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شناسا نشریه داخلی سندیکای شرکت های 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 دیدگاه ها و مطالب نویسندگان به معنای تایید و یا رد آنها از 
سوی سندیکا نیست.

شناسا از مطالب و مقاالت متخصصین و عالقه مندان و همچنین 
اخبار شرکت های فعال این حوزه استقبال می نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید 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 شرکت های شناسایی 
و مکان یابی رادیویی را در سالگرد تشکیل سندیکا 

منتشر نمائیم.
یک س��ال و ان��دی تالش مس��تمر هیئت مدیره، 
دبیرخان��ه و کلی��ه اعضاء ما را بر ای��ن باور ثابت 
قدم ت��ر نمود که می توان فعالیت های علمی، فنی 
آن هم در خصوص فناوری های نوین و تخصصی 

را به صورت جمعی مدیریت نمود.
ب��ه یاد می آورم اولین روزی را که از طرف رئیس 
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنایع و 
معادن جناب آقای مهندس لیائی دعوت عمومی 
از شرکت های دست اندرکار در وزارتخانه صورت 
پذیرفت و جمع دوستان برای یک تصمیم بزرگ 
دور هم گرد آمدند. در اینجا می بایس��ت از اقدام 
عالمانه ایشان تشکر کرد و تشکیل این سندیکا را 

مرهون دور اندیشی این عزیز دانست.
در یک س��ال گذش��ته فعالیت های متعددی در 
عرصه ش��کل گیری سندیکا، معرفی به سازمان ها 
و ارگان ه��ا بص��ورت کتب��ی و حض��وری صورت 
گرفت که مجموعاً در جهت شناس��ایی س��ندیکا 
ب��ه ارگان ه��ای دولتی و خصوصی بس��یار مثبت 
بوده اس��ت. کمیته ه��ای تخصصی در س��ندیکا 
شکل گرفت و مجموعاً تاکنون 25 جلسه بحث و 
تبادل نظر در عرصه های تخصصی صورت گرفته 
که به زودی ش��اهد نتایج مثبت آنها خواهیم بود. 
از جمل��ه فعالیت های مهم دیگر س��ندیکا تعامل 
بس��یار نزدیک با اتاق بازرگانی ب��وده که حاصل 
آن تشکیل کمیسیون ش��رکت های دانش بنیان 
در اتاق بازرگانی می باشد که خود بحق کار بسیار 

ارزنده ای می باشد. 
امید دارم که با تالش مضاعف اعضاء هیئت مدیره 
و دبیرخان��ه و دیگ��ر اعضاء محترم ب��زودی این 
سندیکا به یکی از سندیکا های پر قدرت در کشور 
تبدیل ش��ده و کلیه امور مرب��وط به فناوری های 
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 
عضوهیئت مدیره و دبیر سندیکا

پيشگفتار



3

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

انتش��ار اولین ش��ماره  نش��ریه تخصصی سندیکا 
در ای��ن فرصت کوتاه، بدون ش��ک حاصل تالش  
کمیته پژوهش، و نشان دهنده  توانایی شرکت های 
عضو اس��ت. ایجاد یک منبع مش��خص برای نشر 
دس��تاورد های 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 ادامه  عزم گروهی 

ما است.
مهم ترین اهداف انتشار نشریه تخصصی سندیکا 

عبارتند از:
• انتش��ار آخرین دس��تاورد های علمی و صنعتی 
محقق��ان و ش��رکت های عض��و در زمینه کاری 

سندیکا
• گس��ترش دانش و فن��اوری GPS و RFID و 

فرهنگ استفاده از آن بر مبنای نیاز های کشور
• برقراری ارتباط علمی بین محققان دانش��گاهی 

و فعاالن صنعتی
•  انعکاس دیدگاه کارشناسان و همکاران در مورد 
برنامه ها، طرح ها و قوانین مرتبط، و اطالع رسانی و 

نزدیک کردن آرا در بین همکاران و کارفرمایان
• ت��الش در جهت ب��اال بردن اعتب��ار و حیثیت 
س��ندیکا از طریق س��ازماندهی و ایج��اد روابط 

مناسب بین اعضا
سندیکا در طول این دوره  چند ماهه سعی کرده 
هدفدار، برنامه محور و پاس��خگو به اعضا، حرکت 
نماید و از اس��تراتژی تهاجمی و فعال بهره گیرد. 
فاصله قابل توجه بین نیاز های 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 فعالیت های دانش بنیان و 
فناوری محور، عالوه بر همه مشکالت کسب وکار، 
ریسک باالی س��رمایه گذاری، س��رعت تغییرات 
فن��اوری نوین و جدید ب��ودن روش های اجرایی 
ب��رای کارفرما نیز کار را دش��وارتر می کند.ضمن 
تش��کر از همه  عزیزان فعال در حوزه فناوری های 
نوی��ن، آرزومندی��م کارگروه ها، کمیس��یون ها و 
اتاق ه��ای فکر را جدی گرفت��ه و فراموش نکنیم 
که ارزشمند ترین 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

سرمقاله



4

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

آشنایی با سندیكای 
شرکت های شناسایی 
و مكان یابی رادیویی
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اعضای هیئت مدیره:
1- آقای مهندس محمدرضا کاویانی )عضو 

هیئت مدیره و دبیرسندیکا(
2- آقای مهندس افشین کالهی )رئیس هیات 

مدیره(
3- آقای دکتر علی فتوت احمدی )نائب رئیس 

هیات مدیره (
4- آقای مهندس سعید تدین )عضو هیئت 

مدیره و خزانه دار(
5- آقای دکتر علیرضا طرازی )نائب رئیس دوم 

هیات مدیره(
6- آقای مهندس سعید محمودی )عضو علی 

البدل (
7- آقای مهندس امیر منصور عطار )عضو علی 

البدل(
8- آقای مهندس داود درخشان )بازرس اصلی(

9- سرکار خانم مهندس سهیال نجف پور 
)بازرس علی البدل(

كمیته های تشکیل شده در سندیکا به 
شرح ذیل می باشند:

 GPS کمیته 
 RFID کمیته 
 کمیته صنفی 

 کمیته پژوهش و اطالع رسانی 

ساختار سندیكا

اعـضــای فـعـال:
1- شرکت آسا نرم افزار  

2- شرکت آروین پیشگامان سامانه 
3- شرکت افزار ایمنی احصا 
4- شرکت افزار پرداز توسعه

5- شرکت اندیشه الکترونیک مهسا
6- شرکت ایریسا

7- شرکت پیشگامان کویر یزد 
8- شرکت تامین صنعت باختر 

9- شرکت تراشه پرداز پویا 
10- شرکت داده نمایان ماندگار

11- شرکت ره نگار فردا 
12- شرکت شیوه 

13- شرکت طراحان کنترل شرق
14- شرکت کاوش کام آسیا

15- شرکت مرکز گسترش فن آوری اطالعات 
)مگفا( 

16-شرکت مسفا
17-شرکت مهندسی طلوع    

18-شرکت نیمه هادی عماد
19-شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات 

همکاران سیستم مشورت

سندیکا دارای هیئت مدیره  منتخب توسط اعضا است که شامل 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل 
می باشد. 

