بازرگان�ی هم ک�ه در واقع
تش�کل تش�کلها محس�وب میگردد و از
زمان تأس�یس خود هم�واره نقش مهمی در
نظ�ارت و تقوی�ت فعالیتهای س�ندیکایی
در کش�ور ما ایفا کرده است .از سال 1374
نی�ز ،به نوع�ی بر نقش تخصصی مش�ورتی
تش�کلها تأکید زیادی ش�ده است .آیا بعد
از گذشت این سالها ،تشکلها توانستهاند
جایگاه مش�ورتی خود را در مدیریت کالن
کشور تثبیت نمایند؟
پیش از هر چیز اجازه بدهید از ش��ما بخواهم تا

23

شماره اول پائیز 1390

نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

24

از واژه «تش��کل» که جامعیت بیش��تری دارد به
جای «سندیکا» استفاده نمایید .واژههای تشکل،
سندیکا ،اتحادیه ،خانه ،انجمن ،شورا ،فدراسیون
و کنفدراس��یون در جوامع دیگر معنا و مفهوم و
جایگاه مس��تقل و متفاوت��ی از یکدیگر دارند .هر
چند در کش��ور ما به دلیل نبود تعاریف حقوقی و
رس��می از این واژهها و نیز فقدان جایگاه قانونی
مستحکم برای آنها ،این گزارهها گاهی به اشتباه
مع��ادل یکدیگر مورد اس��تفاده ق��رار میگیرند.
در ات��اق بازرگانی نیز ،بهطور عرفی تش��کلهای
فع��ال در زمین��ه تولی��د را ب��ا عنوان س��ندیکا،
تش��کلهای صادرات/واردات را با عنوان اتحادیه
و تش��کلهای خدماتی را با عن��وان انجمن مورد
خطاب قرار میدهند .شوراها ،خانهها ،فدراسیون
و کنفدراس��یونها نیز به تشکلهایی که به امور
کل��ی ،فراگیر و کالن میپردازند اطالق میگردد.
هر چند این نامگذاریهای عرفی ،تطابق چندانی
با مفاهیم بینالمللیشان ندارند.
همچنی��ن تش��کلهای اقتص��ادی عض��و محور
کس��بوکار یا MBOها را نباید با تش��کلهای
م��ردم نهاد یا NGOها اش��تباه گرف��ت که در
حوزهه��ای اجتماعی ،رفاهی ،زیس��تمحیطی و
سیاسی به فعالیت میپردازندMBO .ها به عنوان
حلقه واس��ط بین دولتمردان و مردم ،مستقل از
دولتها و نیز فرات��ر از منفعتطلبیهای فردی،
در پی دفاع از حقوق قانونی اعضای خود هستند.
ای��ن تش��کلها ،با ش��ناخت نیازها و مش��کالت
اعضای خود به عنوان قاعده هرم اقتصاد ،آن را به
بخ��ش قانونگذار و حاکم یا رأس هرم انتقال داده
و از طرفی نقش متوازن کننده و انتقال دهنده را
برای دولتمردان ایفا میکنند.
اما برگردیم به س��ؤال ش��ما ،همانطور که شما
گفتی��د ،تاریخچه تش��کلها به حدود  60س��ال
پیش باز میگردد ،زمانی که پیشکسوتانی مانند
اتحادیه پوست ،س��االمبور و چرم ،اتحادیه چایی
و خش��کبار و  ...پا به عرصه وجود گذاشتند .این
امر گویای این اس��ت که صنعتگران ما تا چه حد
بینش درستی از مزایای کارگروهی و فعالیتهای
تش��کلی به عنوان رکن انکارناپذیر توسعه پایدار
داشتهاند .علیرغم این بینش و درایت ،متأسفانه
در س��الهای گذش��ته فضای مساعدی در کشور
ما برای فعالیتهای تش��کلی وجود نداشته است.
از ط��رف دیگ��ر ،در نهادهای قانونگ��ذاری نیز،
اشتیاقی برای تعریف قانونی تشکلها و مشخص
نمودن حوزه فعالیتشان وجود نداشته است.
ام��ا ات��اق بازرگانی ایران از هم��ان ابتدا به دلیل
فلسفه وجودی و مأموریتهای ذاتی خود به عنوان

یک نهاد فراگیر و یا به قول ش��ما تشکل تشکلها،
تالشه��ای بس��یاری برای اثرگذاری تش��کلها بر
اقتصاد کش��ور و نیز دخالت آنها در سیاستگذاری
و تصمیمگیریهای کالن نموده است.
در سالهای اخیر ،به علت تأکید حاکمیت
بر اج�رای اصل  44برای خصوصیس�ازی و
کاه�ش تصدیگ�ری دولت و س�ازمانهای
دولتی ،ش�اهد موج جدیدی از تغییرات در
ارتباط دولت با بخش خصوصی بودهایم .این
روند چه مقدار بر رشد و پیشرفت تشکلها
تأثیرگذار بوده است؟
امروزه در کش��ورهای توس��عهیافته ،تشکلها به
عنوان یک اصل غیرقابل انکار و تثبیت ش��ده در
کنت��رل اختیارات دول��ت و تصدیگری آن مورد
توجه قرار گرفته اس��ت .تجربه نشان داده که هم
در عرصه داخلی و هم در عرصه بینالملل ،هر جا
تشکلهای تخصصی ،بهعنوان سرمایههای اصیل
فک��ری در مدیریت کالن به کار گرفته ش��دهاند،
مشکالت اجرایی بهطور چشمگیری کاهش یافته
است.
در کشور ما نیز ،با ابالغ سیاستهای کلی اصل 44
و تأکی��د مقام معظم رهبری بر اجرای آن ،فضای
اقتصادی کش��ور در ش��رایط تاریخی جدید قرار
گرفته است .از طرفی روند خصوصیسازی بدون
حضور تشکلها به عنوان اهرمهای متوازن کننده
و میانج��ی ک��ه پیشتر عرض ک��ردم امکانپذیر
نمیباش��د .یکی از بندهای مهم این اصل ،وظیفه
س��اماندهی و نظارت بر تشکلها را بر عهده اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن قرار میدهد.
در س��الهای اخی��ر نی��ز ،دولت و ق��وه مقننه تا
حدی به این باور رس��یدهاند که بدون مش��ارکت
بخش خصوصی ،عبور از دوران گذار و رسیدن به
افقهای جدید امکانپذیر نمیباشد .بهطور مثال
در ماده  75برنامه پنجم شاهد تشکیل شوراهای
مش��ورتی دولت و بخ��ش خصوصی بودیم که در
واقع پیش جلس��اتی ب��رای هیئ��ت دولت تلقی
میگردد .همچنی��ن در آییننامه داخلی مجلس
شورای اس�لامی تغییراتی ایجاد ش��ده مبنی بر
اینکه تمام تصمیمگیریه��ا و قانونگذاریها در
کمیسیونهای تخصصی مجلس ،منوط به حضور
نمایندگان اتاق بازرگانی و تش��کلهای عضو آن
میباش��د که ای��ن ،نقطه عطفی برای مش��ارکت
تش��کلها در تعیین سرنوش��ت کاریشان تلقی
میگردد .ب��ه عبارتی ،ی��ک از مهمترین وظایف
تش��کلها ک��ه هم��ان ارائه مش��اوره ب��ه بخش
تصمیمسازی حکومت است ،تا حد زیادی از نظر
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قانونی بسترسازی شده است.
از جمل�ه مش�کالتی ک�ه تش�کلها با آن
مواجه هستند ،وجود خالءهای قانونی در به
رسمیت ش�ناختن آنهاست .به عبارت دیگر
ما هن�وز نتوانس�تهایم به درس�تی تمایزی
میان یک تشکل و یک واحد اقتصادی قائل
ش�ویم .از ط�رف دیگر عملکرد بس�یاری از
مدیران دولتی همچنان بر پایه رویکردهای
گذش�ته در نادی�ده انگاش�تن نهاده�ای
غیردولت�ی اس�توار اس�ت .در بس�یاری از
موقعیتها به تش�کلها به دید سازمانهای
فرع�ی که ب�ه دنب�ال منافع ش�خصی خود
هس�تند ،نگاه میکنند که این امر آنها را با
چالشهای بزرگی روبرو کرده اس�ت و منجر
به برخوردهای سلیقهای با فعالیت آنها شده
اس�ت .آیا گامهایی برای حل این مشکالت
قانونی ،فرهنگس�ازی و نیز آموزش فعاالن
این عرصه برداشته شده است؟
از جمل��ه مش��کالت دیگر تش��کلها میتوان به
کمبود منابع مالی ،کث��رت مراجع ثبت ،برخورد
س��لیقهای با تش��کلها ،مخدوش بودن مرزهای
هویتی آنها با حوزههای سیاس��ی ،ابهام در روابط
بین تش��کلها و جامعه بینالمللی ،عدم تضمین
شفافیت و پاس��خگو بودن تشکلها به گروههای
ذینفع ،عدم تعریف ارتباط منطقی بین تشکلها
با مراجع قانونی و اعضای آن اشاره کرد.
ب��رای حل ای��ن معض�لات ،در م��اده  91قانون
سیاس��تهای کل��ی اصل  ،44وظای��ف متعددی
ب��ر عهده ات��اق بازرگانی ،صنای��ع و معادن ایران
نهاده ش��ده است که از جمله آن میتوان به ارائه
پیشنویس قانون فضای مساعد کارآفرینی و رفع
موانع کس��بوکار اشاره کرد که برای اولین بار به
بخش خصوصی اج��ازه تنظیم پیشنویس قانون
ب��رای ارائه به قوه قانونگ��ذاری میدهد .در این
پیشنویس سعی شده است که تعریف تشکلها،
تثبیت جایگاه قانونیش��ان و نحوه حضور آنها در
مرج��ع تصمیمس��از و تصمیمگی��ر و نیز تنظیم
روابط بین تش��کلها و ذینفعان آنها مورد توجه
قرار بگیرند.
عالوه بر موارد ذکر ش��ده ،پایی��ن بودن فرهنگ
تشکل و کار گروهی و جمعی در کشور ما از یک
ط��رف ،و نبودن زیرس��اختهای قانونی از طرف
دیگر ،موانع فراوانی را پیش روی تش��کلهای ما
قرار داده است .از طرف دیگر در بسیاری از مواقع
حت��ی خود فع��االن اقتصادی نیز تفکر درس��تی
از عضویت در تش��کلها ندارند .ب��اور اینکه یک

واحد اقتصادی به عضویت یک تش��کل در بیاید
و انتظار داش��ته باش��د که تنها با پرداخت هزینه
عضویت خود ،تمامی مشکالت و مطالبات خود را
دریافت نماید ،بای��د تغییر کند .اقبال و موفقیت
کار یک تش��کل به عضویت فعال اعضای آن و به
اشتراک گذاشتن تجارب آنها بستگی دارد .از این
رو فرهنگس��ازی و آموزش اصول کار گروهی و
تشکلی میتواند بسیاری از این خالءهای فرهنگی
را جبران نماید.
جای دورههای آموزشی برای اعضای تشکلها از
یک س��و و مدیران و قانونگذاران از سوی دیگر
ت��ا به امروز در برنامههای اتاق خالی بوده اس��ت.
اما بر اس��اس برنامههای جدید ات��اق ،پروژههای
آموزش��ی متعددی در نظر گرفته ش��ده است .از
جمل��ه نقاط ضعفی ک��ه از طریق ای��ن برنامهها
در ت�لاش برای رفع آن هس��تیم ،اصالح ادبیات
تش��کلی و نیز تربیت نیروی انس��انی متخصص و
آشنا به امور اداره تشکلها است .در حال حاضر،
غالباً برای تأمین نیرو ،به بازنشس��تگان نهادهای
دولتی برای تصدی پس��ت دبیری و کارشناس��ی
تشکلها مراجعه میشود.
از طرف دیگر ،مدیران و صاحبان کسب و کار هر
چند در حوزه تخصصی خود ،مهندس��انی نخبه و
کارآمد میباشند ،اما در بسیاری مقاطع حساس،
ش��اهد تنش و برخوردهای غیرسازنده ،عدم دارا
بودن استراتژی و برنامه برای فعالیتها ،اختالف
عقای��د غیرس��ازنده و نیز عدم توانایی در بس��یج
نیروه��ا در بین آنها بودهای��م که این امر ضرورت
و نی��از به آموزش جدی ب��رای ادامه فعالیتهای
گروهی و تش��کلی را نش��ان میدهد .برنامههای
آموزش��ی این نهاد در سه فاز طراحی شده است
که ف��از اول برگ��زاری دورههای آموزش��ی برای
تش��کلهای نوپدید ،فاز دوم برنامههای آموزشی
متوسط برای تشکلهای فعال و حاضر در عرصه
و در نهایت دورههای آموزش��ی پیش��رفته برای
تشکلهای به بلوغ رسیده است.
برنامهه�ای ات�اق ب�رای افزای�ش س�هم
تشکلها در اجرای طرح هدفمندی یارانهها
و نیز کنترل قیمتها چیست؟
اتاق ایران به موقع نس��بت به ای��ن موضوع وارد
عمل ش��د و با حض��ور تش��کلهای اقتصادی و
صاحبنظ��ران ،به بررس��ی فرصتها و تهدیدهای
این ط��رح پرداخت .بعد از تدوی��ن گزارشهای
کارشناسی متعدد ،آنها را برای استفاده در اختیار
دولت قرار داد .جلسات مشورتی متعددی نیز در
این زمینه با دولت برگزار شد .بعد از گذشت یک
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سال از اجرای این طرح نیز همچنان نقطهنظرات،
راهکارها و بازخورده��ای بخش خصوصی از این
طرح به مراجع تصمیمگیر انتقال داده میشود.
در خبره�ا خواندی�م که آقای آلاس�حاق
ریاست محترم اتاق تهران محلهایی مناسب
و در خور ش�أن برای اس�تقرار تشکلها در
اتاق بازرگان�ی وعده دادهاند .آیا میتوان به
تحقق قریبالوقوع آن امیدوار بود؟
م��ن ه��م مدتی پی��ش مطلع ش��دم ک��ه آقای
آلاسحاق ،دغدغه پراکندگی تشکلها و مشکالت
ناش��ی از اس��تقرار دبیرخانههای آن را که بهحق
مش��کل مهمی است ،مطرح نمودند .از این جهت
ک��ه تهیه دفتر برای اس��تقرار تش��کلها با منابع
مالی محدود ،تحمیل کننده هزینههای س��نگین
برای آنهاست .از طرف دیگر ،آقای نهاوندیان نیز
تأکید زیادی بر همگرایی فیزیکی تشکلها دارند.
از این رو در س��اختمان جدی��د اتاق که در حال
حاضر در نزدیکی محل فعلی آن در حال ساخت
است و تا دو س��ال دیگر به بهرهبرداری میرسد،
بخشهایی برای استقرار تشکلها در نظر گرفته
شده است.
بجز موارد ذکر شده در بحثهای قبلی ،آیا
مشوقهای اقتصادی و قانونی از سوی دولت
برای تشکلها پیشبینی شده است؟
در سال گذش��ته ،تفاهمنامهای بین ریاست اتاق
و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران امضا شده
اس��ت که وظایفی را برای توسعه و توانمندسازی
صادراتی تش��کلها بر عهده طرفین قرار میداد.
برخی از این وظایف که بر عهده س��ازمان توسعه
تجارت قرار گرفت ،متأس��فانه تا به امروز حداقل
از طری��ق اتاق ایران محقق نش��ده اس��ت .البته
باید این نکته را متذکر ش��وم ک��ه ماهیت ذاتی
تش��کلها و فلسفه وجودیشان بر پایه استقالل از
دولت و کمکه��ا و حمایتهای مالی دولت قرار
داده شده اس��ت .بنابراین بیشتر سعی بر فراهم
ساختن فضا و بستر قانونی مستعد برای فعالیت
تش��کلها مد نظر قرار گرفته است تا کمکهای
مستقیم مالی.
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سیاس�تگذاریهای اتاق برای تشکلهای
فع�ال در زمینهه�ای تکنولوژیهای نوین و
دانشبنیان از جمله س�ندیکای شناس�ایی
و مکانیاب�ی رادیوی�ی ک�ه ه�ر چن�د نوپا
میباش�ند ،اما حوزه فعالیت آنها بسیار مهم
و گسترده میباشد ،چیست؟

ریاس��ت اتاق اهمیت و توجه بس��یار زیادی برای
تش��کلهای دانشبنی��ان و  Hightechقائ��ل
اس��ت ،موضوع این تش��کلها در کمیسیونهای
تخصصی اتاق مورد بحث قرار گرفت و هم اکنون
نیز کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون کسبوکار
دانشبنیان تأس��یس شده اس��ت .با تأسیس آن،
تریبون و فضایی فراهم ش��ده که اعضای فعال در
این زمین��ه بتوانند به تب��ادل اطالعات ،دانش و
تجربه بپردازند.
در حوزه فعالیتهای تش��کلی نیز ما خالء وجود
تش��کلهای  Hightechرا بهخوب��ی احس��اس
میکردیم .از این رو اقدام به جذب و س��اماندهی
و تبلیغ و نهادس��ازی ب��رای واحدهای اقتصادی
فع��ال در ای��ن زمینه نمودیم که ای��ن امر منجر
به تأس��یس تش��کلهایی از قبیل انجمن صنایع
خورشیدی ایران ،انجمن صنایع هوافضایی ایران،
س��ندیکای ش��رکتهای تولید کننده تجهیزات
پزش��کی و البته تأسیس س��ندیکای شناسایی و
مکانیابی رادیویی گردید.
در ادام��ه نیز قرار بر این اس��ت که با شناس��ایی
حوزههای کس��ب و کار و انجام مطالعات الزم در
این ارتباط ،تش��کلهای باالدستی و پاییندستی
را در این حوزهها شناس��ایی نماییم و نقش��ه راه
تش��کلی در حوزه ای��ن گونه کس��بوکارها را با
کمک صاحبنظران ،طراحی و تدوین نماییم.
چشمانداز شما از آینده چیست؟
ب��ا توجه به رس��التی که بر دوش ات��اق بازرگانی
ق��رار دارد ،امیدواریم که بتوانیم از یک س��و ،به
هماهنگس��ازی فعالیت تش��کلها ب��ا تحوالت
اقتصادی و اجتماعی کش��ور پرداخته و از س��وی
دیگر ،تمام ظرفیتهای خود را برای یک مشارکت
ملی و همگانی در عرصه مدیریتی برای پاسخگویی
به نیازها ،خواستهها و انتظارت مورد نظر تشکلها
بس��یج نماییم .فارغ از نگاههای س��لیقهای که در
برخی از مدیران دس��تگاههای دولتی وجود دارد،
ام��روزه از نظر قانونی زمینههای مس��اعدی برای
مشارکت تشکلها فراهم شده است.
طبیعت��اً در دوره گ��ذار ،آنچ��ه از اهمیت زیادی
برخ��وردار اس��ت ،انضباطپذی��ری اجتماع��ی،
س��اختاری و مدیریت��ی بخش خصوصی اس��ت
ت��ا بتواند توانمن��دی خود را ب��رای پذیرش این
مس��ئولیت خطیر اثبات نمایند .در واقع دولت به
عنوان اهدا کننده اختیارات و وظایف و تشکلها
ب��ه عنوان گیرنده آنها هر ی��ک باید وظیفه خود
را به درس��تی ایف��ا نمایند و همس��و با تحوالت
اقتصادی کشور عزیزمان پیش بروند.
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مبانی فناوری RFID
مقدمه:
فناوریهای بسیاری برای تشخیص هویت از طریق فرکانس رادیویی وجود دارد .این مقاله تفاوت
بین شناس��ههای فعال ( ،)Active Tagsشناسههای غیرفعال ( )Passive Tagsو تفاوت بین
سیستمهای فركانس پایین( ،)LFباال( )HFو بسیار باال ( )UHFرا مورد بررسی قرار میدهد.
تکنولوژی تش��خیص هویت از طریق فرکانس رادیویی موج بعدی در تکامل رشد دیجیتالی شدن
است.اس��اس این تکنولوژی اتصال اجسام به اینترنت ،ردیابی آنها و به اشتراک گذاشتن دادههای
مربوط به آنها میباشد .مفهوم این تکنولوژی ساده بوده و با قرار دادن یک گیرنده (یک ریزتراشه
همراه با یک آنتن) بر روی جس��م و اس��تفاده از یک قرائتگر (یک دس��تگاه با یک یا چند آنتن)
میتوان اطالعات تراش��ه را با اس��تفاده از امواج رادیویی به قرائتگر منتقل کرد .س��پس قرائتگر
اطالعات را به کامپیوتر و یا ش��بكه جهانی منتقل کرده بهطوری که دادهها،ارزش اس��تفاده برای
کاربردهای خاص را پیدا کنند.
از آنجایی كه انواع مختلفی از سیستمهای  RFIDوجود دارند ،نصب و استفاده از آنها برای تولید
دادههایی که میتوانند س��بب کاهش هزینهها و یا افزایش بهرهوری ش��وند بس��یار جذاب است.
انتخاب نوع مناس��ب از سیس��تم  RFIDبرای یک کاربرد خاص بس��یار مهم میباشد .همچنین
بسیار مهم است که جهت اطمینان از درستی نصب و پیکربندی سیستم از یک تکنسین یا نصاب
کارآزموده کمک گرفته شود.
هدف این مقاله معرفی اس��اس تكنولوژی  RFIDمیباش��د .در این بین اطالعات تكنیكی زیادی
در اختیارتان قرار میگیرد که درک همهی آنها برای ش��ما الزم نمیباشد ولی با شناخت صحیح
از ای��ن تکنول��وژی و درک تفاوته��ای عمده میان ان��واع مختلف سیس��تمها ،درانتخاب صحیح
سیس��تم منطبق بر نیازهایتان موفقتر خواهید بود .اكثر قریب به اتفاق شناس��ههای  RFIDو یا
ترانسپوندرها (دستگاه گیرنده که به محض دریافت سیگنال بهطور خودکار آن را جواب میدهد).
از یک ریزتراشه سیلیکونی برای ذخیره یک شماره سریال منحصر به فرد و سایر اطالعات استفاده
مینمایند.
شناس��ههای RFIDدر دو گروه عمد ه سیس��تمهای غیرفعال( )Passiveوفعال ( )Activeقرار
میگیرند شناس��ههای غیرفعال فرس��تنده ()Transmitterندارند و با استفاده از انرژی ارسال
ش��ده از آنتنهای قرائتگر( )Readerاطالعات و ش��ماره س��ریال منحصر به فرد خود را از طریق
انعكاس موج ارسال مینمایند.شناسههای فعال دارای فرستنده ،منبع تغذیهو معموالً اما نه همیشه
دارای یک باتری نیز میباش��ند (شناس��ههای فعال میتوانند انرژی را از خورشید و یا منابع دیگر
نیز جذب کنند ).آنها با پخش س��یگنال اطالعات ذخیره ش��ده در میکروچیپ را ارسال میکنند.
نوع دیگری از شناس��هها نیز وجود دارند كه نیمه -غیرفعال ( )Semi-Passiveنامیده میشوند
كه از باتری استفاده کرده و برای کاربردهای خاص مناسب میباشند.
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سیستمهای فعال :RFID
شناس��ههای فع��ال در اموال ب��ا حجمهای باال
مانن��د كانتینرهای بار و ماش��ینهای ریلی كه
نیاز به ردیابی در فواصل طوالنی دارند (مث ً
ال در
محوطه توزیع) استفاده میش��وند .آنها معموالً
در فركانسه��ای  455MHz ,2.45GHzی��ا
 5.8GHzكار ک��رده و فاصله خوانش آنها بین
 20تا  100متر میباشد.
بهطور کلی دو نوع تگ فعال وجود دارد:
 -1شناس��ه مبتن��ی ب��ر ترانس��پوندرها
Transponders
 -2شناسه مبتنی بر بیکن Beacons
ترانس��پوندرهای فعال هنگامی که س��یگنال از
یک قرائتگر دریافت میکنند فعال شده و پاسخ
میدهند .از این شناس��هها درایستگاههای اخذ
ع��وارض ،ایس��تگاههای کنترل و سیس��تمهای
دیگر اس��تفاده میشود .هنگامی که یک ماشین
ب��ا یک ترانس��پوندر فع��ال نزدی��ک محل اخذ
عوارض میگردد سیگنالی از قرائتگر نصب شده
در ایس��تگاه ارسال ش��ده ،که ترانسپوندر نصب
ش��ده بر روی شیشه ماشین آن را دریافت کرده
و فعال میشود .س��پس ترانسپوندر IDمنحصر
به فرد خود را به قرائتگر میفرستد.
ترانسپوندرها تنها سیگنال خود را زمانی که در
محدوده یک قرائتگر باشند ،پخش میكنند که
این امر به حفظ عمر باتری آنها کمک میکند.
بیکنها :در سیستمهای  RTLSکه در آن محل
دقیق اموال باید ردیابی گردد ،استفاده میشوند.
در سیس��تم  RTLSبیکنه��ا یک س��یگنال با
شناسه منحصر به فرد در فواصل زمانی از پیش
تنظیم شده از خود ارسال مینمایند.
این سیگنال میتواند هر سه ثانیه یکبار یا روزی
یکبار بس��ته به اهمیت اطالع از محل اموال در
یک لحظه خ��اص در زمان منتش��ر گردد .این
سیگنال حداقل توسط  3قرائتگر در محیطی که
اموال قرار است ردیابی شوند ،خوانده میشود.
از این سیستم معموالً در محیطهای باز استفاده
میکنن��د اما خودروس��ازان از این سیس��تم در
مراک��ز تولی��دی بزرگ خ��ودرو ب��رای ردیابی
قطعات خودرو استفاده میکنند .فاصله خوانش
برچس��بهای فع��ال تا قرائتگ��ر  100متر بوده
و چون س��یگنال از برچس��ب به قرائتگر ارسال
میشود ،بس��یار مورد اطمینان اس��ت .اگر چه
کارکرد آنها برخی اوقات تحت تأثیر باران دچار
اختالل میشود.
قیمت این شناس��هها بس��ته به میزان حافظه،

عمر باتری ،سنس��ورهای موجودروی شناس��ه
مانند سنس��ور حرارت ،اس��تحکام (هر چه تگ
ضخیمتر و دارای پوش��ش پالستیکی با دوامتر
باش��د گرانتر خواهد ب��ود) و غیره از 10دالر تا
 50دالر متغیر میباشد.
سیستمهای غیرفعال :RFID
شناس��ههای غیرفع��ال منب��ع تغذی��ه و
فرس��تندهندارند .قیمت آنها نیز از شناس��ههای
فعال بس��یار پایینتر اس��ت ( 20تا )Cent 40
و نیازی به نگه��داری نیز ندارند به همین دلیل
تولیدكنندگان و خردهفروش��ان از این شناسهها
در زنجیره تأمین خود استفاده میكنند.
عموماً فاصله خوانش این شناسهها بسیار کمتر
از شناس��ههای فعال (از چن��د اینچ تا  10متر)
میباشد.
نمونههایی از شناسههای غیرفعال
یك ترانسپوندر غیرفعال متشکل از یک ریزتراشه
متصل به یک آنتن بوده و به شكلهای مختلفی
به ب��ازار عرضه میگ��ردد .شناس��ه میتواند به
ش��کل یک كارت پالستیكی ،كلید باشد و یا در
دیوارهای یك پوشش پالستیكی جاسازی گردد
و دارای بستهبندی خاص برای مقاومت در برابر
گرما ،س��رما و یا م��واد تمیز کننده ش��یمیایی
خشن باشد.
ش��کل شناسه بستگی به کاربرد آن دارد اما نوع
بس��تهبندی آن به میزان قابل توجهی به قیمت
آن میافزاید.
شناس��ههای غیرفعال در فركانسهای متنوعی
فعالی��ت میکنن��د .تگه��ای فرکان��س پایین
( )LFدر فرکان��س  125KHz ،124KHzو
 ،135KHzتگه��ای فرکانس ب��اال ( )HFدر
فرکان��س  13.56MHzو تگه��ای فرکان��س
بسیار باال ( )UHFدر فرکانس بین 860MHz
تا  960MHzوجود دارند .بعضی سیستمها نیز
از فرکان��س  GHz 2.45و دیگر مناطق طیف
رادیویی استفاده میکنند.
ام��واج رادیویی ،رفتار متفاوت در هر یک از این
فرکانسه��ا از خود نش��ان میدهند که نش��ان
دهنده ای��ن نکته میباش��د ک��ه فركانسهای
مختل��ف ب��رای كاربرده��ای مختلف اس��تفاده
میشوند.
میخواهیم کم��ی در مورد تف��اوت فرکانسها
توضی��ح بدهیم .امواج ب��ا فركانسپایین توانایی
عب��ور از دیوار را دارند اما از فلز نمیتوانند عبور
کنند .اس��تفاده از شناس��ههای فرکانس پایین
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برای مواردی که در آن ،برچس��ب باید از طریق
م��واد ی��ا آب در فواصل نزدیک خوانده ش��ود،
مناسب میباشد.
با افزایش فرکانس ،امواج رادیویی رفتاری شبیه
به رفتار نور پیدا کرده و نمیتوانند در مواد نفوذ
کنند و از بسیاری مواد منعكس میشوند .امواج
در باند  UHFتوسط آب جذب میگردند.یکی
از چالشه��ای پی��ش روی ش��رکتهایی که از
سیستمهای  UHFاستفاده مینمایند ،توانایی
خوان��دن تگهای  RFIDدر مرکز یک پالت یا
تگهای��ی که بر روی م��وادی که از آب و یا فلز
ساخته شدهاند میباشد.
س��ؤال این اس��ت كه چرا ش��رکتها مش��تاق
ب��ه اس��تفاده از سیس��تمهای غیرفعال،UHF
در زنجی��ره تأمی��ن خ��ود بهجای اس��تفاده از
سیس��تمهای با فرکانس پایی��ن ( )LFو یا باال
( )HFمیباش��ند؟ یکی از دالیل این اس��ت که
برخی از فروش��ندگان در بازار  UHFتگهای
س��اده و کمهزینه را ارائ��ه میکنند .عامل دیگر
فاصله خوانش میباش��د .مث ً
ال شناس��ههایی که
برای سیس��تم  RFIDدر انب��ار بهکار میروند،
بای��د در فاصله  3/3متری خوانده ش��وند تا این
سیس��تم کاربرد داشته باش��د؛ زیرا راه دیگری
برای خواندن شناس��ه نصب ش��ده بر روی یک
پال��ت به هنگام عب��ور از درب بارانداز در فاصله
کمتر از  3/3متر وجود ندارد.
در فواصل نزدیکتر ،قرائتگر عم ً
ال مانع فیزیكی
در مسیر ورود و خروج در انبار به وجود میآورد.
تگه��ای فرکانس پایین معم��والً از فاصله 30
س��انتیمتری ( 12اینچ) قابل خواندن میباشند
و تگهای با فرکانس باال ( )HFدر فواصل تا 1
مت��ری و شناس��ههای  UHFدر فواصل تا 3/3
متری یا بیشتر خوانده میشوند.
فاصله خوانش به عوامل متعددی بس��تگی دارد
ولی ش��اید یكی از مهمترین ش��یوههای ارسال
و دریافت امواج باش��د .تگهای فركانس پایین
( )LFو فركان��س ب��اال ( )HFعموم��اً از القای
مغناطیسی استفاده میكنند .یك كویل یا حلقه
سیمی در تگ و یكی در قرائتگر محاذی هم قرار
میگیرند و موج الكترومغناطیس (بیشتر القای
میدان مغناطیسی) را با هم تبادل میكنند.
تگ توان مصرفی الزم را از میدان مغناطیس��ی
اس��تخراج میكن��د و از آن توان برای روش��ن
كردن مدارات خود اس��تفاده میكند و س��پس
برای پاس��خ دادن به قرائتگر ب��ا تغییر بار روی
آنتن حلقه س��یمی خود مشخصات آن را تغییر

میده��د .قرائتگر ای��ن تغیی��رات را به صورت
تغییرات كوچ��ك در میدان مغناطیس��ی خود
احس��اس كرده و آنها را به صورت صفر یا  1كه
تش��خیص داده اس��ت ،تغییر میدهد كه قابل
درك توسط سایر بخشها میباشد .اصوالً چون
تب��ادل اطالعات بی��ن  Tagو قرائتگر از طریق
یك میدان مغناطیس��ی نزدیك انجام میشود،
فاصل ه خوانش در اینگونه تگها محدود است.
ام��ا در تگهای غیرفعال در باند  UHFبهجای
القای مغناطیس��ی در فاصله خیل��ی نزدیك ،از
كوپل انتش��اری استفاده میش��ود .یك قرائتگر
موج الكترومغناطیس��ی از خود س��اطع میكند
كه ذاتاً با بهوجود آوردن یك میدان مغناطیسی
متفاوت است .تگ ،موج حاصل را جذب كرده و
آن را تبدیل به برق برای روش��ن كردن مدارات
خود مینماید.
م��دارات برای پاس��خ دادن به قرائتگ��ر باز هم
امپدانس بار آنت��ن را تغییر میدهند .در نتیجه
موجی كه به تگ میرسد در بعضی مواقع كام ً
ال
جذب و بعض��ی موارد كام ً
ال منعكس میش��ود
ك��ه باز هم توس��ط قرائتگر به ص��ورت «صفر»
و «یک» تعبی��ر میگردد .این هم��ان مفهموم
انعكاس برگش��تی اس��ت كه تگ غیرفعال را از
وجود فرستندهی س��نتی بینیاز میكند .البته
به جای حالتی كه س��یگنال انعكاس برگش��تی
به صورت جذب و انعكاس كامل باشد ،میتواند
مش��تمل بر تغییر فاز نسبت به سیگنال ارسالی
باش��د و در این حالت قرائتگر تغییرات فاز را به
دیتای صفر و یك تبدیل میكند.
فاكتورهایی كه عملكرد سیس��تم را تحت تأثیر
قرار میدهند
ضرورت��ی ن��دارد ك��ه پیچیدگیه��ای نحوهی
ارتباطات را متوجه شویم اما مصرفكنندهنهایی
بایس��تی با ویژگیهای پایه برای سیس��تمهای
مختل��ف و آنچه عملك��ردش را تحت تأثیر قرار
میدهد ،آشنا باشد.
از آنجا كه سیستمهای فركانسی پایین ( )LFو
باال ( )HFاز ( Inductive Couplingكوپل
كویل مغناطیس��ی) اس��تفاده میكنن��د ،ابعاد
میدان قرائتگركوچكتر است و راحتتر كنترل
میشود.
تگه��ای ب��ا فركان��س بس��یار ب��اال ()UHF
ك��ه از كوپ��ل انتش��اری از (Propagation
 )Couplingاس��تفاده میكنن��د ،س��ختتر
كنترل میش��وند چرا كه انرژی به مسافتهای
طوالنیتر ارس��ال میشود .در این حالت ممكن
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اس��ت شناس��ههایی خوان��ده ش��وند ک��ه اص ً
ال
نمیخواستیم خوانده شوند!
همچنین سیس��تمهای فركانس پایین ( )LFو
فركانس ب��اال ( )HFدر مجاورت آب و فلز بهتر
از سیستمهای  UHFعمل میكنند چرا كه در
آب بهتر نفوذ میكنند و خطا در خواندن اتفاق
نمیافتد .در حالی كه امواج  UHFتوس��ط آب
جذب میشوند.
خوان��دان تگ روی مایعات با مش��کالتی همراه
میباشد.
در حقیقت یك نقطهضعف سیستمهای UHF
عدم اطمینان در خواندن درس��ت شناسهها در
این شرایط میباشد .در ادامه ،مشكالت دیگری
كه مصرفكنندهنهایی با آن دس��ت و پنجه نرم
میكند ،آمده است.
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خروج آنتن از تنظیم:
با سیس��تمهای انتش��ار موج (Propagation
 ،)Couplingآنتن بهگونهای تنظیم شده است
كه امواج با فركانس��ی خاص��ی را دریافت كند.
زمانی كه آنتن بر روی ش��یء قرار میگیرد كه
 RF Friendlyنیس��ت(مانند آب حاوی امالح
و یا فل��زات) تنظیمات آنتن (مش��خصهی فنی
آنتن) به هم میخورد وبه همین دلیل شناس��ه
به آس��انی نمیتواند انرژی كافی برای برگش��ت
دادن سیگنال را به دست آورد.
راهه��ای مختلفی برای حل این مش��كل وجود
دارد؛ برای مثال در موادی که قس��مت عمدهی
آنها آب باشد یا از فلز ساخته شده باشند ،آنتنها
میتوانند به گونهای متفاوت طراحی ش��وند كه

در مجاورت آب و فلز ،مشخصات فنی آنها ثابت
مانده و امکان خواندن شناس��ه را افزایش دهند.
راه دیگر ایجاد یك فاصله هوایی بین شناس��ه و
جسم است.
انج��ام این كار در مجاورت فل��ز حتی بهرهوری
آنت��ن را از حال��ت عادی باالتر میب��رد چرا كه
انرژی منعكس ش��ده از فلز توان بیشتری را به
شناسه منتقل میكند و معادل بزرگتر شدن و
حساستر شدن آنتن است.
تضعیف سیگنال:
تضعیف س��یگنال ()Signal Attenuation
در كارب��ری  RFIDب��ه منزله كاه��ش انرژی
ارس��ال شده توسط  Readerیا انرژی منعكس
شده توسط شناسه میباشد .اگر انرژی كمتری
به شناسه برسد ،باید فاصلهی شناسه با قرائتگر
كاهش یابد.
انرژی ارسال شده از قرائتگر بهطور ذاتی با اضافه
ش��دن فاصله كاه��ش مییابد (می��زان کاهش
متناس��ب با مجذور عک��س فاصله میباش��د).
شناسههای  UHFاز نوع غیرفعال (شناسههای
بدون باتری) در س��طوح پایین توان ،هم انرژی
خ��ود را دریافت کرده و س��یگنال را برگش��ت
میدهند .اما توان برگش��تی از شناسه با سرعت
بیش��تری نس��بت به توان س��یگنال ارسالی از
قرائتگر کاهش مییابد و معموالً شناسه در این
وضع فرمان را دریافت میكند ولی پاسخ ضعیف
آن توسط قرائتگر دریافت نمیشود.
دلیل دیگ ِر افت توان ،میتواند فاصله زیاد آنتن از
قرائتگر باشد؛ اینكار باعث افت انرژی در كابلهای
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ارتباطی و پایین آمدن عملكرد میشود.
از طرف��ی آب ،كربن و مواد دیگر ،انرژی UHF
را جذب میكند بنابراین محصوالتی که قسمت
عمده آن را آب تش��کیل میده��د ،مانند میوه
و نوش��یدنی یا محصوالت ساخته شده از كربن
مانند باتریها ،انرژی دریافتی توسط شناسههای
متصل به این مواد را تضعیف میكنند.
تداخل الكترومغناطیسی :
 EMIنویزی اس��ت كه دریافت سیگنال روشن
از شناسه  UHFرا مش��كلتر میكند .این امر
میتوان��د ناش��ی از وجود طیف گس��تردهای از
ماشینها باشد.
موتورها از خود نویز  EMIمنتش��ر میكنند و
ممكن است الزم باشد برای جلوگیری از تداخل
آن با سیس��تمهای  ،RFIDپوشش محافظتی
( )Shieldب��ه موتورها اضافه ش��ود .نوار نقاله
خط تولید با تسمه از جنس نایلونی و رباتهای
موج��ود در خ��ط تولید نی��ز ایج��اد تداخل با
سیستمهای  RFIDمیكنند.
تداخل میتواند از سایر سیستمهای RF-based
كه در انبارها اس��تفاده میشوند نیز ایجاد شود.
برای مثال بسیاری از شبكههای بیسیم محلی
كه از قدیم اس��تفاده میشوند ،در باند فركانسی
 UHFكار میكنن��د و باید ب��رای جلوگیری از
تداخل به استاندارد )WiFi(802.11ارتقا پیدا
کنند .تلفنهای بیس��یم ،ترمینالهای بیسیم
كامپیوتر و دستگاههای دیگر نیز در سیستمهای
 RFIDتداخل ایجاد میكنند.