در حال حاضر دبیرخانه  سندیکا در بلوار میرداماد - میدان مادر - برج بیژن - طبقه 10 – واحد 
به شماره 7- 26407496- 021 و آدرس  تلفن و فکس  ارتباط  بوده و دارای خط  5 مستقر 

الکترونیکی info@rpics.ir و تارنمای www.rpics.ir  می باشد.
 نام سایت برگرفته از مخفف نام انگلیسی سندیکا

“Radio Positioning & Identification Companies Syndicate”  است. 
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GPS كمیته
اعضا: ره نگار، کاوش کام آسیا، تامین صنعت باختر،  تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات ، مسفا، 
ایریسا، طلوع، تراشه پرداز پویا، شیوه، احصا، افزار پرداز توسعه، همکاران سیستم، آروین پیشگام 

سامانه، داده نمایان ماندگار، طراحان کنترل شرق، آسا نرم افزار، مسفا
تاریخ اولین جلسه: 1389/12/09

تعداد جلسات: 9
مصوبات و دستاوردها:

1- شرکت های عالقه مند به دریافت زمین در شهرک های صنعتی، می توانند از طریق سندیکا 
اقدام نمایند.

یا  ارزی،  از محل صندوق ذخیره  وام  دریافت  برای  از طریق سندیکا  2- شرکت ها می توانند 
اعتبارات صرفه جویی طرح هدفمندی یارانه ها از وزارت صنایع و معادن اقدام نمایند.

3- کارگروه های RFID ،GPS، کارت هوشمند، مرجع و استاندارد در کمیته تشکیل گردیده است.
4- دسته بندی فناوری ها و موضوعات کاری در حوزه سندیکا انجام شد.

5- فرم درخواست اطالعات از شرکت ها تدوین گردید.

کميته ها در یك نگاه

RFID كمیته
اعضا: طلوع، ایریسا، احصا، تعاونی عصر پیشگامان عصر ارتباطات، تامین صنعت باختر، ره نگار، 
کاوش کام آسیا ، همکاران سیستم ، مسفا،  آروین پیشگام سامانه ، افزار پرداز توسعه ، طراحان 

کنترل شرق، شیوه ، تراشه پرداز پویا، داده نمایان ماندگار،  آسا نرم افزار
تاریخ اولین جلسه: 1389/11/26

تعداد جلسات: 10
مصوبات و دستاوردها:

1-تدوین ش��رح کار کمیته )استاندارد سازی و پیگیری پروژه ها( و تشکیل کارگروه RFID و 
AVL

2-تدوین برنامه های کاری کمیته 
3-تهیه best practice  برای کنترل تردد، AVL و مدیریت اموال و ... 

Non-functional 4-استاندارد سازی موارد
5-تهیه سند best practice برای 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

6-تهیه پیش نویس سند best practice برای مدیریت اموال
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كمیته پژوهش و اطالع رسانی
اعضا: مس��فا، کاوش��کام آسیا،  تعاونی عصر پیش��گامان عصر ارتباطات ، ره نگار، طلوع،  آروین 
پیشگام سامانه، مسفا، طراحان کنترل شرق، ایریسا، احصا، افزار پرداز توسعه، تراشه پرداز پویا، 

تامین صنعت باختر، شیوه 
كارگروه ها: 1- علمی، پژوهشی و تحقیقات 2- آمار و اطالع رسانی

تاریخ اولین جلسه: 1389/12/10
تعداد جلسات: 10

مصوبات و دستاوردها:
 GPS و RFID  1- تهیه لیست مقاالت علمی کشور در زمینه های

2- تدارک نسخه اول نشریه سندیکا
3- بررسی تحلیلی سایت های مشابه نظیر RFID Journal و معرفی بخش های سودمند جهت 

وب سایت سندیکا
4- بررسی نشریات سندیکا های دیگر

5- تهیه و تدوین متن آیین نامه داخلی کمیته های سندیکا 
6- ارائه پیشنهادات بهبود وب سایت )بالغ بر 15 مورد(

7- دسته بندی راهکار های RFID و GPS جهت وب سایت و ارائه Case Study های مرتبط
8- شناسایی و معرفی نمایشگاه های مناسب جهت حضور سندیکا در آنها

كمیته صنفی
اعضا: تامین صنعت باختر،مسفا،  تعاونی عصر پیشگامان عصر ارتباطات ، داده نمایان ماندگار، 
ایریس��ا،  آروین پیش��گام سامانه، مگفا، طراحان کنترل ش��رق، ره نگار، احصا، کاوش کام آسیا، 

طلوع، افزارپرداز توسعه، تراشه پرداز پویا، همکاران سیستم
كارگروه ها: 1- استاندارد سازی 2- تنظیم مقررات رادیویی 3- گمرک

تاریخ اولین جلسه: 1389/11/27
تعداد جلسات: 10

مصوبات و دستاوردها:
1- در مورد استانداردسازی با توجه به گزارشات همکاران در خصوص روال های مربوطه مقرر 
گردید. مستندات مورد نیاز با توجه به تشکیل کارگروه مشابه در دیگر کمیته های تخصصی در آن 
کمیته ها تهیه گردیده و جمع بندی و انشاء نهایی و پیگیری ها تا ثبت به عنوان استاندارد ملی توسط 

.RFID کمیته صنفی دنبال گردد. نامه به مدیر کل گمرک جهت مذاکره در خصوص تعرفه های
2- تشکیل جلسه با کارشناس گمرک و پیدا کردن راهکار برای مشخص شدن تعرفه ها 

3- برنامه ریزی برای تشکیل جلسه های آموزشی برای پرسنل سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
و همکاری جهت ایجاد روال مدون و صحیحی برای بررسی و تست تجهیزات و قطعات )مذاکرات و 
هماهنگی های الزم در این خصوص با آن سازمان به عمل آمده و در حال پیگیری و اجرا می باشد.(

4- شناسایی شرکت های فعال همکار )با معرفی همکاران( و ارسال دعوت نامه برای عضویت 
ایشان در سندیکا.