غیرفعال برای پالتها ،جعبهها و اموال با ارزش
با شناس��ههای فعال برای ردیابی کانتینرها که
به پایگاههای نظامی متفاوت و قارهای فرستاده
میشوند ،است.
این دپارتمان شناسههای غیرفعال روی جعبههای
محت��وی مواد غذایی را اس��کن ک��رده و یک کد
 EPCبه جعبههایی که روی یک پلت قرار دارند،
اختصاص میدهد .به محض اینکه پلتها در یک
کانتینر بارگیری میش��وند ،اطالعات شناسههای
روی جعبهه��ا و پلت مرتبط به آن روی شناس��ه
فعال مربوط به کانتینر نوشته میشود.
در تس��تی كه در وزارت دفاع امریكا انجام ش��د،
موضوع ردیابی كاال از انبار فروشنده تا سنگر نظامی
به اثبات رسید .وقتی كه كامیون از انبار وزارت دفاع
خارج شد ،تگ فعال كانتینر خوانده شد و اطالعات
وارد سیس��تم نظ��ارت آنی همهی ام��وال Total
 Asset Visibilityیا  TAVگردید.
زمان��ی كه كامیون به ایس��تگاه قطار یا فرودگاه
یا بندر رس��ید تگ مربوطه باز هم خوانده شد و
مكان مرس��وله در شبكه بهطور مجدد ثبت شد.
در كلیه بن��ادر فرودگاهها و انبارها و پایگاههای
مرتب��ط با وزارت دفاع امریكا در سراس��ر جهان
قرائتگ��ر نصب گردیده كه به وزارت دفاع قدرت
«نظ��ارت» كامل بر كلیه اموال و تجهیزات خود
را بده��د .گیرندههای  GPSتعبیه ش��ده روی
کامیونه��ا قادرن��د محل ای��ن کامیونها را در
طول مس��یر بهصورت لحظهای نش��ان دهند و
بدین ترتیب صاحبان کاال از رس��یدن امن کاال
به مقصد اطمینان خاطر حاصل میکنند.
بنابرای��ن در آینده ی��ك مدیر زنجی��ره تأمین
میتوان��د بهطور پویا محمولهها را مدیریت كند.
پتانس��یل كم بودن كاال در
برای مثال زمانی كه
ِ
فروشگاهی وجود دارد با تغییر مسیر كامیونها
به آن مکان میتوان از ضررهای اقتصادی ممكن
بهسرعت پیشگیری كرد.
واضح اس��ت ك��ه RFIDبهطور ج��دی كارایی
زنجی��ره تأمی��ن را بهبود میبخش��د ام��ا این
تكنولوژی كاربردهای دیگری نیز دارد از تأمین
امنیت س��اختمانها ،تضمی��ن ایمنی کارگران،
بهب��ود اس��تفاده از اموال و كاه��ش خطاها در
خطوط تولید و افزایش س��رعت و بهرهوری در
تمام موارد فوق.

تركیب  RFIDفعال و  RFIDغیرفعال:
هدف استفاده از  RFIDدر زنجیره تأمین ایجاد
نظارت و قابلیت شناسایی باال برای کنترل دقیق
و بیدرنگ موقعیت محصوالت و اشیا میباشد.
اما زمانی كه محصوالت انتقال پیدا میکنند این
قابلیت از بین میرود؛ بنابراین میتوان با ترکیب
شناس��ههای غیرفعال و فعال با یكدیگر تعیین
کرد که كاالها در كدام كانتینر قرار دارند و چه
زمانی از انبار توزیع خارج ش��دهاند و همچنین
به كم��ك  GPSمیت��وان موقعی��ت كاالها را
درحال حرکت در مس��یر جاده نیز تعیین كرد.
(این نوع سیس��تم برای به اجرا درآوردن هزینه
باالیی دارد و زمانی میتوان از آن اس��تفاده کرد
كه كمپانی به دنبال كاهش س��رقت در زنجیره برگرفته از :مجله RFID Journal
تهیه کننده :مهندس سمسارزاده ،شرکت کاوشکام
تأمین میباشد).
وزارت دف��اع آمریکا درصدد ترکیب شناس��هی
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 RFPکنترل دسترسي فيزيکي
مقدمه
سيس��تم کنترل دسترس��ي فيزيکي ،سيستمي متش��کل از نرمافزار و س��ختافزار و افراد (شامل
پرس��نل ،نگهبان و غيره) بوده ،که وظيفه اجراي سياس��تها و قوانين عب��ور به محيطهاي تردد
( )Access areaرا بر عهده دارد .دسترسي فيزيکي توسط فرد و يا خودرو ميتواند به روشهاي
متفاوتي مانند پرداخت پول ،تأييد هويت و غيره صورت پذيرد .در اين سيس��تم از مفهومي به نام
دروازه عبور جهت جداسازي محيط تردد ( )Access areaاز ساير محيطها استفاده ميگردد که
ميتواند شامل تجهيزات فيزيکي محدود کننده مانند گيتهاي نفري ،نگهبانان و غيره باشد.
در اين متن به بخشهاي نرمافزاري سيستم کنترل دسترسي پرسنل و خودرو که زيرمجموعهاي
از سيس��تم کنترل دسترس��ي فيزيکي بوده ،پرداخته ميشود .در اين سيستم هر فرد و يا خودرو
از يک نش��انه شناس��ايي جهت تأييد ( )identificationو يا تعي��ن ( )verificationهويت و
دريافت اجازه تردد در نواحي مجاز ( )Access areaاستفاده ميکند .نشانه شناسايي شامل سه
دستهي زير ميباشد:
 .1دسته اول شناسههايي مجازي (مانند شماره رمز که در ذهن افراد ذخيره ميشود).
 .2دسته دوم شناسههاي فيزيکي (مانند انواع کارتهاي هوشمند ،تگها و غيره)
 .3دسته سوم شناسههاي بيومتريک بوده که جزئي از هر فرد ميباشد (مانند اثر انگشت ،مردمک
چشم ،چهره ظاهري ،صوت و غيره)
همچنين امکان عبور افراد و وسايل نقليه بدون استفاده از نشانه شناسايي و با تأييد مسئول مجاز
(نگهبان ،گارد و  )...در شرايط خاص وجود دارد.
قسمتهايي که با عالمت (*) نشانگذاري شده است ،نيازمنديهاي اختياري را بيان ميکند.

اجزاي اصلي سيستم کنترل تردد
يک سيس��تم کنت��رل تردد نياز ب��ه بخشهاي
متعددي دارد که اين بخشها با هم و به ش��کل
مجتمع تش��کيل يک سيس��تم کنترل تردد را
ميدهند.
از جمل��ه مهمترين اين اجزا ،نرمافزار اس��ت که
خود از بخشهاي متعددي تشکيل شده است.
در ادامه ب��ه بخشهاي پايه مورد نياز براي يک
 .1سيستم مديريت هويت
نرمافزار کنترل تردد اشاره ميگردد.
در اين قس��مت از نرمافزار ،پرس��نل و يا وسيله
 -1سيستم مديريت هويت
 -2سيستم مديريت نظارت ( )monitoringو
کنترل ()management
 -3سيستم مديريت گزارشگيري
 -4سيستم برنامهريزي تردد
 -5مشخصات عمومي نرمافزار
 -6بخشهاي مکمل سيس��تم کنترل دسترسي
پرسنل و خودرو
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نقلي��ه تعري��ف و به هرکدام يک يا چند نش��ان خودرويي و غيره به و يا از فرمتهاي استاندارد
شناس��ايي اختص��اص پي��دا ک��رده و همچنين (متني XML ،و غيره)
مش��خص ميش��ود که به کدام يک از بخشها
و در چه زمانهايي دسترس��ي داش��ته باش��ند .2 .سيستم مديريت نظارت ()monitoring
بنابراين در اين بخش امکانات زير وجود دارد :و کنترل ()management
 .1.1بخش تعريف ،ويرايش و حذف پرس��نل و مانيتورينگ به کاربر اجازه ميدهد که وضعيت
وسيله نقليه که ميتواند شامل موارد زير باشد :بخشهاي مختلف سيس��تم را مش��اهده کند؛
 .1.1.1ن��ام و ن��ام خانوادگي جهت پرس��نل و مانند ت��ردد مربوط به هر نش��ان شناس��ايي و
پ�لاک ،رنگ ،نوع خودرو و غيره جهت وس��يله آالرمهاي مختلف .اين بخش به قسمتهاي زير
تقسيم ميگردد:
نقليه
 .1.1.2يک ش��ماره يکتا براي هر فرد يا خودرو  .1ام��کان تعريف و تنظيمات س��ختافزارهاي
مانند ش��ماره پرس��نلي که جهت تمايز بين دو موجود در سيس��تم (مانن��د گيتها و تجهيزات
نهاد تردد کننده از ديد سيس��تم در بخشهاي مربوط به هر گيت مانند ريدرها و غيره ،خطوط
متف��اوت نرمافزار مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .عبور خودرويي و تجهيزات وابسته مانند راهبند،
(در صورت پر نش��دن توسط اپراتور بايد توسط سيس��تم تش��خيص پالک و غيره ،و همچنين
تعيين جه��ت هر دروازه عبور «ورورد ،خروج يا
سيستم خودکار توليد شود).
 .1.1.3توضيحات و ساير اطالعات اضافي مانند هردو» و ساير موارد مورد نياز).
 .2ام��کان تعريف فضاهاي فيزيکي دسترس��ي
شماره تماس و يا محل کار و غيره
 .1.1.4الصاق عکس به پرسنل و يا خودرو (*) ( )Access areaو امکان��ات مديريت��ي و
 .1.1.5تاري��خ انقض��ا براي تعريف ه��ر فرد و يا دس��تهبندي محيطه��اي فيزيکي ت��ردد مانند
تعري��ف و ويراي��ش محيطهاي ت��ردد که بايد
خودرو (*)
 .1.1.6امکان اضافه ک��ردن فيلدهاي اطالعاتي با رعايت س��اختار سلس��له مراتب دس��تهبندي
محيطهاي فيزيکي باش��د (براي مثال س��ايت،
دلخواه (*)
حوزه ،ساختمان ،بخش ،طبقه ،درب و غيره).
 .2بخ��ش تعريف نش��انه شناس��ايي ( .3 Badgeمانيت��ور و صدور فرامي��ن کنترلي تجهيزات
 )Issuingکه با توجه به س��ه دسته بيان شده سختافزاري مانند گيتها ،دربها و غيره
ميتوان��د به روشهاي متفاوت��ي صورت پذيرد .4 .مانيتور کردن پرسنل و تردد آنها
اين بخش هم بايد ش��امل تاريخ انقضا و امکان  .5مانيتور کردن ساير رويدادهاي رخ داده در سيستم
 .6قابلي��ت دريافت و نماي��ش آالرمها و امکان
فعال يا غيرفعال کردن را دارا باشد.
 .3بخش مديريت ت��ردد فرد/خودرو که در اين تعري��ف آالرمه��اي مختل��ف همراه با ش��رايط
رويداد هر آالرم و تعريف نوع مواجهه سيس��تم
بخش موارد زير انجام ميپذيرد:
 .3.1الصاق يک نش��ان شناس��ايي به هر فرد يا ب��ا آالرمه��اي رخداده (ب��راي مث��ال در مواقع
اضط��راري و يا آتش س��وزي ب��ا دريافت آالرم
خودرو؛
 .3.2امکان تعريف دسترسي فرد/خودرو به فضا مربوطه دربهاي خروج اضطراري باز و فرامين
مورد نياز از بخش سختافزار و نرمافزار سيستم
يا حوزه خاص؛
 .3.3ام��کان فعال يا غير فع��ال کردن تردد هر صادر گ��ردد و يا ص��دور آالرم در صورت ورود
غير مجاز و با استفاده از روشهاي غير متعارف
فرد/خودرو؛
 .4امکان��ات مديريت��ي پرس��نل مانن��د تعريف موجود در سيستم).
گروههاي مختلف و اختص��اص افراد به گروهها  .7امکان نمايش گرافيکي (براي مثال نقشه) از
و دس��تهبندي پرسنل جهت س��هولت و امکان محيط تردد و وضعيت سيس��تم همراه با امکان
صدور فرامين کنترلي در اين محيط)*( .
مديريت بهتر؛ (*)
 .5امکان ورود و خ��روج ( .8 )import/ exportفراهم کردن امکان تش��خيص پرس��نل و يا
دادهه��اي موج��ود در اي��ن بخ��ش و يا س��اير خودروهاي تردد کننده خاطي توس��ط نرمافزار
نرمافزاره��اي م��ورد اس��تفاده در س��ازمان به و يا سيستم (براي مثال با کمک نمايش تصوير
نرمافزار کنترل دسترس��ي فيزيکي پرس��نل يا پرسنل عبور کننده و پرسنل داراي مجوز تردد
خ��ودرو و بالعک��س .مانند اطالعات پرس��نلي ،جهت جلوگيري از ترددهاي غير مجاز))*( .
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 .3سيستم مديريت گزارشگيري
در اي��ن بخش ميتوان گزارشه��اي مربوط به
کليه اطالعات و رويدادهاي مهم ذخيره شده در
سيستم را مش��اهده کرد .اين بخش بايد داراي
قسمتهاي زير باشد:
 -1ام��کان گزارش��گيري در بازهه��اي مختلف
زماني مانند روز ،هفته و غيره
 -2امکان گزارش��گيري بر اس��اس ي��ک رويداد
خ��اص مانند ت��ردد ف��ردي خاص ،تردد نش��ان
شناسايي خاص و يا نوعي از نشان شناسايي (براي
مثال گزارش تنها بر اساس نوعي از کارت تردد و يا
نوعي از شناسه بيومتريک) ،گزارش بر اساس گروه
خاصي از پرسنل ،گزارش بر اساس محيط ترددي
خاص ،گزارش بر اساس آالرمي مشخص و غيره.
 -3امکان گزارش��گيري بر اس��اس محيطهاي
ترددي (.)Access area
 -4ترکيبي از سه حالت باال
 -5امکان جس��توجو در خروجيه��اي ايجاد
شده (*)
 -6امکان دستهبندي ،اعمال فيلتر و مرتبسازي
بر روي گزارشهاي ايجاد شده (*)
 -7ام��کان ايج��اد خروج��ي از گزارشه��ا ب��ه
فرمتهاي استاندارد (متني XML ،و غيره) (*)
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کارت صورت گيرد ول��ي افراد خاص با کارت و
اثر انگش��ت و يا مهمانان توسط کارت مهمان و
کارت نگهب��ان و غيره ).الزم به ذکر اس��ت اين
امکان بر اساس فرد و يا گيت ميباشد.
 -4امکان تعريف بيش��ينه زم��ان حضور (زمان
حض��ور مجاز) براي هر فرد و ي��ا خودرو در هر
محيط تردد)*( .
 -5ام��کان محدودس��ازي تعدد رف��ت و آمد و
زمان رفت و آمد براي هر فرد و يا خودرو (براي
مثال براي مهمان تنه��ا يک ورود و يک خروج
و يا براي پيمانکاران و تعميرکاران تعريف زمان
مجاز تردد)*( ).

 .5مشخصات عمومي مورد نياز نرمافزار
اي��ن بخش ش��امل کلي��ه مش��خصات عمومي
مورد نياز هر نرماف��زار از جمله نرمافزار کنترل
دسترس��ي پرس��نل و خودرو ميباشد .از جمله
اين مشخصات ميتوان به موارد زير اشاره کرد.
 -1امکانات امنيتي نرمافزار که شامل
 .aام��کان تعريف کارب��ران اس��تفاده کننده از
نرمافزار و يا اپراتورها
 .bتعريف س��طوح دسترس��ي جه��ت کاربران
اس��تفاده کننده از نرمافزار و ذخيرهسازي کليه
اعمال صورت گرفته توسط اين کاربران
.4سيستمبرنامهريزيتردد(زمانيومديريتي)  .cامکان رمزنگاري اطالعات حس��اس در هنگام
ذخيرهسازي و انتقال بين اجزاي متفاوت سيستم.
 -1تعريف تقويم براي سيستم:
در پ��ارهاي از سيس��تمها ام��کان تعريف تقويم  .dمس��دود کردن راههاي نفوذ شناخته شده به
وجود ندارد ولي در کل بايد امکان تعريف تقويم سيستم و رعايت استانداردهاي امنيتي.
و مفه��وم زمان براي يک سيس��تم کنترل تردد
وجود داشته باشد .تعريف تقويم شامل روزهاي  .6بخشهاي تکميلي سيستم کنترل تردد
س��ال و نوع هر روز (براي مثال روزهاي کاري و قسمتهاي بيان شده ش��امل قسمتهاي پايه
يک سيس��تم کنترل تردد بودهاند .عالوه بر اين
تعطيل) ميگردد.
تعداد دس��تهبندي روزها وابسته به نوع سيستم بخشها قسمتهاي ديگري نيز ميتواند در يک
بوده ولي هرچه دستهبندي دقيقتر باشد امکان سيستم کنترل تردد پايه اضافه گردد ،مانند
زمانبن��دي بهتري را فراه��م ميکند .اما وجود  .1چاپ و صدور کارت
جزئيات زي��اد ني��ز ميتواند باع��ث پيچيدگي  .2کنترل آسانسور
 .3ترمينال کنترل از راه دور و يا تحت وب
تعريف تقويم گردد.
 .4پشتيباني از چند زبان
 -2تعريف زمانبنديهاي مختلف:
بخش زمانبندي ميتواند داراي تنوع بس��ياري  .5قابليت يکپارچه ش��دن با س��اير سيس��تمها
باش��د .براي مثال ميتوان دسترس��ي شخصي مانن��د سيس��تمهاي اطف��اي حري��ق ،نظارت
خاص را در زمانهاي مختلف مشخص کرد و يا تصويري ،پيجر و غيره
عمل خاصي مانند آزاد ش��دن عبور از يک گيت  .6امکان��ات مديريت مرکزي و تحت ش��بکه و
ساير موارد.
در زمانهاي مشخصي انجام گيرد.
 -3ام��کان تعريف روش عبور خ��اص براي هر
ف��رد به کم��ک تعريف نوع اس��تفاده از نش��انه نویسندگان :مهندس عیسیپور (شرکت احصا)،
شناس��ايي (براي مثال تردد هر شخصي تنها با مهندس حیاتبخش (طلوع)
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سامان ه مديريت ناوگان حمل و نقل

()FMS

با رشد و گس��ترش روزافزون ش��هرها ،مديران
ش��هري درصدد برآمدند ت��ا از راههاي جديدي
جه��ت نظارت و س��اماندهي قواني��ن مربوط به
حمل و نقل در اين بخشها اس��تفاده نمايند.
يكي از اين ابزارها كه بهتازگي رواج زيادي يافته
است ،مديريت واحدهاي سيار يا مديريت ناوگان
حم��ل و نقل ( )FMSب��ا بهکارگيري س��امانه
مكاننماي خودكار وسايل نقليه ( )AVLاست.
در اين س��امانه ه��ر واحد داراي يك دس��تگاه
گيرن��ده تعيي��ن موقعيت ماه��وارهاي ()GPS

اس��ت كه پس از شناس��ايي موقعيت مكاني ،آن
را از طريق ش��بكه ارتباط��ي ( ،GPRSراديو با
ماهواره) براي س��رور مستقر در ايستگاه مركزي
ارس��المينمايد.
اساس كار اين سامانهها بر دو جزء اصلي استوار
اس��ت كه عبارتند از:
 -1تعيين موقعيت مكاني وس��يله نقليه و ارسال
آن به مركز كنترل (س��رور ايس��تگاه مرکزي)
 -2برق��راري ارتباط ميان وس��يله نقليه و مرکز
کنترل (پيام و/يا صوت)
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اجزاي تشكيل دهند ه يك سامانه ()AVL
 -1تجهيزات تعيين موقعيت
( )1-1دستگاه موقعيتياب ماهوارهاي (:)GPS
جي.پ��ي.اس ،معمولترين ن��وع مكانياب مورد
استفاده در وسايل نقليه است.
اين گيرندهها جهت برآورد دقيق مكان ،ميبايست
س��يگنالهاي ارس��الي از حداقل  3ماه��واره را
دريافت نمايند .اساس محاسبهي تعيين موقعيت
در اين دستگاهها بر مبناي تخمين فاصله دستگاه
گيرنده  GPSتا ماهواره است 24 .ماهواره GPS
در فضا وجود دارند كه در هر ساعت از شبانهروز
و در هر ش��رايط آب و هوايي ،اطالعات مربوط به
مكان و زمان را براي گيرندههاي زميني ارس��ال
مينمايند.
در هر س��امانه ارس��ال موقعيت مكاني (،)AVL
يك گيرن��ده  GPSبراي ارتباط ب��ا ماهوارهها و
محاسبه دقيق موقعيت وجود دارد.
اين وسيله توانايي س��نجش مكان ،زمان ،جهت
و مس��ير و نيز سرعت حركت وسيله نقليه را دارا
است.
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حرفي/ع��ددي و چن��د كليد براي پي��ام كوتاه از
پيش تعيين شده است.
 -3تجهيزات ايستگاه مركزي
ايس��تگاه مرك��زي ني��از ب��ه س��رور رايان��هاي،
نرمافزارهاي مخصوص به همراه نقشههاي GIS
و لينک ارتباطي (اينترنت و س��امانه  SMSبراي
ش��بکه  ،GPRSو مودم راديويي براي بيسيم و
ماهواره) جهت امور زير دارد:
مديريت ارتباطات در شبك ه ارتباطي
گزارش وضعيت از تمامي واحدهاي سيار
نمايش واحدهاي سيار بر روي يك نقشه روي
رايانه به صورت لحظهاي
ذخيره اطالعات دريافتي جهت تجزيه و تحليل
در مراحل بعدي
كاربرد سامانههاي ()AVL
امنيت راننده و سرنش��ينان :در وقايع و حوادث
و فوريتهاي پزش��كي يا هر وضعيت اضطراري،
ديگ��ري رانن��ده تنه��ا ب��ا فش��ار كليد ش��رايط
اضط��راري ،پيغام هش��دار و موقعي��ت خود را به
ايستگاه مركزي ارسال و اعالم مينمايد.