5- پیگیری بیمه تکمیلی و اخذ پیشنهادات بیمه گردان و اطالع رسانی به اعضا 
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برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه 
سندیكای شرکت های شناسایی و 

مكان یابی رادیویی

ع��ادی س��الیانه س��ندیکای  مجم��ع عموم��ی 
شرکت های شناس��ایی و مکان یابی رادیویی روز 
چهارشنبه 1390/07/27 راس ساعت 9 صبح 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:
1-1- آقای مهندس افش��ین کالهی به س��مت 

رئیس مجمع؛
1-2- آقای مهندس امیر س��عید تدین به سمت 

منشی مجمع؛
1-3- آقایان دکتر علی فتوت احمدی و مهندس 

محمدرضا کاویانی به عنوان ناظرین مجمع 
انتخاب گردیدند.

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

ضم��ن خوش آمدگویی، از حضور اعضاء، مدعوین 
و نماینده محترم اتاق تشکر کردند.

 آقای کاویانی عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکا به 
ارائۀ گزارش عملکرد دبیرخانه از ابتدای تش��کیل 

سندیکا پرداختند.
 آقای کالهی به عنوان رئیس هیئت مدیره گزارش 
عملک��رد هیئت مدی��ره را مش��روحا، و به صورت 

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 
فرصت های کاری ش��ده که نامه ه��ای دعوت به 
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همکاری در این مورد برای اعضای سندیکا ارسال 
شده است. همچنین بحث فاینانس برای پروژه ها 
از طریق ش��رکت تأمین س��رمایه بان��ک ملت با 
توافق اولیه با مدیرعامل این ش��رکت امکان پذیر 
است. مشارکت در نمایشگاه های 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 به عنوان مشاور 
جهت اخذ پروژه با سازمان ها مذاکره خواهد کرد 
و اعضا به صورت 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 صورت های مالی و 
ترازنامه را تأیید نمودند و اعالم کردند که خطایی 

در گزارش مشاهده نشد.
 ترازنامه و صورت های مالی به رأی گذاش��ته شد 

که با اتفاق آراء به تصویب رسید.
 آقای حاجی پور نماینده محترم اتاق بازرگانی ضمن 
ارائه گزارشی، حرکت سریع و قوی سندیکا در سال 
اول نسبت به تش��کل های دیگر را ستایش نموده و 
ادامه تالش مؤثر و بس��یار رفیع آن را با مش��ارکت 

بیشتر اعضا برای سال های آتی خواستار شدند.

 انتخاب بازرس:
با توجه به پایان دوره ماموریت بازرس س��ندیکا، 

انتخابات برای س��مت بازرس انجام ش��د و آقای 
مهندس درخشان از شرکت طراحان کنترل شرق 
به عنوان ب��ازرس اصلی و س��رکار خانم مهندس 
نجف پور از ش��رکت یاس ارغوانی به عنوان بازرس 

علی البدل به اتفاق آراء مجمع انتخاب گردیدند.

 روزنامه رسمی سندیکا:
روزنام��ه دنیای اقتصاد مانند س��ال قبل به اتفاق 
آراء مجم��ع به عن��وان روزنام��ه رس��می انتخاب 

گردید.

 سایر موارد:
 مواردی به عنوان تغییرات پیش��نهادی اساسنامه 
پیشنهاد شد که بعداً توسط هیئت مدیره پرورانده 
ش��ود و در مجمع فوق العاده 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 RFID و نی��از به 
فرهنگ س��ازی را تاکید نمودند و پیشنهاد کردند 

که در دستور کار هیئت مدیره 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 RFID راه آهن در حال استخراج 
اس��ت و پروژه های دیگری در س��طح ملی مطرح 
است که توسط حضار اطالع رسانی شد. پیشنهاد 
ش��د از طریق س��ندیکا این موارد پیگیری شود 

تا اجرای آن تا حد امکان به اعضا واگذار ش��ود.
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مجمع  در  کنندگان  شرکت 
عمومی ساليانه سندیكا

سمتنام شركت كنندهنام شركتردیف

 عضوهئیت مدیره آقای مهندس تدین شرکت مهندسی طلوع1

 مدیر عامل آقای دکتر فتوت احمدی شرکت کاوش کام آسیا2

معاونت بازرگانی آقای مهندس بهگوی شرکت کاوش کام آسیا3

 مدیر عامل آقای مهندس شاهرودیشرکت تأمین صنعت باختر4

 مدیر عامل اقای مهندس شاه آبادیشرکت اندیشه الکترونیک مهسا5

 مدیر عامل آقای مهندس محمودی شرکت تراشه پرداز پویا6

 مدیر عامل آقای مهندس عطار شرکت آسا نرم افزار7

 مدیر عامل آقای مهندس کالهی شرکت ره نگار8

 مدیر عامل آقای مهندس آزاد کمالی روستا شرکت همکاران سیستم9

 مدیر عامل آقای مهندس درخشان شرکت طراحان کنترل شرق10

 عضو هیئت مدیره آقای مهندس مفیدی شرکت داده نمایان ماندگار11

سمتنام شركت كنندهنام شركتردیف

مدیر امور تشکل های اتاق ایران آقای مهندس هومن حاجی پور اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران1

مدیر امور محصوالت آقای مهندس محمد سعیدی شرکت صنایع یاس ارغوانی2

مسئول بخش RFID سرکار خانم سهیال نجف پور شرکت صنایع یاس ارغوانی3

 جانشین معاونت بازرگانیآقای مهندس شعبانعلی عسگریان عمران شرکت ایز ایران4

 مدیر عاملآقای مهندس مخملباف شرکت انار5

مدیر تحقیق و توسعهآقای مهندس آرش راد مقدم شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی6

 مدیر مسئول آقای مهندس محمود اروج زادهماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات7

 مدیر فروش آقای مهندس محمد حسین شجاعی شرکت کدایران8

مدیر عامل آقای مهندس محمد رضا تقوی شرکت جهانگستر فرزانگان علم و صنعت9

مشاور مدیر عامل آقای مهندس ایرج دانندهگروه فن آوا10

 رئیس هیئت مدیره آقای مهندس فرنوش فخیمی شرکت پارس جی پی اس11

اعضاء اصلی سندیکا

مدعوین
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گزارش عملكرد 
دبيرخانه

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 کار های 
اداری مختل��ف دبیرخان��ه را ب��ا هماهنگی دبیر 
انجام می دهند. قابل ذکر اس��ت که دبیر بصورت 
افتخ��اری با دیگر اعض��اء هیئت مدی��ره فعالیت 

می کند.