 -2تجهيزات ارسال موقعيت
امنيت در مقابل سرقت :در جلوگيري از سرقت،
( )1-2دستگاه ردياب خودرويي (:)AVL
دومين جزء از س��امانه مكانيابي خودكار وسايل س��امانه  AVLكمك شاياني به مكانيابي و پيدا
نقليه ،ارس��ال موقعيت تعيين ش��ده به ايستگاه کردن وسيلهي نقليه مسروقه مينمايد.
مركزي است.
جهت ارس��ال موقعيت و ديگر اطالعات به مرکز راهنمايي و هدايت :راهنمايي و هدايت رانندگان
کنترل ،نيازمند يك شبكه ارتباطي هستيم .اغلب ب��راي عبور از مس��يرهاي نزديكتر ،مطمئنتر و
از ش��بكههاي موبايل و گاهي از بيسيم راديويي افزايش سرعت و امنيت ناوگان حمل و نقل
براي اين ارتباطات استفاده ميشود.
کاهش مصرف انرژي و افزايش بازده :مديريت
اطالع��ات مكاني وس��يله نقلي��ه ميتواند بهطور
خ��ودكار ب��راي مركز كنترل ارس��ال ش��ود و يا و نظارت بر حرکت متحرکين ،به نحو چشمگيري
به صورت دس��تي هم��راه با پيامهاي نوش��تاري مصرف سوخت را کاهش و راندمان کاري پرسنل
( )Textاز طريق س��امانهي ارسال پيام متحرک را افزايش داده ،و از س��فرهاي متفرقه جلوگيري
به عمل ميآورد.
 MDTبراي مركز ارسال گردد.
( )2-2سامانه ارسال پيام متحرک ()MDT
دسترس��ي ب��ه اطالعات حرکتي و گزارش��ات:
نوعي سامانه انتقال اطالعات بين واحدهاي سيار
و ايستگا ه ثابت است كه معموالً به همراه سامانه مطالعه و بررس��ي گزارشات حرکتي ناوگان ،ابزار
مكانياب��ي خودكار وس��ايل نقليه ( )AVLمورد مؤثري در دست مديران براي بهبود برنامهريزي
ناوگان حمل و نقل خواهد بود.
استفاده قرار ميگيرد.
تبادل دادهها در اين س��امانه نيز از طريق شبکه
ارتباط��ي انجام ميپذيرد .به كمك اين س��امانه ،نويسنده :مهندس حامد پروشاني ،شرکت رهنگار
ايس��تگاه كنترل قادر به تبادل پيام متني عالوه
1- Fleet Management System
بر ارتباط صوتي براي يك يا گروهي از واحدهاي
س��يار خواه��د بود .اي��ن دس��تگاه داراي صفحه )2- Automatic Vehicle Location (AVL
)3- Mobile Data Terminals (MDT
نماي��ش  LCDب��ا قابليت نماي��ش كاراكترهاي
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فناوری  RFIDدر زنجیره تامین
ف زنجیره تأمین
تعری 
زنجیره تأمین یک فرایند چند مرحلهای پیچیده
اس��ت ک ه ش��امل هم ه مراحل ا ز تهیه مواد خام
مورد اس��تفاده به منظور توس��عه محصوالت تا
ق انبارها و مراکز
تحویل آنها به مشتریان ازطری 
توزیع میشود.
ش تولی��د و
زنجی��ره تأمی��ن در ه��ر دو بخ�� 
س��ازمانهای خردهفروش��ی وجود دارد .اگرچه
ن زنجیره ممکن اس��ت از صنعت
پیچیدگ��ی ای 
به صنعتی دیگ ر و ا ز ش��رکت به ش��رکتی دیگر
تغیی ر کند.
ت زنجیره تأمی��ن ( ) SCMمیتواند با
مدیری�� 
هماهنگ کردن و ادغام کردن جریانها در بین
ش��رکتهای مختلف درگی��ر ،هنگامی که مواد
ا ز می��ان فرایندهای مختل��ف حرکت میکنند
بهعن��وان ناظر بر اطالعات و امور مالی این مواد
محسوبشود .کارایی و کارآمدی زنجیره تأمین
دارای تأثیر مس��تقیم در سودآوری یک شرکت
اس��ت .پس جای تعجب نیس��ت که بسیاری از
ش��رکتهای بزرگ ،زنجیره تأمی��ن را بهعنوان
ی خ��ود میدانند و
ک بخش کلیدی اس��تراتژ 
ی 
روی سیس��تمهای نرمافزاری (ERP ,WMS
)…,و زیرساختهای فناوری اطالعات طراحی
شده برای کنترل موجودی ،پیگیری محصوالت
و مدیریت امور مالی مرتبط ،سرمایهگذاریهای
سنگینی میکنند.

تأمین کمک خواهد کرد
 RFIDبا بهوج��ود آوردن راههای کارا و جدی د
ل مختلف
ی اقالم در مراح 
برای شناختن و پیگیر 
زنجیره تأمین یک بعد جدید د ر مدیریت زنجیره
تأمین ایجاد کرده اس��ت RFID .اجازه خواهد
دا د ک�� ه اطالع��ات محصوالت بهط��و ر خودکار
ن کار باعث میش��ود
ت ش��ود و ای 
دریافت و ثب 
س رویهه��ای دیگ��ر
ک�� ه س��ریعتر در دس��تر 
نظی��ر  ،ASNمدیری��ت انبار و ص��دو ر فوری
صورتحساب قرا ر گیرند.
مقایسه بارکد و RFID
ام��روزه بارکده��ا بهط��ور برجس��تهای ب��رای
تش��خیص و پیگی��ری کاالها در می��ان مراحل
مختلف زنجی��ره تأمین ب��هکار میروند .اگرچه
ی در حد  %90برس��ند
آنها توانس��تهاند به کارای 
ی آنها وجود
ام��ا هنوز هم نقصهایی در فن��اور 
دارد که  RFIDقادراس��ت راهحلهای بهتر با
م کند.
بهینهسازی بیشتری برای آنها فراه 

نقص بارک د
ل بهبود یافته RFID
راه ح 
تکنولوژی دید مستقیم
قابلیت خوان��دن از زوایای مختلف و ا ز طریق
عبور امواج از میان مواد خاص
ط سخت
ت در براب ر شرای 
عدم توانایی در مقاوم 
(گرد و غبار ،مادههای خورنده) ،باید تمیز باشد
ی زنجیره و تغییر شکل ندهد
 RFIDچگون�ه ب�ه بهبود کارای� 
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ش میده د.
ب را کاه 
ن تقل 
قادر به کار کردن در شرایطو محیط نامالیمت ر ب ه نح و بالقوهای امکا 
ط میتواند اشیاء را بهصورت عام تشخیص
فق 
جلوگیری از جعل
دهد و نه بهصورت یک شیء منحصر بهفرد	
کد  EPCقادر خواهدبو د اش��یاء را بهصورت یکیاز معروفترین مش��کالت صنعت ،تقلید و
تولید غیرقانونی محصوالت با ارزش میباش��د.
ی کند
منحصربه فرد به میزان  96^2شناسای 
ن یک برچسب در درون اقالم،
تکنولوژیضعیف در ردگیری ،کار فش��رده و  RFIDبا گنجاند 
ی و اعتبارسنجی محصوالت را
پتانسیل شناسای 
آهسته
ن ب ه مبارز ه با کاالهای
ی پتانس��یل ب��اال د ر ردگی��ری و پیگیری د ر خود دارد و به وسیله آ 
دارا 
ی ب��ه محض اینکه در تقلبی و بازار سیاه میرود.
محص��والت در زمان واقع 
زنجیره تأمین حرکت میکنند
کارایی زنجیره تأمین
ش اختالفات
ت ردیابی ،قاد ر ب ه کاه 
 RFIDبا قابلی 
مزایای اصلی  RFIDدر زنجیره تأمین
حساب صادر شده و صورتحسابی که

ن صورت
اگرچ��ه برنامههای کارب��ردی  RFIDهنوز در بی 
ل گرفته ،خواه د بود.
ی تحوی 
ش خود هستند ،بسیاری مشتر 
مراحل ابتدایی گس��تر 
از ش��رکتهای که سیستم آزمایش��ی (Pilot
ت موجودی
 )systemرا بهکار بردهاند توانس��تهاند بسیاری بهبو د مدیری 
ی یک اولوی��ت کلیدی برای
از مزای��ای مهمی که  RFIDق��ول آنهارا داده مدیری��ت موج��ود 
ع خ��ود را در مقیاس بس��یاری از خردهفروشیهاست .مطالعات نشان
ب��ود ،ببینن��د .اگر صنای�� 
ی تطبیق دهند ،دادهان د که بهطور متوس��ط در  %7اوقات ،کاالها
گس��تردهتری بااین تکنول��وژ 
ی کشف بر روی طبقات مغازهها نیس��تند و این ب ه دلیل
ی بیش��تر 
ش��کی وجو د ندار د که مزایا 
ی اس��ت که به
ت موجود 
ن و ناکارآم��دی در مدیری 
خواه د ش د .د ر ادام ه نمونههایی ا ز آنچ ه تاکنو 
ن اس��ت.
ت دادن خریدارا 
ط مطالعات معنای بالقوه ا ز دس�� 
ن زنجیره تأمین توس 
ی د ر درو 
بهتازگ 
ل شده اجرای  RFIDبر محصوالت و در روی طبقات،
ت آمد ه و تکمی 
ف بهدس 
و آزمونهای مختل 
یک را ه خودکار برای دانس��تن و مدیریت سطح
را خواهیم دید.
ن به این هدف در
بازار اس��ت .البته الزمه رسید 
ن است که شناسههای
ع ای 
سطح و مقیاس وسی 
اعالمیه حمل کاال ()ASN
 RFIDقادراس��ت بهط��ور اتوماتیک هرکاال یا رادیویی( )Tagو برچس��بخوانها ()Reader
پالتی را به محض اینک ه انبار و یا مرکز توزیع را بهمراتب ارزانتر شوند.
ترک کرد شناس��ایی کن د .این کار اجاز ه خواهد
داد که نه تنه��ا یک  ASNالکترونیکی خود به کاهش در هزینههای نیروی کار
خو د تولید شود و گیرنده را مطلع کند بلکه این در مراک��ز توزی��ع ،ح��دود  %70هزینهها صرف
ن زد ه شده
ن را به ما میدهد به جای اینکه تا آخ ر هفته نیروی کار میش��ود .اینگونه تخمی 
امکا 
یا ماه صبر کنیمدر زمان واقعی ،برای مشتریان ک��ه  RFIDمیتوان د این هزینهه��ا را تا حدود
صورتحس��اب صادر شو د و کارهابهصورت یک  %30ب��ه وس��یله ح��ذف مداخله دس��تی (در
ل مه م در بهکارگیری بارکد) کاهش دهد.
ی ا ز مسائ 
مجموع ه با ه م انجا م شوند .یک 
ت است
ن محصوال 
زنجیره تأمین کمبو د یا گمشد 
ی محصول () EPC
ی و ب ه مقدا ر  2تا  5درصد کد الکترونیک 
ن میتوان د ه ر چیز 
ک ه ای 
ی و ش��اهرگ فناوریه��ای
ی از  EPCرک��ن اصل�� 
ل متفاوت 
ن امر میتوان د عل 
ی باش د .ای 
ا ز موجود 
ی بهب��ود کارایی زنجیره
ی که برا 
ی سفارشات ،دزدی توسط کارکنان  RFIDکنون�� 
ل جابهجای 
قبی 
ش هزینههای عملیاتی بهکار رفته
ی داشته تأمین و کاه 
ت ناکارامد موجود 
ن و مدیری 
یا مش��تریا 
ت برت ر ردیاب��ی و توانایی اس��ت ،میباش��د .بدون  EPCو حامیان بزرگ
باش�� د RFID .ب��ا قابلی 
دقیقی ک ه این صنعت��ی RFID ،در زنجی��ره تأمین در همان

ل
شناس��ایی ،قاد ر خواه د بو د مح 
ل پیش خود باقی میماند و هنوز
جایگاه  5س��ا 
ق افتادن د را مشخص کند.
کمبودها اتفا 
م د ر جس��توجوی کس��بوکار م��وردی بود.
ه
شتاب حرکت  RFIDو یکی از انقالبهای نادر
کاالهای برگشتی
ی جرقه زده ش��د ه ک ه شرکتهای با
ی کاالهای بازگشتی فناوری وقت 
ل و خودکار بر رو 
نظارت کام 
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کارب��ران معمولی ( )end userوارد این عرصه
شدند.
سرچشمه و منشاء EPC
د ر اکتبر سال  1999دپارتمان مهندسی مکانیک
 Auto-IDتوسط تعدادی از چهرههای پیشرو
در  MITایجادشد .مزایای بالقوه برچسبهای
 RFIDمدته��ا پیشت��ر از ای��ن شناس��ایی
ش��ده بود .اما دلیل��ی که باعث متوقف ش��دن
این تکنولوژی ش��ده بود هزین ه برچسبها بو د.
ل این
 Auto-IDمتوج ه ش�� د ک�� ه بهمنظو ر ح 
ن است
ی ک ه ممک 
ل بای د برچسبها را تا جای 
مشک 
ل کر د ک ه نحوه
ت و بای د ب ه گونهای عم 
ساد ه ساخ 
ی س��رورها ،شبیه
ت بر رو 
ی اطالعا 
ذخیرهس��از 
ت شود .این
ی اینترن 
ذخیرهسازیاطالعات بر رو 
ت میکن د که
ت  EPCهدای�� 
فک�� ر ما را به س��م 
ت در
ت اطالعا 
ع ب ه جزئیا 
ی سری 
ت دسترس�� 
قابلی 
ی ا ز زنجیره تأمین فراه م میکن د  .اگرچه
ه ر جای 
ی بارکدها نبود
ت جایگزین�� 
ن اقداما 
ف ا ز ای�� 
هد 
ی مهاجرت
ک مسی ر برا 
ی ایجا د ی 
ف اصل 
بلک ه هد 
شرکتها ا ز بارک د ب ه سمت  RFIDبود.
 Auto-IDبهطور رسمی در  26اکتبر 2003
بس��ته ش��د .آخری��ن جلس��ه هیئتمدیره در
توکیوی ژاپن برگزار ش��د .این مرکز کار خود
را کام��ل کرد و تکنولوژی خ��ود را به EPC
جهان��ی ( )www.epcglobalinc.orgکه
کاراجرا و گس��ترش اس��تانداردهای  EPCرا
برعهده خواهد داش��ت ،منتقل کرد.
طرح اولیه EPC
 EPCش��بیه کد  UPCکه در بارکدها استفاده
میشد ،میباشد .این کد دارای دامنه  64تا 256
بیت با  4فیلد مج��زا که در تصویر  10توصیف
شدهاس��ت ،میباش د .مش��خصهای که  EPCرا
از بارکدها متمایز میکند .ش��ماره س��ریال آن
ی اشیاء و
قابلیت تمیز دادن یکتای 

میباش��د که
پیگیری آنها د ر زنجیره تأمین را فراهم میکند.
بیتهای هدر ()7-0
ف میکند.
هدر  8بیت است و طول کد را توصی 
در این مورد  01مشخص کننده  EPCنوع اول
ت است .دامنه طول
میباشد که طول آن  96بی 
 EPCاز  6 4تا  256میباشد.

ن متصل شد ه است.
برچسب  EPCبه آ 
بیتهای کالس شیء ()59-30
ب��ه هم��ان طری��ق ( SKUواح��د نگه��داری
موجودی) ( )Stock Keeping Unitبه نوع
دقیق محصول اشاره میکند.
بیتهای شماره سریال ()96-60
یک شناس��ه منحصر بهف��ر د را تا میزان 96^2
محصول فراهم میکند.
ساختار EPC
ع به
زیرساختهای  EPCاجازه دسترسی سری 
اطالع��ات را به ما میدهد که ای��ن کار ن ه تنها
ث بهینگی سرویس کنونی  ASNخواه د شد،
باع 
ی ایجا د سرویسهای
ل الز م برا 
ی پتانسی 
بلکه دارا 
ک خردهفروش
لی 
جدی د نی ز میباش د .بهطو ر مثا 
ک بع د ا ز در
ت اتوماتی 
ی و بهصور 
میتوان د بهراحت 
ک تولید
ش ده د ویای 
رسید(؟) ،قیمتها را کاه 
ص ا ز کاالها را به
کنند ه میتوان د یک مجموعه خا 
ت آنها برگردان د و اگ ر الزم
ی ا ز س�لام 
خاط ر نگران 
ک کاال
صی 
ص خا 
ی تشخی 
ش�� د میتوان د با توانای 
ل را پیدا کند.
منشأ مشک 
میانافزاره�ا (Middleware or Savant
)Software
 Savantبهعن��وان یک باف��ر نرمافزاری نامرئی
بین RFIDخوانها و س��رورهای که اطالعات
محصوالت را ذخیره میکنند ،قرار میگیرد .این
امر به شرکتها اجازه میدهد ک ه بهطور نسبی
ی را که
اطالعات برچس��بهای بدون س��اختار 
ط بسیاری از RFIDخوانها گرفته شد ه را
توس 
پردازش کنند و به محلمناسب د ر سیستمهای
اطالعاتی هدایت کنند.
ت و
میانافزاره��ا قادرند کارهای بس��یار متفاو 
متنوعی ازقبیلنظارت بر دستگاههای RFID
ت خواندن اطالعات ،ذخیرهسازی
خوان ،مدیری 
ع و در نهای��ت
اطالع��ات در حافظ��ه س��ری 
ی یک ش��یء
جس��توجوی س��رویس نامگذار 
( )ONSرا انجام دهند.