فعالیت های انجام شده در یک سال قبل: 
 تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه؛ 

 راه اندازی سایت سندیکا؛
 ش��رکت در نمایش��گاه های 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 

سازمان ها و ارگان ها؛
 مکاتبه با 60 شرکت جهت عضویت در سندیکا 

و پیگیری های تلفنی و حضوری؛ 
 برق��راری مالقات های حضوری با معاون رئیس 
جمهور، مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 

مدیر کل ها و مدیران سازمان ها؛ 
 پیگیری تخلفات در حوزه فناوری و مناقصات و 

ارسال نامه به مراجع ذی ربط؛
 ش��رکت در جلسات تخصصی و کمیسیون های 

سازمان راهداری، قاچاق کاال و غیره؛
 تش��کیل جلس��ات هیئت مدیره )23 جلسه(، و 

تهیه صورت جلسه ها و پیگیری  آن ها؛
 تش��کیل جلس��ات کمیته ه��ای مختل��ف )34 

جلسه(، و تهیه صورتجلسه ها، پیگیری آن ها؛ 
 پیگیری پرداخت های اعضاء برای ورودیه  و حق 

عضویت ماهیانه؛
 ش��رکت در کمیت��ه علمی همای��ش تخصصی 

کاربرد ها و نوآوری های تجارت الکترونیک؛ 
 شرکت در جلسات کارگروه فاوا جهت برگزاری 

همایش ملی تجارت الکترونیک؛ 
 انتشار اولین نشریه داخلی سندیکا؛

فعالیت های آتی: 
 شرکت در نمایشگاه تلکام؛ 

 شرکت در نمایشگاه الکامپ؛
 معرفی سندیکا به ارگان ها به طور مستمر؛ 

 استمرار چاپ نشریه سندیکا و اخذ مجوز آن؛ 
 حرکت در جهت رتبه بندی اعضاء؛

 جذب ش��رکت های مختلف دیگر برای افزایش 
توان و استحکام سندیکا؛

 مذاکرات با ارگان ه��ای ذی ربط 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 تعرفه ها، اس��تاندارد ها و 

آیین نامه های مربوطه؛ 
 عضویت در مجامع بین المللی مرتبط؛ 

 پیگیری مصوبات هیئت مدیره؛
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گزارش عملكرد هيئت مدیره 

1- مقدمه
سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی 
در حالی اولین سال حیات خود را گزارش می کند، که 
شرایط اقتصادی به خصوص در حوزه ICT و فناوری 
پیش��رفته وضعیت مناسبی نداشته است. این امر، در 
کنار موضوعات مهم دیگری از قبیل لزوم ایجاد الگو، 
اس��تاندارد و فرهنگ مصرف محص��والت و خدمات 
GPS، RFID و کارت هوشمند، اثر گذاری بر حسن 
اجرای قوانین و پروژه های تعریف شده در این صنعت، 
و ایجاد ساختار های الزم برای تسهیل فعالیت در این 
زمینه، لزوم همگرایی و تمرکز در فعالیت های صنفی 

و مشترک را می طلبد.
علی رغم مشکالت زیاد موجود، به نظر می رسد که این 
تشکل نوپا به خوبی مراحل تشکیل، معرفی و تثبیت 
خود را در کوتاه ترین زمان ممکن پش��ت سر گذاشته 
و اکنون این آمادگی را دارد تا با تغییر اس��تراتژی، به 
دنبال ارتقاء جایگاه سندیکا و پیگیری مطالبات صنفی 
اعض��اء خود باش��د. امیدواریم همراه��ی، همکاری و 
حمایت ش��ما همکاران عزیز را بیش از پیش در این 

راه حس کنیم.

2- گزارش آماری
در طول دوره یک س��اله، عملکرد سندیکا از دیدگاه 

آماری به صورت زیر بوده است:
 جلس��ات هیئت مدیره: 23 جلس��ه، مشارکت %90 

اعضاء، حدود 400 نفر/ساعت
 جلسات کمیته ها:

 کمیته پژوهش: 9 جلسه، متوسط شرکت کننده 
7 نفر

 کمیته GPS )س��خت افزار(: 9 جلس��ه، متوسط 
شرکت کننده 6 نفر

 کمیته RFID )نرم افزار(: 10 جلس��ه، متوس��ط 
شرکت کننده 6 نفر

 کمیته صنفی: 10 جلسه، متوسط شرکت کننده 
5 نفر

 جلسات موضوعی دیگر هم به تناوب در اتاق بازرگانی 
و سازمان های دیگر با حضور اعضاء هیئت مدیره برگزار 

گردیده است.

3- اهم فعالیت های انجام شده
 تکمیل مراحل ثبت رسمی سندیکا در اتاق بازرگانی، 

و اداره ثبت شرکت ها؛
 تأمین محل دبیرخانه سندیکا، ابتدا در شرکت تأمین 

صنعت باختر و سپس به صورت مستقل.
 معرفی س��ندیکا به مجامع، سازمان ها و ارگان های 

ذی ربط، حضور و تصاحب کرسی در آنها.
 مکاتبه ب��ا س��ازمان های کارفرما و برگ��زار کننده 
مناقص��ات در خصوص رعایت موارد قانونی به صورت 
موردی، و مشارکت اعضاء در پروژه های آنها، از قبیل 
س��ازمان راهداری، راه آهن، وزارت نفت، ستاد حمل 
و نقل و س��وخت، س��ازمان فناوری اطالعات، انجمن 
شرکت های حمل و نقل، اتحادیه طال و جواهر و چند 

شرکت خصوصی.
 تهی��ه بروش��ور و معرف��ی ش��رکت های عض��و به 

سازمان های ذی ربط و کارفرمایان بالقوه.
 ارائه اخبار مناقصات در حوزه کاری مربوطه به اعضاء.

 شرکت در نمایشگاه های الکامپ، توسعه صادرات و 
ژئوماتیک.

 راه اندازی و به روزرسانی سایت رسمی سندیکا.
 تدارک انتش��ار اولین ش��ماره نشریه سندیکا به نام 

"شناسا".
 تدوین آیین نامه داخلی، آیین نامه تشکیل کمیته های 

تخصصی و شرح وظایف آنها، و تشکیل کمیته ها. 
 ت��دارک الزم ب��رای ارائه پوش��ش بیمه تکمیلی به 

پرسنل تحت پوشش شرکت ها.
 برگزاری جلس��ات مختلف برای دریافت تسهیالت 
و تأمین مال��ی و اعالم آن به اعض��اء، از قبیل وزارت 

صنعت، معدن و تجارت. 
 برگزاری جلس��ات با مس��ئولین ذی رب��ط از قبیل 
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، معاون اقتصادی 
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مع��اون اول رئی��س جمهور، قائم مق��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 شهرک های صنعتی، پارک علمی و 

فناوری پردیس، بانک صادرات و بانک ملت.
 برگزاری جلسات با تشکل های دیگر و عقد تفاهم نامه 

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��رکت های 
دانش بنیان، که منجر به تش��کیل کمیسیون موضوع 

در اتاق بازرگانی گردید.
 حضور رسانه ای برای معرفی صنف.

 حضور به عنوان اسپانس��ر در همایش ملی تجارت و 
اقتصاد الکترونیک.

 ت��دارک راه اندازی خدمات مش��اوره تلفنی فنی با 
کمک شرکت مخابرات.

 تدارک ش��رکت در نمایشگاه تله کام، و مشارکت در 
برگزاری نمایشگاه الکامپ.

4- عملکرد كمیته ها

كمیته GPS )سخت افزار(
1- ایجاد هماهنگی برای دریافت زمین در شهرک های 
صنعتی از طریق س��ندیکا، و امکان تأسیس شهرک 

صنعتی تخصصی صنف.
2- اطالع رسانی به شرکت ها برای دریافت وام از محل 
صندوق ذخی��ره ارزی، یا اعتبارات صرفه جویی طرح 

هدفمندی یارانه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
3- کارگروه ه��ای GPS، RFID، کارت هوش��مند، 
مرجع و اس��تاندارد در کمیته س��خت افزار تش��کیل 
گردید، ک��ه البته با تغییر نام کمیت��ه، کار گروه های 

تخصصی دوباره باید ایجاد گردد.
4- دسته بندی فناوری ها و موضوعات کاری در حوزه 

سندیکا انجام شد.
5- فرم درخواس��ت اطالع��ات از ش��رکت ها تدوین 
گردیده و اطالعات دریافت و ش��رکت ها از نظر حوزه 

کاری دسته بندی شدند.
RFQ -6 پایه به عنوان استاندارد در حوزه های مختلف 

تدوین گردید.
7- لغت نامه تخصصی در حوزه مربوطه در حال تهیه 

است.

كمیته RFID )نرم افزار(
1- تدوین شرح کار کمیته )استاندارد سازی و پیگیری 

.AVL و RFID پروژه ها( و تشکیل کارگروه
2- آشنایی اعضای کمیته با شرکت ها و نرم افزار های 

که ش��رکت های عض��و آنها را توس��عه می دهند. این 
آشنایی برای 4 شرکت انجام شد و به مرور زمان کامل 

می شود.
3- بررسی حداقل نیاز مندی های که برای سیستم های 
کنترل تردد پرس��نلی و خودرویی مدیریت ناوگان از 
طریق تکنولوژی AVL و GPS و همچنین سیستم 
مدیریت اموال مورد نظر مش��تریان بوده انجام گرفته 

است.

كمیته پژوهش و اطالع رسانی
1- تهیه لیس��ت مقاالت علمی کشور در زمینه های 

.GPS و RFID
2- تدارک نسخه اول نشریه سندیکا.

 RFID 3- بررسی تحلیلی س��ایت های مشابه نظیر
Journal و معرف��ی بخش ه��ای س��ودمند جه��ت 

وب سایت سندیکا.
4- بررسی نشریات سندیکا های دیگر.

5- تهیه و تدوی��ن متن آیین نامه داخلی کمیته های 
سندیکا.

6- ارائه پیشنهادات بهبود وب سایت )بالغ بر 15 مورد(.
7- دس��ته بندی راهکار ه��ای RFID و GPS جهت 

وب سایت و ارائه Case Study های مرتبط.
8- شناس��ایی و معرفی نمایشگاه های مناسب جهت 

حضور سندیکا در آنها.

كمیته صنفی
1- تش��کیل س��ه کار گروه استانداردس��ازی، تنظیم 

مقررات رادیویی و گمرک. 
2- در م��ورد استانداردس��ازی با توجه به گزارش��ات 
هم��کاران در خصوص روال های مربوطه مقرر گردید 
مستندات مورد نیاز با توجه به تشکیل کارگروه مشابه 
در دیگر کمیته ه��ای تخصصی در آن کمیته ها تهیه 
گردی��ده و جمع بندی و انش��اء نهایی و پیگیری ها تا 
ثبت به عنوان اس��تاندارد ملی توس��ط کمیته صنفی 
دنبال گردد. نامه به مدیر کل گمرک جهت مذاکره در 

خصوص تعرفه های RFID زده شده است.
3- تش��کیل جلسه با کارشناس گمرک و پیدا کردن 

راهکار برای مشخص شدن تعرفه ها. 
4- برنامه ریزی برای تشکیل جلسه های 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 هماهنگی های 
الزم در این خصوص با آن سازمان به عمل آمده و در 

حال پیگیری و اجرا می باشد.(
5- شناس��ایی ش��رکت های فعال هم��کار )با معرفی 
همکاران( و ارسال دعوت نامه برای عضویت ایشان در 

سندیکا.
6- پیگیری بیمه تکمیلی و اخذ پیشنهادات بیمه گردان 

و اطالع رسانی به اعضاء. 
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اخبار سندیكا

به دنبال مکاتبه معرفی سندیکا، دفتر آقای دکتر 
آقامحمدی از اعضای هیئت مدیره برای جلس��ه 

حضوری دعوت به عمل آورد. 
این مالقات در شب عید فطر به مدت 1/5 ساعت 

برگزار گردید.
در ابتدای جلس��ه هیئت مدیره به معرفی اعضا و 
فعالیت های انجام ش��ده و توضیح اهداف سندیکا 

پرداختند. 
آقای دکتر آقامحمدی در مورد توس��عه جهشی 
صنعت IT در کش��ور تأکید داش��تند و فعالیت 
گروهی بین شرکت های دانش پایه را بسیار مثبت 

دانستند. 
در این جلسه برای توسعه زمینه فعالیت صنعتی 
شرکت های عضو سندیکا در کشور، سه درخواست 

از ایشان مطرح گردید که عبارت بودند از:
1- پیگی��ری در مورد کارب��ری تجهیزات ردیابی 
خودرو ه��ا برای پ��روژه جلوگی��ری از قاچاق در 

کشور؛
2- درخواس��ت پیگیری دول��ت در مورد اجباری 
ش��دن مصرف برچس��ب رادیویی برای کاال های 

تولیدی و یا وارداتی با ارزش باال؛
3- درخواس��ت اعتب��ارات مال��ی ب��رای تولی��د 
نقش��ه های پایه خیابان ها و راه های کش��ور برای 

)Navigation( کاربری های مسیریابی؛
جناب دکتر آقامحمدی پس از پرس��ش و پاسخ 
مفص��ل در مورد هر تکنولوژی و مقرون به صرفه 