ی شیء ()ONS
س نامگذار 
سروی 
ت یک
ق ب��ه اطالعا 
 ONSب��ا ک��د  EPCمتعل 
محصول ،از طریق یک مکانیسم پرسوجو شبیه
سامانه نام دامنه ( )DNSکه د ر اینترنت استفاده
میش��د ،قابل مقایسه اس��ت و امروزه بهعنوان
فن��اوری برتر در ادارهکردن حجم بس��یا ر زیاد
بیتهای مدیریت )35-8( EPC
معموالً شامل تولید کنندهمحصوالتی است که دادهها در یک سیستم  EPC RFIDخود را به
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اثبات رسانده است .سرور  ONSآدرس  IPیک
ت مربوط به
سرور  PMLای که د ر خود اطالعا 
 EPCرا ذخیره میکند ،فراهم میآورد.
ی فیزیک 
ی
زبان نشانهگذار 
در حال��ی ک��ه  EPCق��ادر اس��ت محصوالت
منحصر بهفرد را شناس��ایی کند ،اطالعات مفید
ن نرمافزاری اس��تاندارد
اصلی ،توس��ط ی��ک زبا 
ی نامگذاری ش��ده
ن نش��انهگذاری فیزیک 
که زبا 
بود ،نوش��ته میش��ود .زبان  PMLخود بر پایه
زبان نش��انهگذاری توس��عهپذیر (extensible
 )Markup Languageبن��ا نه��اد ه ش��د ه و
ت بهصورت
ل دادهها د ر سراس�� ر اینترن 
ی تباد 
برا 
ت متن��ی ( )document formatطراحی
فرم 
ن هم ه زیرساختهایی
ن با ای 
ت .بنابرای 
شد ه اس�� 
ض گرفت ه استDNS,( ،
ت قر 
ک ه  EPCا ز اینترن 
ی نیس��ت کها ز آن
چ تعجب 
ی هی 
 )… ,XMLجا 
ی ا ز اش��یا " یاد میش��ود.
ن "اینترنت 
ب بهعنوا 
اغل 
ت مرتبط
ی ه ر نو ع اطالعا 
ی ذخیرهساز 
 PMLبرا 
ی شد ه است .بهطور مثال:
ل طراح 
ک محصو 
با ی 

ل :برچس��ب x
ت مکانی :بهطور مثا 
 -1اطالعا 
که در مکان س��کوی بارگ��ذاری  Zقرار گرفته
شده است.
ط خواننده  yشناسایی 
است ،توس 
 -2اطالعات تلهمتری( :مشخصههای فیزیک 
ی
یک ش��یء .بهطور مثال :جرم آن ،مشخصههای
فیزیکی یک محیط که اشیا در آن قرار گرفتهاند،
ل :درجه حرارت محیط)
بهطور مثا 
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 -2آیتمه��ا اکنون میتوانند بهصورت خودکار و
مقرون بهصرفه ،شناس��ایی ،شمارش وپیگیری
شوند .جعبهها و پالتها هم همچنین میتوانند
برچسبهای منحصر بهفر د خود را داشته باشند.
ی که پالته��ا در حال خروج از خط
 -3هنگام�� 
تولید هس��تند یک RFIDخ��وان که در درب
ت با فرستادن
س��کوی بارگیری قرار گرفت ه اس�� 
ی باعث اصطالحاً "بیدار ش��دن"
امواج رادیوی�� 
برچسبها میشود.
ی با RFID
 -4الف -تگها با EPCهایمشخص 
ی آنها را به حالت روشن
خوانها که بهطور متوال 
و خاموش در میآورند ارتباط برقرار میکنند تا
زمانی که همه خوانده شوند.
بRFID-خوان EPC ،را برای کامپیوتری که
ساوانت ( )Savantنامیده میشود ،میفرستد.
ض آن را ازطریق اینترنت
این کامپیوت��ر د ر عو 
س نامگذاری شیء
برای بانک اطالعاتی س��روی 
( )ONSمیفرس��تد و ب��رای آن ی��ک آدرس
متناظر نیز تولی�� د میکند EPC, ONS .را به
س��رور دیگری ( )PMLک�� ه جزئیات اطالعات
ط به محصوالت را دارد ،وصل میکند.
مربو 
ی فیزیکی)
ت -س��رور ( PMLزبان نشانهگذار 
ت مربوط ب��ه محصوالت تولید
جزئی��ات اطالعا 
ش��ده را ذخیره میکند .زی��را کام ً
ال میداند که
محصوالت در کجا تولید شدهاند و اگر حادثهای
ناش��ی از نقص فنی ب ه وجو د بیاید ،منشأ اصلی
ل را میتواند ردیابی و محصوالت را فورا ً
مش��ک 
ی کند.
فراخوان 
 -5د ر مرک�ز توزیع :اگ ر محل تخلیه ش��ام 
ل
ک دس��تگاه RFIDخوان باشد دیگر نیازی به
ی 
با ز کردن بستهها و کنترل محتویات آنها نیست.
 Savantلیست محموله را تهیه میکند و پالت
ب خ��ود در کامیون
ل مناس�� 
ب ه س��رعت ب ه مح 
انتقال داده میشود.

ل :ترکیب 
ی
ت ترکیب�ی :بهطور مثا 
 -3اطالعا 
ی تش��کیل ش��ده ازیک
ا ز ی��ک واحد تدارکات 
ی نیز ش��امل
پال��ت ،جعبه و اقالم .مدل اطالعات 
ف عناص��ری
ت مختل�� 
تاریخچ��های ا ز اطالع��ا 
ل :یک
است که در باال لیس��ت شده .بهطور مثا 
کلکسیونیاز مکانهای خوانده شده میتواند به
 -6د ر خردهفروش�ی :به مح��ض اینکه اقالم
ک سیر ردیابی مکان منجر شود.
ی 
م خردهفروشی لیست
به محل میرسند ،سیست 
 -4دادههای مربوط ب ه تاریخ تولید و انقضاء کااله��ای موجو د خود را بهروزرس��انی میکند.
ن طریق مغازهها بهراحت��ی میتوانن د کل
به ای�� 
ی خود را اتوماتیک ،بهدرستی و با هزینه
موجود 
ن را اتوماتیک
 EPCچگون ه زنجیر ه تأمی 
کم ،مکانیابی کنند .سیس��تم هوشمند طبقات
میکند
یا قفسهها میتواند بهطور اتوماتیک محصوالت
در خط مونتا ژ بستهبندی محصول:
م موجود در خط ،دارای یک برچسب بیش��تری را از داخ��ل سیس��تم س��فارش دهد
 -1هر آیت 
 RFIDاس��ت که یک شناسه منحصر بهفرد به و بنابرای��ن ب��ه این طریق بازار را ب��ا کارایی در
ظ کند.
هزینهها در حد مقرون بهصرفهای حف 
نام  EPCدر حافظه خود دارد.
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امنیت د ر سیستمهای RFID
برچسبهای  RFIDاس��تفاده شده درزنجیره
ک شماره
تأمین ،دامنه وس��یعی از اطالعات از ی 
 IDساده ( )EPCتا اطالعات مهمتری در مورد
ل :در
یک محصول راشامل میشوند .بهطور مثا 
صنعت بهداشت و درمان این اطالعات میتوانند
ی��ک ن��وع نمونه خون باش��د .ه��دف اصلی هر
سیس��تم امنیتی ،محافظ��ت از اطالعات ذخیره
ش��ده در رس��انهها (مانند برچس��بها ،دیسک
درایوهای کامپیوتر و یا کارتهای هوشمند) در
براب ر نفوذ افراد غیر مجاز است .یعنی
ن دسترس��ی و یادگیری
ال��ف -بهدس��ت آورد 
محتویات داده؛
ن دسترس��ی و ام��کان
ب -بهدس��ت آورد 
ک کردن محتویات داده؛
تغییر/خراب/پا 
ک دس��تگاه
ث -کپی کردن محتویات داده دری 
ذخیرهسازی مشابه؛
ل امنیت دادهها ،همانگونه
ک سیستم کام 
در ی 
ف ش��دند ،هدف ،تنها اطالعات
که در باال توصی 
مربوط ب ه رس��انههای ذخیرهسازی نیست ،بلکه
ل ای��ن دادهها از
چگونگ��ی نحوه ایج��اد و انتقا 
میزب��ان به رس��انه و ی��ا بالعکس را نیز ش��امل
ل پیش یک
میش��ود .بهط��ور مث��ال چند س��ا 
مهندس با هک کردن ترمینال یک بانک ،موفق
ب ه شکس��تن امنیت سیستم کارتهای اعتباری
یک بانک فرانس��وی شد .درادامه نمونههایی را
ق بیفتند
که ممکن اس��ت درزنجیره تأمین اتفا 
مرور میکنیم.
ی صنعتی  -یک ش��خص ناراضی
 -1خراب��کار 
از ش��رکت ،ش��روع به خراب ک��ردن دادههای
برچس��بها (پاک کردن و تغییر اطالعات آنها)
با استفاده از یک دستگا ه دستی میکند.
 -2جاسوس��ی صنعتی  -یک رقیب غیرقانونی،
عالقهمن�� د اس��ت ک�� ه راجع ب�� ه تع��داد و نوع
محصوالت تولید و حمل ش��ده توس��ط شرکت
ش��ما بداند .ا و احتما الً از راههای زیر میتواند به
مقصود خود برسد:
استراقسمع؛
ی متصل
با ق��رار دادن RFIDخوانهای جعل 
به یک کامپیوت ر جایی در نزدیکی محل حرکت
برچسبها درخط تولید؛
استفاد ه از دستگاههای دستی؛
 -3جع��ل -قاد ر ب��ودن ب ه خوان��دن و نفوذ در
دادههای نوشته شده در درون یک برچسب که
بهطور منحصر بهفرد یک محصول را شناس��ایی
و تصدی��ق میکند .وقتی که دادهها شناس��ایی

ن نی ز
شد ،برچس��بهای مش��اب ه خواندن/نوشت 
ی شون د و با استفاد ه ازاطالعات
میتوانن د خریدار 
ی میش��وند .د ر نتیج ه امکان
ح بهروزرس��ان 
صحی 
ی ک ه قرا ر بود ه با استفاد ه از
ل محصوالت 
ی جع 
واقع 
ت شون د به وجود میآید.
برچسبها محافظ 
اگ��ر هیچ تدبی�� ر امنیت��ی برای برچس��بها و
RFIDخوانه��ا درنظ��ر گرفته و پیادهس��ازی
نش��ود ،تمام س��ناریوهای باال از پتانسیل بسیار
ت حفاظت
باالیی از ریس��ک برخوردارن��د .اهمی 
از اطالع��ات د ر زنجی��رهتأمین ب��ه برنامههای
کاربردی و اس��تراتژی شرکتها نسبت ب ه بحث
ت بستگی دارد .البته بارکدهایی که امروزه
امنی 
استفاده میش��وند ،میتوانند به راحتی خوانده،
ی د ر م��ورد
رمزگش��ایی و تخری��ب ش��وند ول�� 
 ،RFIDدر ای��ن مقیاس وس��یع و گس��ترده و
ت اتوماتی��ک امکانپذیر نیس��ت .حتی
بهص��ور 
پیشبینی س��ادهترین تدابیر امنیتی د ر ساخت
چی��پ  ،RFIDپرهزین�� ه و درنتیجه بر قیمت
ب تأثیرگذار خواه د بود.
نهایی برچس 
نتیجهگیری
تمای��ل در بهکارگی��ری  RFIDبهعن��وان یک
ی دس��تیابی به بهینگی بیش��تر ،در
را ه حل برا 
زنجی��ر ه تأمین با اعالم آن توس��ط ش��رکتها
بهصورت آزمایشی یا اجباری ب ه تأمینکنندگان
ش است.
خود ،با سرعت روزافزونی در حال افزای 
این تکنولوژی هنوز درس��طح وسیع در زنجیره
تأمین ،درک و اس��تفاده نش��ده است .خیلی از
ب که
شرکتها با مش��کل تصمیمگیری و انتخا 
آیا باید در حال حاضر به دنبال  RFIDباش��ند
ت گس��تردهتری استقرار
و یا تا زمانی ک ه بهصور 
پیداکرد منتظر بمانند ،مواجه شدهاند.
ل اولی��ه س��ازگاری  RFIDبا
حت��ی د ر مراح�� 
ن دالیل کافی برای اثبات این قضیه
زنجیره تأمی 
وجود دارد که با اعمال اس��تراتژیهای درست،
 RFIDسودآو ر خواهد بود.
ای��ن فناوری برای ماندن وار د این عرصه ش��ده
و در نهایت در س��طح وس��یع با زنجیره تأمین
سازگا ر خواهد شد .ش��رکتهایی که هماکنون
ی این فناوری سرمایهگذاری میکنند نهتنها
برا 
تبدی��ل به برن��دگان ابتدایی میش��وند ،بلکه از
س��ود حاصل از کسب تجربه در زمینه گسترش
برنامههای  RFIDبه س��رویسهای جدید نیز
بهره خواهند برد.
نویسنده :مریم الهیجانی (شرکت آسا نرمافزار)
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سیستم مدیریت
اطالعات
کالیبراسیون
(سیماک)
چکیده
در این مقاله به معرفی سیستم مدیریت اطالعات
کالیبراسیون (سیماک) که گونهای از سیستمهای
مکانیزه جمعآوری اطالعات (  )ADCSمیباشد،
پرداخته شده است.
مهمترین پیآمد اس��تفاده از چنین سیستمهای
حذف اش��تباهات کارب��ر در جم��عآوری و ثبت
اطالعات ،همچنین دسترس��ی س��ریع به نتایج و
خروجیهای از پیش تعریف ش��ده اس��ت .بدین
ترتی��ب کلی��ه کس��ب و کارهای که ب��ه نوعی با
ثبت و ضبط و انتق��ال اطالعات به نقاط مختلف
س��رو کار دارند میتوانند از سیستمهای مشابهی
استفاده کنند که صنعت کالیبراسیون یکی از این بررسی مشکالت و ارایه راه حل
مش��کالتی که منجر به طراحی و ساخت چنین
کسب کارهاست.
سیستمی گردید عبارتند از:
• امکان محاس��بات اش��تباه بر اثر ثبت سلیقهای
واژههای کلیدی
کالیبراس��یون ،سیس��تم مدیری��ت اطالع��ات اطالعات کالیبراسیون.
کالیبراس��یون (س��یماک) ،RFID ،جمعآوری • زمانب��ر ب��ودن فرایند جس��توجوی س��وابق
مکانی��زه اطالعات ،پایانه جم��عآوری اطالعات ( کالیبراسیون برای ارسال به واحدهای درخواست
کننده.
 ،)DCTواحد ابزار دقیق.
• نگرانی درباره از بین رفتن اس��ناد و س��وابق به
دلیل س��روکار داش��تن طیف مختلفی از افراد با
مقدمه
سیس��تم مدیری��ت اطالعات کالیبراس��یون یا به آنها.
اختصار سیماک ،شامل پایانه جمعآوری اطالعات • مش��کل از بی��ن رفت��ن برچس��ب کاغ��ذی
( ،)DCTت��گ  RFIDو نرمافزار میباش��د که کالیبراس��یون روی تجهی��زات ،بهخصوص برای
برای مکانیزه ک��ردن جمعآوری و ثبت اطالعات تجهیزات��ی که در محیط باز ق��رار گرفته اند (که
حین فرایند کالیبراس��یون استفاده میشود .این  %95تجهیزات از این دستهاند).
سیس��تم به س��فارش اداره ابزار دقیق ش��رکت • انباشتگی و کندی در انتقال از دفاتر چرکنویس
پتروش��یمی خراس��ان س��اخته شده اس��ت و از به فرمهای اصلی کالیبرسیون.
فناوری  RFIDبرای عالمت گزاری و شناس��ایی • مش��کل بودن تحلیل فرمهای کالیبراسیون به
دلیل ثبت اطالعات روی فرمهای کاغذی.
تجهیزات و کاربران استفاده میکند.
• مش��کل در تعیین سررس��ید کالیبراس��یون و
دانس��تن لیس��ت تجهیزاتی که قرار ب��وده برای
نگاهی به گردش کار واحد ابزار دقیق
 -1آوردن تجهی��زات ب��ه کارگاه اب��زار دقیق بر کالیبراسیون آورده شوند اما به دلیلی نیامدهاند.
اس��اس  Work Orderارائه شده و ثبت ورود • در دست نبودن آمار قطعات مصرفی.
سیس��تم مدیریت اطالعات کالیبراسیون با بهره
آنها در دفتر کارگاه.
 -2اجرای فرایند کالیبراس��یون و ثبت اطالعات گی��ری از امکانات س��ختافزاری و نرمافزاری به
در دفتر چرکنویس کالیبراسیون همچنین انجام
محاسبات بهطور دستی.
 -3دریافت تایید سرپرست کارگاه و سپس ورود
اطالعات از دفتر چکنویس به فرم اصلی س��وابق
کالیبراسیون.
 -4جایگزینی برچس��ب کاغذی کالیبراسیون با
برچسب جدید.
 -5تولید گزارش��ات به روش دستی با استفاده از
جستوجوی فیزیکی بین سوابق.
 -6بهروزرسانی لیس��ت کالیبراسیونهای از قلم
افتاده (تعلیقی یا غیرموجه)
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مشکالت باال بهطور مناسبی پاسخ میدهد:
• اعتبارس��نجی و انج��ام محاس��بات بهط��ور
خودکار؛
• فراه��م آوردن اطالع��ات در بس��تر ش��بکه
رایانهای؛
• بایگانی الکترونیک؛
• جایگزینی برچس��بهای کاغذی کالیبراسیون
با تگ RFID؛
• جمعآوری مکانیزه اطالعات به کمک .DCT
• تولید گزارشات متنوع و کاربردی؛
بررس�ی گ�ردش کار واح�د اب�زار دقیق در
حالت مکانیزه
 -1آوردن تجهی��زات ب��ه کارگاه اب��زار دقیق بر
اس��اس  Work Orderارائه شده و ثبت ورود
آنها بهوسیله خواندن تگ  RFIDتوسط .DCT
 -2اجرای فرایند کالیبراس��یون و ثبت اطالعات
بهوسیله ( DCTمحاسبات این مرحله در نرمافزار
بهطور خودکار تکمیل میشود و نیازی به دخالت
کاربر نیس��ت .بهروز شدن اطالعات کالیبراسیون
در تگ  RFIDتجهیز بهطور خودکار)
 -3تخلیه رکوردهای ورود به کارگاه و کالیبراسیون
از  DCTب��ه رایانه (حذف مرحل��ه پاکنویس) و
سپس تایید الکترونیکی توسط سرپرست کارگاه
و در نتیجه به روز ش��دن گزارش��ات ،لیستها و
برنامههای زمانبندی بوسیله نرمافزار برای بهره
برداری توسط سطوح مختلف کاربری.

کالیبراس��یون ب��ه برنامهریزیهای آین��ده برای
تصحیح و تسهیل فرایند کالیبراسیون و جلوگیری
از هدر رفتن وقت و منابع کمک میکند.
پیگی��ری مصرف قطعات  -امکان مش��اهده آمار
قطع��ات مصرفی ،در س��فارش به موقع قطعات و
جلوگیری از نقایص آتی کمک میکند .نگهداری
رکورد تجهیزات ،تعمیرات و گواهینامههای تست
اطالعات مناسبی برای مدیریت تجهیزات فراهم
میآورد.
تعیین س��طوح دسترس��ی و امنیتی  -با تعریف
کارب��ران ،گروهه��ای کاربری و کالیبراس��یون و
تخصی��ص مجوزه��ای الزم فق��ط دسترس��ی به
عملیات مجاز ممکن خواهد بود.
گزارشگی��ری آنالی��ن – طراحی گزارش��ات به
ش��کل صفحات وب امکان مش��اهده آنها را از هر
وس��یلهای که دارای مرورگر اینترنت باشد فراهم
میکند.
روش اجرا و بهرهبرداری
برای اجرا و بهرهبرداری از سیماک پیمودن چهار
مرحله زیر الزم است:
 .1معرفی تجهیزات در بانک اطالعاتی سیماک.
 .2صدور تگ  RFIDبرای تجهیزات.
 .3جم��عآوری اطالعات کالیبراس��یون بوس��یله
.DCT
 .4گزارشگیری.
نتیجهگیری
سیستم مدیریت اطالعات کالیبراسیون با استفاده
از فناوریه��ای روز در صدد آن اس��ت تا فرایند
ثبت و بهرهگیری از اطالعات کالیبراس��یون را به
سمت ش��رایطی ایدهآل بهبود بخشد .این قبیل
سیستمها با تمرکز روی برداشت مکانیزه و قابل
اعتماد اطالعات بر س��رعتدهی ب��ه فرایند داده
پردازی و در واقع دریافت اطالعات در یک گام و
سپس رسیدن بالفاصله به نقطه بهرهبرداری نهایی
تأکید دارند .بنابراین صاحبان کسب و کارهایی که
با بحث بازرس��ی ،کنترل و تحلیل دادهها سروکار
دارن��د میتوانند با بهکارگیری به موقع و درس��ت
چنین سیستمهایی رشد چش��مگیری نسبت به
س��ایر رقبا که ب��ا روشهای س��نتی کار میکنند
داشته باش��ند .همچنانکه روز به روز تأثیر و نقش
سیس��تمهای مکانی��زه و خ��ودکار در عرصههای
مختلف صنعت بیشتر میگردد.