بودن آنها در هر مورد، قول همکاری دادند.
در م��ورد پ��روژه س��وخت در مقاب��ل پیمای��ش 
ایش��ان ضمن برق��راری ارتباط با یک��ی از مدیران 
سرمایه گذاری سیستم بانکی، جلسه ای برای مالقات 
سندیکا با ایشان ترتیب داده و راهکار های الزم برای 

شیوه های بازگشت سرمایه را ارائه نمودند.
در مورد توسعه فرهنگ استفاده از RFID ضمن 
تماس با جناب آقای دکتر مفتح، قائم مقام اجرایی 
وزات صنعت معدن و تجارت به ایش��ان در مورد 
توس��عه خرید RFID توصیه نمودند و قرار شد 
 RFID س��ندیکا با انرژی بیشتری کاربردی های
را در امور بازرگانی کش��ور دنبال نماید و ایش��ان 
آمادگ��ی خ��ود را برای پیگیری ه��ای الزم اعالم 
 RFID نمودند. در ضمن ایشان در مورد کاربری
در هر بخش اقتصادی درخواس��ت پیشنهاد طرح 
تجاری داشتند و قول حمایت و مرتبط نمودن با 

مصرف کنندگان بزرگ را دادند.
ایشان در مورد نقشه های مسیریابی نیز در مورد 
تأمین هزینه ها به صورت وام، قول قطعی حمایت 

و همکاری را دادند.

دعوت دكتر آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، از هیئت مدیره سندیکا

 دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع 
مخابرات و اطالع رس��انی )ایران تله کام 2011( از 
تاریخ 24 تا 27 آبان ماه 1390 )15 تا 18 نوامبر 
2011( در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار خواهد ش��د. سندیکا و شرکت های 
عضو در این نمایش��گاه، در سالن 11-10 حضور 

فعال خواهند داشت.

 در دیدار هیئت مدیره س��ندیکا ب��ا آقای دکتر 
قاس��می مدیرعامل ش��رکت تأمین سرمایه بانک 
مل��ت، در مورد همکاری بان��ک ملت برای تأمین 
مالی طرح های دارای توجیه اقتصادی ارائه ش��ده 
توس��ط اعضای سندیکا توافق به عمل آمده و در 

این مورد تفاهم نامه ای امضاء خواهد شد.

 با حضور رئیس هیئت مدیره س��ندیکا در برنامه 
»روزاز ن��و« که از ش��بکه2 پخش ش��د، در مورد 

GPS، RFID و  فناوری ه��ای مربوط��ه توضیح 
داده شد و نقش مهم صنایع دانش بنیان در توسعه 

اقتصادی دانش محورمورد تأکید قرار گرفت.

 طی انتخاب��ات کمیس��یون های تخصصی اتاق 
بازرگان��ی و صنایع و معادن ای��ران، آقای کالهی 
رئیس هیئت مدیره سندیکا به عنوان نایب رئیس 
»کمیس��یون ICT و کس��ب و کار دانش بنیان« 

اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

 طی س��خنرانی رئیس هیئت مدیره سندیکا در 
مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران، اهمیت ش��رکت های دانش بنیان در توسعه 

اقتصادی بدون نفت مورد بررسی قرار گرفت.

ش��رکت های  از  حمای��ت  قان��ون  آیین نام��ه   
دانش بنیان ب��ا همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و 
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اخبار سندیكا

بدین وسیله از كلیه شـركت ها، سازمان ها، مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی 
كـه توانایـی ارائه خدمات سـامانه های مرتبط با GPS، برچسـب ردیابی 
)RFID( و كارت هوشـمند را دارنـد و یـا از این گونـه خدمات اسـتفاده 
می كنند، جهت عضویت در سـندیکای شركت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی یا همکاری با این سـندیکا دعوت بـه عمل می آوریم. با عضویت 
در سـندیکا عالوه بر مشاركت در نهادینه سـازی فرهنگ استفاده از این 
سیسـتم ها در كشـور، در رشـد بازار فناوری همکاری نموده و از آخرین 

اخبار جهانی و داخلی مرتبط مطلع گردید.
جهت كسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه سندیکا، 

شماره تلفن 26407496-021 تماس حاصل فرمائید.

معادن ایران و مرکز فناوری های ریاست  جمهوری 
تهی��ه و ب��ا حض��ور رئیس ات��اق ای��ران و معاون 

برنامه ریزی وزارت بازرگانی رسما رونمایی شد.

 جلسه بررسی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان با حضور معاون پژوهشی 
وزارت علوم، معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی، 
نماینده اتاق بازرگانی و نماینده س��ندیکا برگزار 
گردی��د، و در آن نظرات اتاق که به طور رس��می 
اعالم ش��ده بود، م��ورد قب��ول وزارت علوم قرار 
نگرفت. پیرو این جلس��ه لزوم تش��کیل کار گروه 
شرکت های دانش بنیان در اتاق بازرگانی به صورت 

جدی در دستور کار سندیکا قرار گرفت.

  با پیگیری س��ندیکا در اتاق بازرگانی سرانجام 
ایجاد کارگروه در س��طح کمیسیون مصوب شده 
و برای اولین بار کمیس��یون ICT و کسب و کار 

دانش بنیان در اتاق بازرگانی تشکیل گردید.

 اولین جلسه میزگرد تخصصی قانون حمایت از 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان با حضور رئیس 
ات��اق بازرگانی و جمعی از صاحب نظران ش��امل 
معاونین وزارت های علوم، بازرگانی و نفت، مشاور 
عال��ی اقتصادی مقام معظ��م رهبری، چند تن از 
وزرای س��ابق و صاحب نظران این حوزه در اتاق 

بازرگانی ایران تشکیل گردید.

 جلسه بررسی همکاری متقابل با اتحادیه تولید 
کنن��دگان و ص��ادر کنندگان طال، جواه��ر، نقره و 
سنگ های قیمتی ایران برگزار شده و طی آن مقرر 
گردید شرکت های عضو سندیکا پیشنهادات عملی 
خود را برای استفاده از تکنولوژی RFID در حوزه 
سنگ های 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 RFID و GPS، در 
صورت تمایل اعضاء و ایجاد این بخش، می توان به 

شکل گیری این قطب در منطقه امیدوار بود.

 جلسه مش��ترکی بین سندیکای صنعت برق و 
سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی با هدف 
استفاده از تجارب سندیکای صنعت برق و ایجاد 
بس��تری مناس��ب برای اس��تفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های طرفین برگ��زار، و منجر به امضاء 

تفاهم نامه همکاری بین دو طرف گردید.

 در دیدار با آقای دکتر مفتح قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، اعضاء س��ندیکا دعوت ش��دند که 
طرح ها و راهکار های خود را در پروژه های ملی که از 
RFID یا GPS استفاده می شود و وزارت بازرگانی 
متولی آن است، به صورت مشخص اعالم دارند، تا به 

عنوان پروژه تعریف و در دستور کار قرار گیرد.

فراخوان عمومی
 عضویت در سندیكا
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معرفی کتاب

)RFID( عنوان كتاب: مهندسی فناوری سیستم های رادیوشناسه
تالیف و تدوین: دکتر ناصر مدیری، مهندس محمد شیرافکن

ناشر: مهرگاه قلم
سال چاپ: 1389

شابک: 978-964-90741-5-3 
خالصه كتاب: این کتاب با معرفی رادیو شناس��ه )RFID( و الزامات به کارگیری آن ش��روع شده و 
ضمن معرفی مختصرتکنولوژی و اجزای آن، سیس��تم های مختلف شناسایی را مورد بحث قرارداده و 

مقایسه ای در ارتباط با سیستم های 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 RFID در پیاده سازی ERP و همچنین شبکه رادیوشناسه از موضوعات دیگری 
اس��ت که مؤلفین ب��ه آن پرداخته اند. در فصول پایانی به اس��تاندارد های رادیوشناس��ه و آینده آن و 

همچنین تجارب مختلف کشور ها در پیاده سازی RFID و کاربرد های مختلف آن پرداخته است.
این کتاب برای دانش��جویان و مهندس��ان که عالقه مند هستند با این فناوری آشنا شوند نوشته شده و 
قابل استفاده برای دانشگاه ها و آموزشگاه ها است و در پایان ه�ر ف�صل س�ؤاالت�ی م�طرح شده که کمک 

شایانی به یادگیری فصول می نماید.
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 جناب مهندس لیائي با توجه به پیشـنهاد 
وزارت صنایـع و معادن در بـه وجود آمدن 
سندیکای شـركت های RFID و GPS و از 
آنجـا كه در حال حاضر این سـندیکا دارای 
19 شـركت عضو می باشـد لطفـا بفرمایید 
هدف از پیگیری وزارت صنایع و یا شـخص 
جنابعالی جهت تشـکیل 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��اخه های 
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 مکان یابی با هدف 
تمرکز فعاالن صنعت RFID، GPS، سامانه های 
نرم/س��خت افزاری و راه حل های سازمانی مبتنی 
بر این ادوات تحت یک تش��کل صنعتی به بخش 
خصوص��ی داده ش��د و خوش��بختانه پس از طی 
مراحل قانون��ی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

ای��ران به ثبت رس��ید. مقرر اس��ت حمایت های 
دولت از این بخش صرفا از طریق این س��ندیکا و 

تاییدیه های آن انجام گیرد.

 آیـا انتظـارات خاصـی در یکسـال آینده 
از سـندیکای ما دارید؟ و انتظارات شـما از 

مجموعه ما چه خواهد بود؟
ب��ا توجه به اینکه این ن��وع تکنولوژي، تکنولوژي  
جدیدی می باش��د می توانیم 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 شده اند ما 
ه��م دچار این مش��کل خواهیم ش��د. با توجه به 
نو بودن این تکنولوژي، 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 شرکت های 
تولیدی ما ، در این حوزه دارند نهایت استفاده را 
کرده و صنایع مان را درگیر با این نوع تکنولوژي  
بکنیم. اگر ما بخواهیم در حوزه بهره وری صنایع 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��یم الزمه آن این 
 RFID،  اس��ت که حتما از این ن��وع تکنولوژي
GPS و س��ایر محص��والت مکان مح��ور و کلیه 
مواردی که در حوزه این سندیکا تعریف شده اند 
اس��تفاده کنیم.  شاید نیازی به گفتن نباشد ولی 
در خ��ط تولید پژو 206 ما تقریباً 5 الی 6 س��ال 
است که ازتکنولوژی RFID  استفاده می کنیم. 
پس چرا ما در خ��ط تولید اتومبیل های دیگر از 
این تکنولوژي اس��تفاده نکنی��م؟ چه درصدی از 
بهره وری صنایع ما در استفاده از این تکنولوژی 
می توان��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 
می توان��د به صنع��ت محصوالت م��کان محور یا 

RFID  اختصاص پیدا کند.

 اگـر مشـخص تـر بخواهیم سـئوال كنیم 
در رابطـه بـا GPS و محصوالتـی كـه بـر 
اسـاس GPS هسـتند بازار هـای بزرگی در 

گفت و گو با آقای مهندس ليائی 
رئيس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن

آقای مهندس محمود لیائی 
فارغ التحصیل رشته کامپیوتر گرایش 

نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی 
می باشند.

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 عهده دار بودند.

این مصاحبه در تاریخ 1390/5/8 
صورت گرفته است؛ ایشان در حال 

حاضر مشاور وزیر در امور فناوری و 
اطالعات هستند 
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رابطه بـا كنترل خودروها، كنتـرل كاالها با 
سیسـتم های GPS و شـبکه موبایل وجود 
دارد . آیـا شـما در این زمینـه می توانید به 
مورد یا صنعـت خاصی اشـاره فرمائید و با 
  )Mega Project(  یک یا دو پروژه بـزرگ
سـندیکای مـا را به حركـت در بیاورید؟ به 
عنوان مثـال در پـروژه سـوخت در مقابل 
پیمایش در حدود 500 هزار خودرو در كشور 
از سـوخت گازوئیل اسـتفاده می نمایند كه 
می تواننـد عـالوه بر این مجهز به سیسـتم 
ردیابی نیز بشـوند كه این امـر می تواند در 
سـامانه ملی بار جهت جلوگیـری از قاچاق 
گازوئیـل و یـا در فعالیت هایـی كـه نیروی 
انتظامی در كنترل جاده هـا انجام می دهند 
كمک موثری باشـد. آیـا در این مورد خاص 
وزارت صنایع می تواند در جهت تعریف این 
پـروژه و یا چنـد Mega Projects  معادل 

برای سازمان های مختلف كمک نماید؟
خوش��بختانه اتفاق مثبتی که افتاده اس��ت بحث 
ادغ��ام وزارت صنایع ومعادن ب��ا وزارت بازرگانی 
می باش��د که هم اکنون بازار خیلی وسیعی برای 
استفاده از این نوع تکنولوژی ها 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 
راحت تر 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 می کردند منجمله 
پروژه جلوگی��ری از قاچاق کاال، پروژه ملی ایران 
کد و یا پروژه استفاده از RFID  برای 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 می تواند 
در برپای��ی این مگاپروژه ها و یا کاًل پیاده س��ازی 
همین پروژه ها در س��طح خیلی بزرگ و وس��یع 