مزایای استفاده از سیماک
در این بخش برخی مزایای اس��تفاده از سیماک
را ذکر میکنیم:
نظ��م و دقت بیش��تر – با اس��تفاده از س��یماک
همچ��ون س��ایر سیس��تمهای مبتنی ب��ر رایانه
میتوان از انجام کارهای تکراری و خسته کننده
مانند ثبت اطالعات مشابه در فرمهای مختلف و
محاسبه دستی گزارش��ات پرهیز کرد .همچنین
نسبت به دقت و درستی اطالعات گردآوری شده
اطمینان حاصل نمود.
ب��اال بردن کیفیت  -بخشهای مختلف س��ازمان
میتوانن��د به اس��ناد کالیبراس��یون و تجهیزات
بهصورت آنالین دسترس��ی داش��ته باشند تا در
تصمیمگیریها و ارتقای کیفیت فرایند ،محصول
و صرف��ه جوی��ی در هزینهه��ا از آن بهرهبرداری
نمایند.
به��رهوری بیش��تر  -برنامه خ��ودکار زمانبندی نویسنده :مهندس فرزاد آزرمنیا (مدیر مهندسی
کالیبراس��یون به همراه محاس��بات شاخصهای سیستمهای شرکت تراشه پرداز پویا)
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معرفي گيرنده  GPSو کاربردهاي آن

)(Global Positioning System

مقدمه
مس��يريابي ،قدمتي برابر با تاريخ تمدن بشر دارد .از همان روزهايي كه انسانها جهت تهيه غذا
از زيس��تگاه خود خارج ش��دند ،نياز داشتند كه مسير برگش��ت را پيدا کنند .برعكس بعضي از
حيوانات كه بهطور غريزي مس��ير خود را مش��خص مينمايند ،انس��انها داراي چنين غريزهاي
نيس��تند و هميشه نياز به وس��يله و ابزاري دارند كه مسير را برايش��ان مشخص نمايد .در آغاز
شروع مسافرت با كشتي ،اين مسافرتها يا تنها در امتداد رودخانهها و يا موازي با ساحل انجام
ميگرفت و از عالئم مش��خص جهت راهنمايي اس��تفاده ميگرديد .كلمه  Navigationاز دو
كلمه التين به معني كش��تي ( )Shipو حركت ( )Moveگرفته ش��ده است و اساساً به معني
پيدا نمودن مس��ير در دريا ميباش��د .اما بعدها با ش��روع مس��افرت در فضا و خشكي اين كلمه
به مفهوم مس��يريابي در هوا،خش��كي و دريا نيز بهكار برده شد .مس��يريابي اوليه توسط اجرام
س��ماوي و قطبنماهاي مغناطيسي انجام ميشد .امروزه با پيشرفت تكنولوژي ،از سيستمهاي
پيشرفتهي ماهوارهاي اس��تفاده ميشود .ماهوارههاي مسيرياب قادر به مشخص نمودن طول و
عرض جغرافيايي ،ارتفاع از سطح دريا ،سرعت ،فاصله و زمان با دقت بسيار باال ميباشند.
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گيرنده  GPSچيست؟
سيستم موقعيتياب جهاني
(،)Global Positioning System
س��رويس ناوبري و تعيين موقعي��ت ماهوارهاي
شامل  28ماهواره ( 24ماهواره فعال 4 ،ماهواره
رزرو) اس��ت ك��ه در م��داري در  12000مايلي
س��طح زمين ق��رار دارند و اطالع��ات مربوط به
موقعي��ت و زمان دقيق را به كلي��ه نقاط زمين
ارس��ال مينمايند .گيرندههاي  GPSميتوانند
ب��ا دريافت اين اطالعات ،م��كان (طول و عرض

جغرافياي��ي و ارتفاع) س��رعت ،مس��ير و جهت
حركت ،فاصله و زمان تا مقصد ،زاويه انحراف از
مسير ،فواصل نقاط مشخص و شمال جغرافيايي
را نماي��ش دهند .سيس��تم  GPSب��راي تعيين
موقعيت در زمي��ن (بهصورت دو بعدي) حداقل
به دريافت س��يگنال از س��ه ماه��واره نياز دارد.
دريافت س��يگنال از ماهواره چهارم براي تعيين
موقعيت بهصورت سهبعدي (ارتفاع) الزاميست.
اطالع��ات موقعيتي روي  GPSبه صورت عرض
و طول جغرافيايي نمايش داده ميش��ود .عرض
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جغرافيايي ) (Latitudeفاصله يك نقطه تا خط به  28عدد رسيد.
استوا بر روي مدار (صفحه عمود بر محور قطبي
زمين) اس��ت ،که اين فاصله ب��راي نقاط باالي مدارات ماهوارهها ()Satellite Orbits
خط استوا با ( Nش��مال) و براي نقاط زير خط ش��امل  6مدار با فاصله  60درجه و در هر مدار
اس��توا با ( Sجنوب) نمايش داده ميشود .طول  4ماه��واره وج��ود دارد ،و اين ام��كان را فراهم
جغرافيايي ( )Longitudeنيز فاصله يك نقطه ميس��ازد كه با وجود اشكال و خرابي  2ماهواره
تا نصفالنهار مبدأ (گرينويچ) بر روي نصفالنهار در ه��ر مدار سيس��تم كار نرمال خ��ود را انجام
(صفح��هاي ك��ه از قطب ش��مال و جنوب عبور دهد .هر س��طح مداري شيبي برابر با  55درجه
با س��طح مدار اس��توايي دارد .ارتف��اع زياد مدار
ميكند) ميباشد.
ماهوارههاي  GPSدر اختيار وزارت دفاع اياالت ( )20000 kmباع��ث ثابت ماندن ماهوارهها در
متحده آمريكا بوده و صحت و دقت عملكرد اين مدارشان ميشود .همچنين ارتفاع زياد ماهواره
سيس��تم به نهاد فوق مربوط ميگردد .سيستم باعث پوش��ش منطق��ه وس��يعي در روي زمين
مكانياب جهاني يا  GPSيك منبع ملي و مورد ميشود.
اس��تفاده بينالمللي براي يافتن موقعيت محل ،ماهوارهه��اي  GPSهر نقط��ه در روي زمين را
مسيريابي و زمانسنجي ميباشد و از سه قسمت  2بار در روز پوش��ش ميدهن��د (از هر نقطه در
تشكيل يافته است :فضا ،كاربر ،كنترل ( Space,روي زمي��ن دو بار در روز ميگذرند و يک طلوع
و غروب کامل آنها  12ساعت است).
.)User, Control
سيس��تم  GPSش��امل  3بخش ،فضا ،كنترل و
كاربري ميباش��د .بخش فضايي ش��امل آرايش سيگنالهاي ماهواره ()Satellite Signals
ماهوارهها در فضا ( )Constellationميباشد .هر ماهواره يك س��يگنال مس��يريابي كه شامل
اولين س��ري اين ماهوارهها در س��ال  1978در عناصر مداري ،وضعيت ساعت ( ،)Clockزمان
م��دار ق��رار گرفت و در س��ال  1986توس��عه و سيس��تم و وضعيت پيامها ميباش��د را به عالوه
تكميل آرايش ماهوارهاي سيستم  GPSبه علت ي��ك تقويم نجوم��ي ( )almanacكه اطالعات
جلوگيري از خطرات ناش��ي از عدم مس��يريابي (تقريب��ي) را براي هر ماهواره فعال در خود دارد
انجام پذيرفت .در فوريه  1989آرايش ماهوارهاي به زمين ارس��ال مينمايد .سيگنالهاي راديويي
سيس��تم  GPSبا  24يا تعداد بيشتري ماهواره با سرعت نور منتشر ميشوند ،و  0/06ثانيه طول
در م��دار كامل و فعال گرديد .سيس��تم كنترل ميكشد كه سيگنال ارسالي از ماهواره  GPSبه
توسط ارتش آمريكا انجام ميگيرد كه رديابي و زمين برسد .اين سيگنالها با قدرت كم (حدود
 300ت��ا  350وات در طيف مايكروويو) ارس��ال
نگهداري آنها را در مدار كنترل مينمايد.
بخش كاربرها ،شامل كاربرهاي نظامي و شخصي ميگردند.
اس��ت .كاربره��اي نظام��ي از سيس��تم  GPSك��د (C/A) (Course Acquisition
بهعنوان ،مسيريابي ،شناسايي ،و سيستم هدايت ) Codeبراي اس��تفاده كاربرهاي ش��خصي در
موشكي استفاده مينمايند و كاربرهاي شخصي دسترس ميباشد و بهعنوان سرويس مسيريابي
هم ميتوانند همانند نظاميها و بر اس��اس نياز ،استاندارد  SPSیا Standard Positioning
 Serviceشناخته ميش��ود .کد  Pنيز بهعنوان
از اين سيستم استفاده كنند.
س��رويس مكانيابي دقيق  PPSي��ا Precise
 Positioning Serviceاس��ت ك��ه منحصرا ً
بخش فضايي ( )Space Segment
ماهوارههاي  GPSدر حدود  900کيلوگرم وزن در دس��ترس كاربرهاي نظامي و كاربرهاي مجاز
و  5متر با پنلهاي خورشيدي خود طول دارند .ميباش��د .س��يگنالهاي ماهواره ب��ه ديد خط
عمر مفيد اين ماهوارهها براي  7/5سال طراحي مس��تقيم جهت رسيدن و اس��تفاده گيرندههاي
شده است اما اغلب مدت زمان بيشتري در مدار  GPSنياز دارند .درخت ،ساختمان ،كوه و حتي
مورد استفاده قرار ميگيرند .پنلهاي خورشيدي دس��ت و يا بدن ميتواند سيگنالهاي ماهوارهها
تغذيه اولي��ه را تهيه مينماين��د و تغذيه ثانويه را تا ح��دي بلوكه نماي��د ،که البته ب��ا افزايش
توسط باتريهاي نيکل/کادميوم تأمين ميشود .کيفيت گيرندههاي جديد  GPSاين مش��کل تا
در ه��ر ماه��واره چهار س��اعت ( )Clockاتمي حد زيادي حل شده است.
فوقالعاده دقيق نصب گرديده است .در سپتامبر تقويم نجومي يا  Almanacش��امل اطالعاتي
 2001تعداد ماهوارههاي مورد استفاده در مدار راج��ع ب��ه م��دارات  24ماهواره ميباش��د .يك
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گيرندهي  GPSاز تقويم نجومي كه در پيامهاي
ديتاي ماه��واره وجود دارد براي تعيين موقعيت
هر ماهوارهاي كه رديابي ميكند ،استفاده مينمايد.
نرمافزار  mission planningبراي تهيه گراف
و موقعيت ماهوارههاي قابل رؤيت و بهترين زمان
بررس��ي در منطقه مخص��وص ،از تقويم نجومي
اس��تفاده مينمايد .تقويم نجومي براي مدت 30
روز معتبر ميباش��د ،اما هر ب��ار كه گيرنده GPS
روش��ن ميش��ود ،بهطور اتوماتيك تقويم نجومي
را درياف��ت ميكند( .در مدت زم��ان  15دقيقه).
اس��تفاده از تقويم نجومي به روز يا up-to-date
براي استفاده از ماهوارههايي كه در ديد گيرندههاي
 GPSقرار ميگيرند بسيار مهم ميباشد.
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بخش كنترل ()Control Segment
بخش كنترل ش��امل پنج ايستگاه مونيتورينگ
در نق��اط مختل��ف جه��ان ش��امل هاواي��ي،
كواجالي��ن ،جزي��ره اسنش��ن ،ديگوگارس��يا و
كلورادو ميباش��د .ايس��تگاه ( )MCSيا مركز
كنترل در كلرادو قرار دارد.
ايستگاههاي مونيتور ،ماهوارهاي در معرض ديد
را ردياب��ي مينمايد و اطالع��ات را جمعآوري و
اي��ن اطالع��ات را در ايس��تگاه  MCSتجزيه و
تحليل و س��پس مدارات ماهوارهها را مش��خص
مينماي��د و پيامه��اي هر ماه��واره مكانياب را
ب��هروز مينمايد .اطالعات بهروز ش��ده از طريق
آنتنهاي زميني به ماهوارهها ارس��ال ميگردد.

ماهوارهها پيامهاي اطالعاتي ماهواره (موقعيت و
زمان) ،تقوي��م نجومي و اطالعات اصالح مداري
را ك��ه از ايس��تگاه  MCSدرياف��ت مينمايند،
ارس��ال ميكنند و گيرندههاي  GPSاز تمامي
اين اطالعات جهت محاسبهي موقعيت استفاده
مينماييد.
بخش كاربري ()User Segment
بخش كاربري شامل گيرندههاي  GPSميباشد
كه موقعيت محل ،س��رعت و زم��ان دقيق را در
همه جاي دنيا مش��خص مينماي��د .كاربردهاي
 GPSتقريب��اً در تمامي زمينهها ،از حمل و نقل
و كنترل منابع طبيعي و كش��اورزي گس��ترش
يافته است .بهعنوان مثال:
اس��تفاده از  GPSبراي هدايت هليكوپترها و
مشخص نمودن محلهاي مورد نظر ،خصوصاً در
عمليات نجات آسيبديدگان.
اس��تفاده از  GPSجه��ت تهي��ه نقش��ههاي
كشاورزي.
استفاده از  GPSبراي دريانوردي.
استفاده از  GPSبراي مسيريابي در جنگلها.
اس��تفاده از  GPSدر مسيريابي هواپيماها و يا
عالمتگذاري مناطقي كه بايد سمپاشي شود.
تركيب��ي از  GPS/GISجه��ت پي��دا نمودن
سريعترين مس��ير به مقصد اس��تفاده ميشود.
حتي از  GPSبراي تحويل س��اندويچ و پيتزا به
منازل و ناوبري روي خودرو استفاده ميگردد.
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طريقهي كار  GPSچگونه است؟
از اندازهگي��ري فاصل��ه بين گيرن��ده و ماهواره
استفاده مينماييم .ماهوارهها در نقاط مشخصي
ميباش��ند و گيرندهه��اي  GPSدر روي زمين
و منطقه ناش��ناختهاي هس��تند .امواج راديويي
با س��رعت نور حركت ميكنند .ب��ا ضرب زمان
حركت س��يگنال از ماهواره تا گيرنده  GPSدر
 300000 km/sفاصلهي بين ماهواره و گيرنده
مش��خص ميش��ود .اگر ما از مح��ل  4ماهواره
اطالع داش��ته باش��يم و مقدار فاصل��ه آنها از
گيرنده مش��خص گردد ،در يك فضاي سهبعدي
ميتوان محل خود را محاسبه نمود.
 12000مايل ش��عاع كرهاي ميباشد كه مركز
آن ماه��واره اس��ت (پت��رن ماهوارهه��ا كروي
و فاصله آنه��ا تا زمين  12000مايل اس��ت).
مح��ل يا موقعيت ما ميتواند هر جاي در روي
اين كره باشد.
ب��ا اطالعات ماه��واره دوم ،موقعي��ت گيرنده به
س��طح تقاطع دو كره محدود ميشود .بنابراين
حاال ميدانيم كه محل ما جايي روي اين تقاطع
است .با اندازهگيري سوم 3 ،كره يكديگر را فقط
در  2نقطه قطع ميكند .يكي از دو نقطه بهعنوان
غيرقابل قب��ول حذف ميش��ود .كامپيوترها در
داخل گيرندههاي  GPSروشها و تكنيكهاي
مختلفي براي مش��خص نمودن نقطه صحيح از
نقطه غيرقابل قبول دارند.
اندازهگيري چهارم Offset ،زماني اختالف بين
همزمان��ي  Clockماه��واره و  Clockگيرنده
ميباشد .نصب ساعتهاي اتمي در گيرندههاي
 GPSباع��ث گراني بيش از حد آنها ميش��ود،
بنابراين در گيرندهها از ساعتهاي دقيق كوارتز
استفاده ميش��ود .اندازهگيري چهارم مقدار اين
 Offsetرا جب��ران مينماي��د و نقطه صحيح را
پيدا خواهد نمود .گيرندهي  GPSسرعت را نيز
اندازهگيري ميكند كه براي مس��يريابي بس��يار
مهم است.
خطاهاي GPS
مدت زمان عبور س��يگنالها از اليههاي يونسفر
و تروپسفر متغير ميباشد .وجود نويز باعث خطا
يا تداخل در گيرنده ميشود .خطاهاي موقعيت
م��داري ممكن اس��ت در پارامترهاي ديتا وجود
داش��ته باشد .پارامترهاي ماهواره بهطور خالصه
سيس��تمي از موقعيته��اي ماه��واره  GPSدر
حوزه زمان ميباشد.
اين اطالعات مش��خص ميكنند كه ماهواره در

كج��ا و در چه موقع در هر نقطهاي بايد باش��د.
تغيي��رات بس��يار كم��ي در س��اعتهاي اتمي
خطاه��اي زيادي را باعث ميش��ود .خطاي يك
نانو ثانيهاي در گيرندههاي  GPSدر روي زمين
 0/3متر در محاسبه مكان خطا ايجاد مينمايد.
عبور چند مس��ير س��يگنال ،محل ماهوارهها در
فضا و  SAباعث خطا ميگردند.
عبور چند مس��ير س��يگنال ي��ا Multipath
پديدهاي ميباشد كه آنتنهاي گيرنده سيگنال
را از دو مس��ير يا بيش��تر دريافت ميكند( .مث ً
ال
بازتاب��ش س��يگنال از روي ي��ک س��طح ديگر)
اختالف مسيري كه س��يگنالها طي مينمايند
باعث تداخ��ل اين س��يگنالها در آنتن گيرنده
ميگ��ردد و باع��ث خطا ميش��ود .پيكربندي يا
مح��ل ماهوارهه��ا در فضا ني��ز ميتواند بر دقت
مكانيابي ماهواره تأثير گذارد.
خط��اي  SAي��ا Selective Availability
خطاهاي پارامتري عمدي بوده که توسط دولت
امريکا به سيس��تم اعمال ميش��د تا از استفاده
غيرمجاز از آن جلوگي��ري کند ،و باعث خطاي
عمومي اندازهگيري از  70الي  100متر ميشد.
اين خط��ا در چهارم ج��والي  1991فعال و در
يكم مي 2000توس��ط دولت کلينتون خاموش
گردي��د .خام��وش نمودن  SAباع��ث باال رفتن
دقت اندازهگي��ري و در نتيجه ايجاد كاربردهاي
جديد براي  GPSو ارتقاء سطح زندگي مردم در
اقصا نقاط جهان شده است.
توس��عه تكنولوژي جديد اين امكان را ميدهد
در مناطق��ي دق��ت  GPSرا كاه��ش دهن��د.
ضم��ن اينكه اي��ن كاهش در نق��اط ديگر دنيا
غيرضروري ميباشد.
کاربردهاي GPS
از اين اطالعات ب��راي ناوبري و هدايت هوايي،
دريايي و زميني ،نقشهبرداري ،آمارگيري ،تهيه
و اص�لاح اطالعات نقش��هاي ،نظارت بر حركت
خودروها ،تهيه نقش��ه از انديسه��اي زميني،
تعيي��ن موقعي��ت مح��ل برداش��ت نمونههاي
معدن��ي ،تهي��ه نقش��ه از مس��ير ط��ي ش��ده
(پروفيلبرداري) ،پيدا كردن متحرك گم شده
و يا به س��رقت رفته ،تعيين بهترين مسيرهاي
حركت ،بهروزرس��اني نقش��ههاي قديمي ،تهيه
اطالع��ات ورودي براي سيس��تمهاي اطالعات
جغرافياي��ي ( ،)GISتعيي��ن مرزبندي مناطق
زير كش��ت ،پوش��ش گياهي ،امداد و نجات در
حوادث و موارد ديگر استفاده ميشود.
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گروهبندي GPSها از نظر کاربري
گيرندههاي  GPSدر کل از نظر کاربري به شش
 .6ناوبري
گروه تقسيم ميگردند:
گيرندهه��اي  GPSناوب��ري ي��ا Navigator
داراي صفحات نمايش ب��زرگ و رنگي بوده و با
 .1دستي
گيرندههاي  GPSدس��تي دستگاههاي کوچک نمايش موقعيت روي نقش��ه براي راننده ،وي را
به اندازه گوشي موبايل هستند که با دقت حدود به سمت مقصد مورد نظر هدايت مينمايند.
 3متر موقعيت کاربر را معين مينمايند .امکانات
مختلفي روي مدلهاي متنوع اين گيرندهها ارائه گروهبندي GPSها از نظر فرکانس دريافت
ميش��ود که برخي از آنها عبارتند از 12 :کانال اطالعات
دريافت اطالع��ات از ماهواره ،عمر باتري (قلمي گيرندهه��اي  GPSاز نظر کاناله��اي دريافت
آلکاالين) تا  36س��اعت ،تا  1000نقطه حافظه سيگنال به دو دسته تقسيم ميشوند:
( ،)Landmarkثب��ت تا  10000نقطه در  .1 10ت��ک فرکان��س ( C/Aک��د ،فرکان��س ،L1
خط سير ( ،)Trackثبت تا  50مسير ( 1545/75 )Routeمگا هرتز)
در  125شاخه ،امکان اتصال به کامپيوتر ،داراي  .2دو فرکانس ( Pکد ،فرکانس )L2
Gameهاي مختلف ،قطبنم��اي الکترونيکي ،گيرندههاي تک فرکانس کليه مدلهاي دستي/
ارتفاعسنج بارومتريک ،پروفيل ارتفاعي ،تا  128هوايي/دريايي/رديابي را دربرميگيرند و کاربري
مگابايت حافظه نقش��ه داخل��ي ،قابليت افزايش تجاري دارند.
گيرندهه��اي دو فرکان��س دقي��ق و مخص��وص
حافظه خارجي و محاسب ه مساحت.
نقش��هبرداري هس��تند .گيرندههايي هم وجود
دارند که فق��ط فرکانس دوم ( Pکد) را دريافت
 .2هوايي
گيرندهه��اي  GPSهوايي مش��ابه دس��تگاههاي ميکنن��د که منحص��را ً در ارتش امري��کا بهکار
دستي هستند ،با اين تفاوت که صفحات نمايش و گرفته ميشوند.
امکانات نصب و همچنين اطالعات داخل آنها براي
استفاده روي هواپيما و يا بالگرد بهينه شده است DGPS .و روشهاي اصالح خطا
در گيرندهه��اي  GPSدقي��ق (ي��ا  )DGPSاز
چه��ار روش براي اصالح خطا ( GPSتفاضلي يا
 .3دريايي
گيرندههاي  GPSدريايي نيز مشابه دستگاههاي  )Differentialاستفاده ميشود:
دستي هستند ،با اين تفاوت که صفحات نمايش و  .1پس��ا پردازش  :Post Processingدر اين
امکانات نصب و همچنين اطالعات داخل آنها براي روش ابتدا برداشت اطالعات انجام شده و سپس
استفاده روي شناورها و کشتيها بهينه شده است .در دفتر و توسط نرمافزار اطالعات مورد پردازش
قرار گرفته و خطا در آن حذف ميگردد.
 .2آن��ي  :Real Timeدر اي��ن روش در زمان
 .4دقيق
در گيرندههاي  GPSدقيق از روشهاي مختلفي برداش��ت اطالعات ارتباط بين دو يا چند GPS
استفاده ميشود تا با اصالح خطا ،دقت دستگاهها برقرار شده و خطا به صورت آني حذف ميشود.
ب��ا  5ميليمت��ر ب��اال رود .از اين دس��تگاهها براي  .3درياف��ت کنن��ده س��يگنال اص�لاح خط��ا
برداشتهاي دقيق و نقشهبرداري استفاده ميشود :Beacon Receiver .در اي��ن روش مرک��زي
اين دستگاهها عموماً بهصورت ستهاي  2يا  3تايي اطالعات اصالح خطا را به صورت امواج راديويي
ارائه شده و به کار ميروند .قيمت اين دستگاهها با ارسال مينمايد .اين اطالعات توسط گيرندههاي
مخصوص ( )Beacon Receiverدريافت شده
دستگاههاي دستي اختالف زيادي دارند.
و به دستگاه اعمال ميگردند.
 .4متوسطگيري  :Averagingدر اين روش با
 .5رديابي
گيرندههاي  GPSمخص��وص رديابي بهصورت متوسطگيري بين اطالعات دريافتي توسط يک
بورد و آنتن جداگانه ،و يا ماوس (بورد و آنتن با دستگاه ،سعي در بهبود نتايج حاصل ميشود.
هم) ،بدون صفحه نمايش و صفحه کليد و با آن
ارائه ميش��وند .از اين دستگاهها در سيستمهاي نويسنده :مهندس افشين کالهي (شرکت ره نگار)
 trackingو رديابي استفاده ميشود.
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برچسبهای غیرفعال باتریدار استاندارد ISO Class 3
تصویب استاندارد 6:2010-18000 ISO/IEC
در س��ال  ،2010ح��وزه جدی��دی از تكنول��وژی
 RFIDرا معرف��ی ك��رد كه س��طوح جدیدی از
قابلیت دید ( )Visibilityو كاربردهای جدیدی
از  RFIDرا ارائ��ه كرده و بازارهای جدیدی را به
روی  RFIDباز میكند .اس��تاندارد ISO/IEC
 6:2010-18000طبقهبندی جدیدی از RFID
را تعری��ف میکند ک��ه  RFIDپس��یو باتریدار
( )Battery Assisted Passiveی��ا BAP
خوانده میشود.
RFIDپس��یو بات��ریدار یا نیمه فع��ال ترکیبی
از بهتری��ن ویژگیه��ای هر دو  RFIDپس��یو و
فعال میباش��د .با تعمیم دادن اس��تاندارد موفق
 RFIDپس��یو  EPC C1G2ک��ه ی��ک پروتكل
ارتباطی س��اده با توان پایین میباش��د ،استاندارد
جدی��د  BAP Class 3توانس��ته قابلیتهای را
فراه��م آورد كه قب ً
ال تنها در  RFIDفعال موجود
ب��ود ،مانند برد بلند متج��اوز از  100متر ،كارایی
قاب��ل اطمینان در محیطه��ای چالشانگیز ،RF
پشتیبانی از حس��گرها ،و همه این خصوصیات با
قیمتی پایینتر از  RFIDفعال عرضه میشوند.
ب��ه عل��ت تش��ابه قابلیته��ای  BAP RFIDو
 RFIDفع��ال ،بس��یاری از م��ردم از تفاوتهای
بین ای��ن دو تكنولوژی مطمئن نیس��تند .نكاتی
كه درادامه به آنها اش��اره میشود ،مزایا و تفاوت
تكنولوژی جدید
 ISO/IEC 18000-6:2010 Class 3را در
مقایسه با تكنولوژی برچسب فعال بیان میكنند:
استانداردهای بینالمللی
برچسبها و قرائتگرهای تكنولوژی BAP RFID
بر اساس استانداردهای كه بهطور جهانی پشتیبانی
میشوند ،با استفاده از پروتكل ارتباطی "قرائتگر به
برچسب" ( )Reader to Tagو گستره فركانسی
ساخته میش��وند .برچسبها و قرائتگرهای فعال،
عموم��اً با اس��تفاده از اس��تانداردهای اختصاصی
كه برای هر فروش��ندهای منحصر بهفرد هس��تند،
ساخته میشوند.
برچس��بها و قرائتگره��ای  ،BAP RFIDدو
استاندارد EPC global C1 G2و ISO/IEC
 6:2010-18000را پشتیبانی میكنند.
راهكاره��ای مبتنی بر اس��تاندارد ،اجازه تعامل

محص��والت برچس��ب زده ش��ده (Tagged
 )Productsب��ا قرائتگرهای ارائه ش��ده توس��ط
ش��ركتهای مختل��ف را میدهن��د .در حالی كه
راهکارهای اختصاصی ش��ما را محدود به استفاده
از قرائتگر یك شركت خاص میكنند.
راهكارهای مبتنی بر استاندارد ،با تشویق رقابت
و نوآوری ام��کان ارائه محصوالت ب��ا راهحلهای
منعطفت��ر و هزینه پایینت��ر در دراز مدت برای
مشتریان را فراهم میكند.
كاهش قابل توجه هزینه برای هر دو برچسب و
قرائتگر از طریق ادغام در سیلیکون یا سطح تراشه
دستیافتنی میشود.
استاندارد  ISO Class 3بهعنوان مكمل برای
استاندارد  EPG Global C1 G2طراحی شده
اس��ت و پیادهسازی آنها نیز مشابه میباشد .با این
تشابه ،برچس��بها و قرائتگرهای BAP RFID
میتوانند هر دو استاندارد EPC C1 G2و ISO
 Class 3را پش��تیبانی كنند و اجازه اس��تفاده از
هر نوع برچسب در كاربردهای مختلف ولی با زیر
س��اخت یكس��ان را بدهند .این امر درجه باالیی
از انعطافپذی��ری را هنگام برچس��ب زدن اموال
بر اس��اس می��زان ارزش آنها و خوان��دن عملکرد
م��ورد نیاز تأمی��ن میكند .اموال ب��ا ارزش کم و
آنهایی كه بهس��ادگی خوانده میشوند ،میتوانند
از برچس��بهای  C1 G2اس��تفاده كنند و اموال
با ارزش باال یا آنهایی كه خواندنش��ان دشوار است
میتوانند از برچسبهای  ISO Class 3استفاده
كنند.
در ه��ر حال��ت ،هم��ه داراییه��ا ب��ا ارزش باال و
پایین توس��ط یك زیرس��اخت مش��ترك خوانده
میش��وند .ای��ن زیرس��اخت مش��ترک و ترکیب
قابلی��ت برچس��بها ،برنامهه��ای كاربردهای كه
پیش از آن ممکن نبودند را میس��ر میسازد .این
انعطافپذی��ری با اس��تفاده از  RFIDاختصاصی
فع��ال و یا راهکاره��ای دیگر مبتن��ی بر RFID
امکانپذیر نمیباشد.
هزینه
اگرچه برچسبهای  ISO Class 3دارای باتری
هس��تند ،آنها ادواتی غیرفعال به ش��مار میآیند
ك��ه انرژی  RFرا منتقل نمیكنند .باتری در یك
برچس��ب  BAPتنها برای توان دادن به تراش��ه
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بهكار برده میش��ود كه انرژی قرائتگر را منكعس
میكند .ای��ن مس��ئله باعث كاه��ش قابل توجه
مصرف توان برای برچسبهای  ISO Class 3در
مقایسه با برچسبهای فعال میشود .این كاهش
توان منجر ب��ه كاهش هزینه و طوالنیتر ش��دن
عمر بر چس��ب در مقایسه با راه حلهای برچسب
فعال میشود .پروتكل Passive Backscatter
که توس��ط استاندارد  ISO Class 3تعریف شده
اس��ت ،در مقایس��ه با دیگر پروتكلهای ارتباطی
برچس��ب فعال ،بسیار س��ادهتر میباشد كه منجر
به طراحی ICهای كوچكتر و س��ادهتر میشود و
این خود باعث كاهش هزینه برچس��ب میش��ود.
بدین ترتیب هزینه برچسبهای ISO Class 3
در مقایسه با برچسبهای فعال با طول عمر باتری
یكسان 3/1 ،یا  5/1میشود.
كارایی
برچسبهای  3 ISO Classکارکرد قابل مقایسه
و حتی در بسیاری موارد بهتر از برچسبهای فعال
دارند و برد قابل قرائت بیش��تری را با هزینههای
بسیار کمتر فراهم میکنند.
عملیات
تكنولوژی س��نتی  RFIDفعال ب��ر مبنای قانون
 Tag- talks- firstی��ا "برچس��ب اول ارتب��اط
برقرار میكند" فعالیت میكند كه در آن برچسب
بهطور فعال یك سیگنال در فواصل از پیش تعیین
ش��ده ارس��ال میكند و قرائتگر فعال س��یگنال را
دریافت و کدبردای میكند .عملكرد ISO Class
 3 RFIDاساساً متفاوت است و از اصل Reader-
" talks-firstقرائتگ��ر اول ارتباط برقرار میکند"
تبعیت میكند و برچس��بها بهطور فعال سیگنال
به قرائتگرها نمیفرستند .در عوض سیگنال قرائتگر
را منعكس میكنند .با تكنولوژی ،ISO Class 3
برچسب همیشه برای پاسخ دادن به پیغام قرائتگر
آماده است و قرائتگر میتواند منطق مناسب را پیاده
كند تا زمان و دفعاتی كه برچسب باید خوانده شود
را تعیین كند .بهعالوه ،اس��تاندارد ISO Class 3
 RFIDاجازه انتخاب برچس��ب مناسب را میدهد
به نحوی که قرائتگرها تنها از برچس��بهایی كه با
معیار انتخابی معینی تطابق دارند ،درخواست پاسخ
كنن��د .این دو مزیت عملیاتی باعث میش��ود عمر
باتری برچسبها بیش��تر حفظ شود و پیادهسازی
آن در زنجیره تأمین را تسهیل میکند.
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نحوی تس��هیل میكند كه قرائتگر میتواند همه
برچسبها در محدوده مشخص را سرشماری كند.
برچس��بها در این محدوده خواندن به قرائتگرها
جواب میدهند و سیس��تم میتواند عمل مناسب
را اتخاذ كند و برچس��بهای مرتبط را شناسایی
كند .این قابلیت مهمی ب��رای كاربردهای ردیابی
و زمانی كه موقعیت برچس��ب برای تعیین تغییر
مالكیت مهم است ،میباشد.
امنیت
مزی��ت مه��م دیگر تكنول��وژی اس��تاندارد ISO
 ،3 Classپهن��ای فركانس��ی اس��ت ك��ه در آن
برچس��ب و قرائتگر با هم ارتباط برقرار میكنند.
در سیس��تمهای ت��ك كان��ال میت��وان تداخل و
پارازیت ایجاد كرد (چه تصادفی و چه عمدی) .در
كاربردهای قرائتگر برای مسائل ردیابی یا امنیتی،
بعض��ی راه حلهای برچس��بهای فعال ،RFID
بیفایده میش��وند .چرا كه ارتباط��ات قرائتگر به
برچس��ب میتوانند مسدود ش��وند .برچسبها و
قرائتگره��ای ISO Class 3پروت��كل ارتباط��ی
پرش فركانسی را پیادهسازی میكنند كه تداخل
و پارازیت س��یگنال  RFرا به حداقل میرسانند.
این قابلیت پرش فركانس��ی به سیستمهای ISO
 3 Classاج��ازه میدهد ت��ا فركانس بهینه برای
برق��راری ارتباط با برچس��ب حتی در محیطهای
دش��وار  RFمیس��ر ش��ود .بهعالوه ،اگر تداخل یا
پارازی��ت رخ ده��د ،قرائتگره��ا میتوانند رخداد
را تش��خیص داده ،قرائتگره��ای تح��ت تأثیر قرار
گرفته را شناس��ایی كرده و سیستم را برای اتخاذ
عكسالعمل مناسب آگاه كند.
انعطافپذیری:
عالوه بر موارد اس��تفاده متداول قرائتگرهای ثابت
ك��ه در ه��ر دو سیس��تم  ISO Class 3و اغلب
سیس��تمهای  RFIDفعال پیادهس��ازی شدهاند،
م��وارد اس��تفاده بس��یار دیگری وج��ود دارد كه
قرائتگرهای س��یار یا دس��تی میتوانند قابلیت و
ارزش كل سیس��تم را افزایش دهن��د (بهویژه در
مواردی كه توسعه قرائتگرهای ثابت عملی نیست
یا هزینهبر است).
 ISO Class 3ه��م چنی��ن امكان اس��تفاده از
ان��واع مختل��ف قرائتگره��ای دس��تی متحرک را
میسر میس��ازد كه این امر كاربریهای متحرك
را افزایش میدهد.
برگرفته از مجله RFID Journal

قابلیت ردیابی
اص��ل  Reader-talks-firstی��ا "قرائتگ��ر اول
ارتب��اط برق��رار میكن��د" ام��كان ردیاب��ی را به تهیه کننده :خانم مهندس صدری (کاوشکام)
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تازهها
فناوری  RFIDروی گوشیهای موبایل

بهتازگ��ی ،روی بعض��ی مدلهای جدید گوش��ی
موبای��ل ،فن��اوری  NFCی��ا Near Field
 Communicationقرار داده شده است .این
فناوری که از زیرمجموعههای  RFIDاس��ت ،به
انتقال اطالعات در فاصله ۴س��انتیمتری و کمتر
کم��ک میکن��د .بنابراین ،میتوان ب��ا لمس دو
گوش��ی با هم ،ما بین آنها فایل و اطالعات دیگر
را منتقل نمود ،که خیلیها این عملکرد جالب را
دوست دارند.
قابلیتهای  NFCنیز با امکانات جدید نرمافزاری
پیش��رفت میکند ،که امکان بهاش��تراکگذاری
فایله��ای صوتی و تصویری ،و انتقال تماسها از
این جمله است.

با تگهای  RFIDاز سالمت
فراوردههای گاوی خود اطمینان
حاصل نمایید

و برنامه شیردهی و لقاح آن را به منظور حداکثر
بهرهوری دنبال و پیگیری کنند.
این سیستم توسط یک شرکت دانمارکی توسعه
یافته که از تگها و ریدرهای  RFIDبرای آنالیز
الگوی تغذی��ه و تحرک گاوها به منظور فهمیدن
زودهنگام عالئم بیماری استفاده میکند.
برای مثال ،گاوهای ک��ه در معرض ابتال به کتوز
(یک نوع بیماری ش��ایع در پرورش گاو در تولید
باال) هستند کمتر غذا میخورند.
همچنین ،اطالعات به دس��ت آمده از این آنالیز،
هنگامی که تنها دمای بدن حیوان باال میباش��د
میتواند متضمن بارداری موفق گاو باشد.
این تگها هماکنون در تعدادی از مزارع دانمارکی
بهطور موفقیتآمیز مورد استفاده قرار گرفته است،
و مزرعهداران به لطف tagهای  RFIDبا کاهش
هزینه نیروی انسانی و افزایش بهرهوری ساالنه تا
 ۵۰۰دالر برای هر گاو ،صرفهجویی میکنند.

یک س��امانۀ جدی��د مبتنی ب��ر  ،RFIDاز ورود کاربرد تکنولوژی  RFIDدر ردیابی
گاوه��ای ش��یرده صنعت��ی ب��ه م��زارع کوچک واگنهای شبکه حمل و نقل ریلی

جلوگی��ری نمیکند ،ام��ا این سیس��تم ردیابی دو مس��ئله اصلی که در ش��بکههای حمل و نقل
حداقل اجازه میدهد تا کشاورزان سالمت حیوان ریل��ی وجود دارد ،یکی ناپدید ش��دن واگنها در
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ش��بکه از دید مدیر سیستم و دیگری ،اشتباهات
اپراتورها در ثبت اطالعات واگن و ورود اطالعات
به نرمافزار میباشد.
به دلیل تعداد زیاد واگن ،همیشه تعدادی از آنها
در محل نامعلومی از شبکه ریلی قرار دارند که از
این مسأله به ناپدید شدن تعبییر میکنیم.
بدیهی است که مدیر سیستم نمیتواند واگنهای
ناپدی��د را در برنامهریزی حمل بار در نظر بگیرد.
بنابراین ،راندمان کاری کاهش مییابد.
استفاده از سیس��تم  RFIDبرای ردیابی واگن،
منجر به ردیابی دقیق واگنها در ش��بکه و حذف
خطای عامل انس��انی ،در ثبت اطالعات واگنها
میش��ود .این مس��أله باع��ث افزای��ش راندمان
ش��رکتهای حم��ل و نق��ل ریلی میگ��ردد که
بازگش��ت س��رمایه قاب��ل قبولی به دنب��ال دارد.
منفعت دیگر سیس��تم ردیابی ب��ا  RFIDبرای
واگنها ،در تعمیرات و نگهداری است.
بدی��ن ترتیب ک��ه سیس��تم نرمافزاری ،س��ابقه
تعمیرات و نگهداری واگن و سررس��ید تعمیرات
اساسی و نیمهاساسی آن را ثبت و اعالم میکند.
بدین ترتیب ،صدمات ناشی از تأخیر در تغییرات
دورهای به حداقل میرسد.
سیس��تمهای ردیاب��ی واگ��ن ،عموم��اً به کمک
تکنولوژی  RFIDپسیو برد متوسط و نیمهاکتیو
اجراء میشوند.

 RFIDکاشته شده در بدن

دنیایی را تصور کنید که دیگر الزم نیس��ت برای
خرید کاال از کارت اعتباری اس��تفاده کنید ،برای
باز کردن در پارکینگ خانهتان نیاز به فشار دادن
دکمهای ندارید یا برای تشخیص هویتتان دیگر
الزم نیس��ت که اثر انگش��ت بهجا بگذارید .بلکه
تمامیاین کارها را با یکبار اسکن شدن بدنتان
توسط یک دستگاه یا حسگر انجام میدهید .این
ایدهای اس��ت که با کاش��ت ی��ک قطعه RFID
در بدن میس��ر میش��ود .هماکنون یک شرکت
تراشهای را مورد آزمایش قرار داده که مخصوص
کاش��ت در بدن انس��ان بوده و برای آشکارسازی
بالدرن��گ می��زان گلوکز خون در بدن اس��تفاده
میشود.
این تراش��ه تمام��یاطالعات مربوط به ش��خص
را ذخی��ره کرده و عالوه بر این ،پرونده پزش��کی
دیجیتال��ی را ب��رای وی ایجاد میکن��د .به این
ترتیب به نظر میرس��د که کاش��ت ریزتراشه در
بدن انسان برای دریافت و انتقال اطالعات مربوط
به شخص قریبالوقوع است.
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کفش مجهز به سیستم ()GPS

سیس��تم مکانیابی( )GPSخدمات زیادی برای
انس��ان انج��ام داده اس��ت و با آن میت��وان هر
ش��خصی را در هر مکانی که باش��د پیدا کرد .با
توجه به این مس��ئله ،برخی کارخانههای تولیدی
کفش اخیرا ً از این سیستم استفاده کردهاند.
بر اس��اس این گزارش ،یک کارخان��ه آمریکایی
تولی��د کفش ک��ه مق��ر آن در کالیفرنیا اس��ت،
کفش��ی را تولید کرده است که در آن از سیستم
( )GPSبهره گرفته شده است .مدیر این کارخانه
در اینباره میگوی��د :والدین با کمک این کفش
میتوانند فرزندان خ��ود را که در خارج از منزل
هستند ،پیدا کنند .وی در ادامه افزود :این کفش
به تلفن همراه وصل اس��ت و عالوه بر آن کودکی
که این کفش را پوش��یده زمان��ی که در معرض
خط��ر ق��رار میگیرد ،زنگ خط��ر آن به صدا در
میآید.
ای��ن کفش همچنین میتوان��د درجه حرارت را
اندازهگیری کرده و میانگین ضربان قلب و سرعت
راه رفتن را از طریق تلفن همراه به ش��خصی که
این کفش را پوش��یده است ،اطالع دهد .بیماران
آلزایمری با اس��تفاده از این کف��ش میتوانند با
خیالی آسودهتر از منزل خارج شوند.
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معرفی شرکتهای سندیکای
شناسایی و مکان یابی رادیویی

نام شرکت

افزار ایمنی احصا

آرم شرکت

زمینه کاری

مشاوره ،طراحی و پیاده سازی سیستم های محفاظتی ،ارائه راهکارهای مبتنی بر
 RFIDو پیاده سازی سیستمهای هوشمند

زمینه های فعالیت در
حوزه RFID

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال ،مدیریت انبار ،
مدیریت اسناد و کتابخانه  ،اتوماسیون ورزشی

تلفن

88702022

دورنگار

88715575

نشانی
آدرس وب سایت
آدرس پست الکترونیکی

تهران  ،15138خیابان احمد قصیر (بخارست) ،خیابان سیزدهم ،پالک  ،3واحد 8
http://www.ehsaa.com
info@ehsaa.com
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نام شرکت

شرکت فنی مهندسی آروین پیشگام سامانه

آرم شرکت

زمینه کاری

تولید کننده سخت افزار و نرم افزارهای :اتوماسیون تغذیه ،ترابری سازمانها ،ساعت
حضورو غیاب ،کنترل تردد افراد و خودرو  AVL ،خودرو ،کنفرانسها و همایشها،
مدیریت هوشمند پارکینگ ،مدیریت هوشمند شهربازی ،بلیط الکترونیک و قفل
های هوشمند ،انواع کارت خوان رومیزی ،ماژول مبدل شبکه

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت زنجیره تأمین ،اتوماسیون تغذیه،
اتوماسیون ورزشی ،مدیریت ناوگان (( ، AVLرهیاب  ،بلیط الکترونیک ،کارت
خوان رومیزی

تلفن
نشانی
آدرس وب سایت

6610008-6640188
اصفهان – دروازه شیراز ابتدای چهار باع باال کوی شهید کاظمی پور جنب
مسجدالرضا نبش کوچه بهمن ساختمان آروین پالک 50
www.ourvin.com

آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت

info@topco.ir

آسا نرم افزار (سهامي خاص)

آرم شرکت

زمینه کاری

طراحي ،تامين و اجراي سيستم هاي مبتني بر  ، RFIDطراحي و پياده سازي
سيستم هاي سفارش مشتري

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال  ،مدیریت اسناد و
کتابخانه ،اتوماسیون ورزشی ،بلیط الکترونیک

تلفن
نشانی
آدرس وب سایت
آدرس پست الکترونیکی
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88502741-2
تهران ،خيابان شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه پاشا ،جنب آژانس همسفر ،پالک 185
طبقه دوم
www.asaasoft.com
RFID@asaasoft.net
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نام شرکت

افزار پرداز توسعه

آرم شرکت

زمینه کاری

طراح و تولید کننده سیستمهای ) ،AVL(GPSناوبری ،اتوماسیون اتوبوسرانی،
تاکسیرانی Scada ،و تله متری و Dis patch

زمینه های فعالیت در
حوزه GPS

مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد ،رهیاب  ،تله متری ،اندازه گیری مصرف
سوخت

تلفن
نشانی

88514005 - 88517007
تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – کوچه بسطامی – پالک – 31واحد4

آدرس وب سایت

www.aptirco.com

آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت

آرم شرکت

aptparidar@yahoo.com

اندیشه الکترونیک مهسا

زمینه کاری

طراح  ،سازنده و پیاده کننده سیستم های کنترل تردد RFID

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال ،مدیریت انبار  ،مدیریت
زنجیره تأمین ،مدیریت اسناد و کتابخانه ،اتوماسیون ورزشی ،مدیریت ناوگان ()AVL
 ،ردیاب فرد ،رهیاب  ،کارت اعتباری  ،بلیط الکترونیک

تلفن

نشانی

آدرس وب سایت

آدرس پست الکترونیکی

88512628-9
تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان سرافراز – کوچه پنجم – پالک – 15
ساختمان نور – واحد  5طبقه  2کد پستی 1587685917 :
www.mahsaco.com
info@mahsaco.com
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شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون  -ایریسا

نام شرکت
آرم شرکت

زمینه کاری

اتوماسیون صنعتی – سيستم هاي اطالعاتي يكپارچه( ،)ERP,MISسيستم هاي
هوشمند مبتني بر  ،RFIDشبکه و زیرساخت هاي كامپيوتري

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت اموال ،مدیریت انبار  ،مدیریت
زنجیره تأمین ،مدیریت اسناد و کتابخانه ، RTLS،اتوماسیون تغذیه ،اتوماسیون
ورزشی ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد ،تله متری ،سیم کارت ،کارت تلفن،
کارت اعتباری ،بلیط الکترونیک

تلفن

 0311- 6660730و 021 -88709373

دور نگار

 0311-6660745و 021 - 88711972

نشانی

دفتر مرکزی :اصفهان  -خيابان چهارباغ باال – کوچه شهيد هدايتي – شماره – 5
کد پستی 81638 - 14591
دفتر تهران  :خيابان وزرا  -خيابان يازدهم – شماره  – 5کد پستی 15137-55811

آدرس وب سایت

www.irisaco.com

آدرس پست الکترونیکی
نام شرکت

info@irisaco.com , m.bashiri@irisaco.com

تامین صنعت باختر

آرم شرکت

زمینه کاری

فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی و سیستم های  ،RFIDانجام مشاوره  ،آموزش ,
طراحی  ,راه اندازی و اجرا

زمینه های فعالیت در
حوزه RFID

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت اموال ،مدیریت انبار ،مدیریت
زنجیره تأمین ،مدیریت اسناد و کتابخانه ، RTLS،اتوماسیون تغذیه ،اتوماسیون ورزشی

تلفن
نشانی
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22277420-22277418
تهران،بلوار میرداماد ،میدان مادر(محسنی) ،برج بیژن ،طبقه  ، 14واحد  1و 6

آدرس وب سایت

www.wiscoengineering.com

آدرس پست لکترونیکی

info@wiscoengineering.com
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نام شرکت

شركت تعاوني پيشگامان عصر ارتباطات

آرم شرکت

زمینه کاری

ارائه دهنده راهكارهاي مبتني بر فن آوري  ، RFIDسيستمهاي هوشمند
مانيتورينگ دما و رطوبت

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار  ،مدیریت
زنجیره تأمین  ،مدیریت اسناد و کتابخانه ، RTLS ،اتوماسیون تغذیه  ،اتوماسیون
ورزشی ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد  ،رهیاب  ،کارت اعتباری ،بلیط الکترونیک

تلفن

نشانی
آدرس وب سایت

تلفن دفتر يزد00516281530:
تلفن كارخانه72727271530 :
تلفن دفتر تهران96356622120 :
دفتر يزد :صفائيه -خيابان تيمسار فالحي -خيابان بوعلي مجتمع پيشگامان كوير
دفتر تهران :چهار راه پارك وي -روبروي هتل استقالل
www.PAECO.ir

آدرس پست الکترونیکی
نام شرکت

info@paeco.ir

تراشه پرداز پویا(تپکو)

آرم شرکت

زمینه کاری
زمینه های فعالیت
تلفن
نشانی

طراحی و اجرای سیستم های مکانیزه جمـع آوری اطالعات بر پایـه تکنیکهای
شناسایی خودکار  RFIDو بارکد -طراحی و ساخت تجهیزات تست در
صنعت برق
کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار، RTLS ،
اتوماسیون تغذیه ،اتوماسیون ورزشی
44827468-44827461
تهران ،تقاطع جنت اباد شمالی و ایرانپارس ،خیابان بهارستان سوم ،پالک  ،3واحد4

آدرس وب سایت

www.tpp-co.com

آدرس پست الکترونیکی

info@tpp-co.com
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نام شرکت

داده نمایان ماندگار

آرم شرکت

زمینه کاری

طراحی و تولید تجهیزات ردیابی و کنترل از راه دور (خودرویی ،نفری) ،حضور و غیاب
و دسترسی پرسنل ،قرائت کنتورهای هوشمند از راه دور،کنترل تجهیزات صنعتی
(پایش از دور)

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLتله متری ،اندازه گیری مصرف
سوخت ،بلیط الکترونیک

تلفن
نشانی

88084909-88092214-88093546
تهران – یوسف آباد – خیابان هفتم – پالک  – 20واحد 3

آدرس وب سایت

www.dnm.co.ir

آدرس پست الکترونیکی

Info@dnm.co.ir

نام شرکت

ره نگار فردا (سهامی خاص)

آرم شرکت

زمینه کاری

اولين و بزرگترين ارائه دهنده گيرنده  ،GPSسامانه تعيين موقعيت و رديابي(،)AVL
راهیاب خودرو ( ،)Navigationسيستم هاي هوشمند حمل و نقل ( ،)ITSنقشه و
نرم افزار هاي  GISو  ،GPSسيستم های صوتی/تصويری و الکترونيک خودرو

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ، RTLS ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد ،رهیاب ،تله
متری ،اندازه گیری مصرف سوخت

تلفن
نشانی
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88923655
ابتدای مطهری ،سربداران ،پالک  ،33واحد  7و 8

آدرس وب سایت

www.rahnegar.com

آدرس پست الکترونیکی

info@rahnegar.com
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نام شرکت

شرکت مهندسی وپژوهشی شیوه نرم افزار

آرم شرکت

زمینه کاری
زمینه های فعالیت

طراحی،تولید و توسعه سیستم های یکپارچه مدیریت ناوگان مبتنی بر فناوری
بومی سراج،سیستم های یکپارچه اطالعات جغرافیایی تحت وب و توسعه آنها
حسب نیاز مشتریان
مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد

تلفن
نشانی

22121379-22123176-22123175-22097701
یادگارامام –خ ایثارگران شمالی –کوچه ایثار  -2پ -10زنگ سوم

آدرس وب سایت

www.shiveh.com

آدرس پست الکترونیکی

info@shiveh.com

نام شرکت

طراحان کنترل شرق پاژ

آرم شرکت

زمینه کاری

برق ،الکترونیک ،سیستم های هوشمند مبتنی بر  ، RFIDپرداخت الکترونیک ،رهگیری
خودرو

زمینه هاي فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت انبار ، RTLS ،اتوماسیون
ورزشی ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب فرد ،بلیط الکترونیک

تلفن

نشانی

آدرس وب سایت
آدرس پست الکترونیکی

0511-7290902 - 7267042
مشهد ،خیابان صاحب الزمان ،حد فاصل صاحب الزمان  4و  6شماره 105
www.tcontrolco.com/
info@tcco.ir
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نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

نام شرکت
آرم شرکت

شرکت مهندسی طلوع

زمینه کاری

مشاور ،طراح و مجري سيستم هاي ردیابی و شناسایی مبتنی بر  RFID ، ACCو GPS

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار  ،مدیریت
زنجیره تأمین ،مدیریت اسناد و کتابخانه  ، RTLS ،مدیریت ناوگان ( ، )AVLردیاب
فرد  ،رهیاب  ،تله متری  ،اندازه گیری مصرف سوخت ،کارت اعتباری ،بلیط الکترونیک

02188312264
تلفن
تهران-خیابان کریمخان زند-بین خردمند و ادیب-پالک-76طبقه ششم
نشانی
www.tolue.com/www.rfid.ir
آدرس وب سایت
info@tolue.com/info@rfid.ir
آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت

گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا

آرم شرکت

زمینه کاری

ارائه خدمات مهندسی و علمی و فناوری در زمینة مخابرات و الکترونیک ،ارائه
خدمات مشاوره برای پروژه های مخابراتی و دیتا

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار ،مدیریت
زنجیره تأمین  ،مدیریت اسناد و کتابخانه ، RTLS ،مدیریت ناوگان (، )AVL
ردیاب فرد ،رهیاب،
تله متری ،اندازه گیری مصرف سوخت

تلفن
نشانی
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88721643 - 46
خیابان مطهری – بعد از چهارراه میرزای شیرازی  -پالک 281

آدرس وب سایت

www.kavoshcom.com

آدرس پست الکترونیکی

info@kavoshcom.com

پائیز  1390شماره اول

نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

نام شرکت

شرکت مهندسی سامانه های فن آوران اطالعات آرمان افزار

آرم شرکت
زمینه کاری

تحقیق و تولید سامانه های ردیابی ،مدیریت ناوگان ،سنجش و کنترل از راه دور

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مـدیریت نـاوگـان ( ، )AVLردیاب فرد،
تله متری

تلفن
نشانی

021-88480580
تهران ابتدای خیابان تخت طاووس کوچه منصور شماره  23واحد 2

آدرس وبسایت

http://www.masfa.ir

آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت

info@masfa.ir

مركز گسترش فناوري اطالعات (مگفا)

آرم شرکت
زمینه کاری
زمینه های فعالیت
تلفن
نشانی

مديريت ،نظارت ،مشاوره و ارائه محصوالت و خدمات و اجراي طرحها و پروژههاي
ICT
کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار RTLS ،
 ،مدیریت ناوگان()AVL
88763342
تهران  -خيابان شهيد بهشتي  -بين انديشه و سهروردي  -پالك65

آدرس وب سایت

www.magfa.com

آدرس پست الکترونیکی

info@magfa.com
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نام شرکت

شرکت نیمه هادی عماد

آرم شرکت

زمینه کاری

ايجاد هم افزايي و ارزش افزوده با تشكيل شركت در زنجيره تامين صنايع پيشرفته
الكترونيك وميكروالكترونيك .الکترونیک خودرو و هدایت و ناوبری سیستم های متحرک

زمینه های فعالیت

کنترل تردد خودرو ،کنترل تردد پرسنل ،مدیریت ناوگان( ، )AVLردیاب فرد،
رهیاب ،تله متری ،اندازه گیری مصرف سوخت ،سیم کارت ،کارت تلفن،کارت
اعتباری  ،بلیط الکترونیک

تلفن
نشانی

88732003
تهران  ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر(بخارست) ،خیابان
پژوهشگاه ،پالک  -13کد پستی 1514638311 :

آدرس وب سایت

www.emadsemicon.com

آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت

info@emadsemicon.com

همکاران سیستم

آرم شرکت

زمینه کاری

تحلیل ،طراحی ،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه اطالعات مدیریت

زمینه های فعالیت در
حوزه RFID
تلفن

کنترل تردد خودرو  ،کنترل تردد پرسنل  ،مدیریت اموال  ،مدیریت انبار

نشانی
آدرس وب سایت
آدرس پست الکترونیکی
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021-83382800
تهران – خیابان قائم مقام ،ضلع شمالی بیمارستان تهران کلینیک ،کوچه شهداء  ،پالک 1
www.sgnec.net
Info@sgnec.net
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نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

فرم اشتراک
حقیقی
نام و نام خانوادگی:
متولد:
رشته و مقطع تحصیلی:
نام و محل تحصیل:
حقوقی
نام شرکت/سازمان:
نام متقاضی:
سمت:
تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:
نسخه شروع اشتراک از شماره:
تمدید اشتراک
		
درخواست اشتراک جدید

نشانی
آدرس:

فرم اشتراک

مشخصات متقاضی

			کدپستی		:
شهر:
			
استان:
همراه:
				
تلفن:
			
پست الکترونیک:

از عالقمندان به اش�تراک نش�ریه داخلی شناس�ا در خواس�ت مینماییم برگ
اشتراک را به نشانی:
تهران  -بلوار میرداماد  -میدان مادر  -برج بیژن  -طبقه  - 10واحد 5
و یا ش�ماره فکس 021-26407496 :ارس�ال نمایی�د .همچنین میتوانید جهت
کسب اطالعات بیش�تر از طریق پس�ت الکترونیکی  info@rpics.irو شماره
تلفن 97 :الی  021-26407496با دفتر سندیکا تماس حاصل فرمایید.

63

شماره اول پائیز 1390

نشریه داخلی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیــــــویی

فرم عضویت
نام شرکت:

سال تاسیس:

زمینه فعالیت:
نوع فعالیت:

AVL

RFID

GPS

کارت هوشمند

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
پست الکترونیک:
تلفن همراه مدیر عامل:
نام و نام خانوداگی رابط:

سمت:

تلفن دفتر مرکزی:
پست الکترونیک رابط:
					
تاریخ تکمیل فرم:

مهر و امضاء شرکت:

از متقاضیان محترم برای عضویت در س��ندیکای ش��رکتهای شناس��ایی و مکانیابی رادیویی درخواس��ت میگردد ،که رزومه خود و
شرکت را به انضمام فرم تکمیل شده به آدرس سندیکا ارسال نمایند.

فراخوان مقاله
به اطالع کلیه مدیران ،متخصصان ،صنعتگران و پژوهش��گران محترم میرس��اند ،روابط عمومی سندیکای شرکتهای
شناسایی و مکانیابی رادیویی در راستای معرفی آخرین دستاوردها و فعالیتهای علمی و پژوهشی شرکتهای عضو خود
در نظر دارد ،از این پس در هر شماره از «فصلنامه شناسا» مقاالت علمی و پژوهشی شرکتهای عضو را به چاپ رساند.
بدینوسیله از تمامی دست اندرکاران و فعاالن حوزه  RFIDو  GPSدعوت به عمل میآید ،در صورت تمایل مقاالت
خود را به واحد روابط عمومی سندیکا ارسال نمایند.
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مطال��ب در صورت امکان به صورت فایل  WORDبه آدرس پس��ت الکترونی��ک  info@rpics.irیا بروی لوح
فشرده به نشانی :تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر ،برج بیژن ،طبقه  ،10واحد  5ارسال شود.
مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
از آنجا که سیاس��ت کلی نش��ریه رعایت امانتداری و عدالت در میان اعضاء س��ندیکا است ،اولویت چاپ با مقاالتی
خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال گردید ه است.
فصلنامه در گزینش علمی ،ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
پیشنهاد میشود در صورت امکان تصاویر مرتبط با موضوع مقاله نیز ارسال گردد.
با توجه به اینکه سیاس��ت کلی نش��ریه ،معرفی نویس��نده یا مؤلف مقاله میباش��د ،لذا ضروری است به همراه آثار،
مشخصات عمومی شامل تحصیالت ،آدرس ،شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده نیز ارسال گردد.