کمک خیلی موثری نماید.
اگر اشتباه نکنم حدود سه سال پیش در سال 87 
در افتتاحیه دوربین های ش��رکت هوشمند آسیا 
)ثبت تخلف��ات( آقای محرابیان به نکته بس��یار 
مثبت و خوبی اشاره کردند که می تواند به نوعی 
نقش��ه راه م��ا در ح��وزه GPS و کاًل 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 Navigation و GPS و کاًل 
محصوالتی که در این حوزه هستند. خیابان های ما 
که از یک بیشتر نخواهند شد ولی ماشین هایمان 
دائم��اً در حال زیاد ش��دن می باش��ند که برای 
مدیری��ت اینها دیگر نمی توانیم به سیس��تم های 
سنتی اکتفا کنیم و گذشته از آن مجبور هستیم 
که به صورت هوش��مند از اب��زار مدیریت کنترل 
هوش��مند Navigator و GPS استفاده کنیم. 
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حاال که قرار اس��ت که از این محصوالت استفاده 
کنیم وقتی توان س��اختش را و دانش فنی اش را 
داریم، چرا خودمان تکنولوژی اش 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 حـال حاضـر شـایداین امـر در زمینه 
GPS امـکان پذیـر باشـد ولـی در زمینه 
RFID  بـازار بزرگـی كـه وجـود دارد این 
اسـت كه مثاًل در حال حاضر باركد در تمام 
محصوالت تولیدی داخل كشور وجود دارد. 
  RFID آیا وزارت صنایع و معادن می تواند
را هـم در بخش های مختلف بـازار اجباری 
بکند؟ وقتی یک تکنولوژی جدید قرار است 
وارد كشور شـود برای پیشبرد آن باید یک 
نفر هزینه كند ولی متاسفانه این حركت در 
پروژه ها دیده نمیشود و سازمان های دخیل 
این پروژه ها  را مثل یک سـیب زمینی داغ 
از این دسـت بـه آن دسـت مي دهند و در 
نتیجه شـركت های  ما عماًل بـه جای اینکه 
توانشـان را صرف توسعه پروژه بکنند، باید 
منتظر پیشگام شدن یکی از وزارتخانه های 

 وقتی نام دانش در 
كنار شركت های 
دانش بنیان قرار 

می گیرد ذهن 
دوستان سمت 

وزارت علوم می رود 
در صورتیکه وجه 

كسب و كاری و 
تولیدی ایشان را 
در نظر نمی گیرند

بازرگانی، صنایع و معـادن، نیروی انتظامی 
و یا شـركت نفـت برای پرداخـت هزینه ها 
گردنـد. آیا واقعـًا مگاپروژه هایـی در بخش 
RFID  مورد نظرتان هسـت كه بتواند این 
حركت را تسـریع دهد؟ آیا وزارت صنایع و 
معادن خود مسـتقیمًا كمک خواهد كرد؟ 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 داده اند 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 RFID  بعنوان یکی از استاندارهای 
مطرح بازار های صادراتی می باش��د. اکنون اگر 

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  RFID  م��ی باش��د را حتم��اً رعایت بکنیم. 
مث��اًل محصولی ک��ه تولید می ش��ود حتما تگ 
RFID در 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، مثاًل در بحث 
ISO رعایت اس��تاندارد RFID  را هنوز نداریم. 
باالخ��ره اگر بخواهیم به آن بهره وری برس��یم و 
هزینه ه��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 
می تواند 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 RFID و 
خیلی موارد دیگر می باش��یم ت��ا بتوانیم در بازار 

جهانی ورود کنیم.

 آقـای مهندس لیائي در تجربه ای كه ما در 
سـندیکا داریم، با توجه بـه اینکه  فرهنگ 
اسـتفاده از باركـد در كشـور مـا هنوز جا 
نیفتـاده اسـت، فرهنـگ RFID  هـم جا 
نیفتاده اسـت، خیلی وقت ها شركت ها از ما 
می خواهنـد كه یک پایلوت برایشـان نصب 
كنیم. چـون RFID وقتـی كارایی خودش 
را نشـان می دهد كه تمام اجزاء و اجناسـی 
كه داخل انبار هسـتند و تمام محصوالت و 
قطعاتـی كه در خط تولید هسـتند، در همه 
اینهـا RFID  نصب شـود. پایلوت هایی كه 
ما نصـب می كنیم عمـاًل هزینـه ای را به ما 
تحمیل كرده و در نهایت هم مشتری كارایی 
RFID  را متوجه نمی شـود. به نظر می آید 
جا افتادن فرهنگ RFID در داخل كشـور 
یک احتیاج اسـت و واقعًا باید شركت ها در 
جهـت اسـتفاده از آن توجیه و یا تشـویق 
بشوند. در موردكارخانجات شما می فرمائید 
  RFID كه ایران خودرو از 5 تا 6 سـال قبل
دارد استفاده می كند.  این در بقیه به چشم 
نمی خورد و حتـی در بعضی جاها اصاًل این 
مفهوم برایشـان كاماًل جدید اسـت و گاهی 
  RFID انتظاراتـی بسـیار فراتـر از توانایی
دارند. سـئوالی كـه ما داریم این اسـت كه 
  RFID برای جا انداختن فرهنگ استفاده از
نیاز به سـرمایه گذاری بزرگی هست كه این 
سرمایه گذاری در توان مجموعه سندیکای 
ما به تنهایی نیسـت. آیـا وزارت صنایع در 

این بخش می تواند كمکی انجام دهد؟
ببنید باید در بازار کش��ش ایج��اد گردد. در این 
مورد وزارت صنایع و معادن در برخی از بخش ها 
قانونا می تواند اعمال نظر کرده و موجبات تسری 

استفاده از فناوری ها را فراهم آورد. 
بخش های��ی که بعنوان بخش های core می توان 
از آنه��ا نام برد که خ��ود زیربخش های گوناگون 
دیگ��ری را در ذیل خود دارند و اس��تفاده از این 

فن��اوری ه��ا در این سرچش��مه ها به گس��ترش 
اس��تفاده در زیر بخش ها منجر می شود. بعنوان 
مثال صنع��ت خودرو تم��ام قطعه س��ازان را به 
س��مت اس��تفاده از فناوری های نوی��ن در تولید 

سوق دهد.
 در چه بخش��ی می توان این سیاستگذاری ها را 

انجام داد؟
 ما در س��تاد تحول صنایع از جمله مواردی که 
برای افزایش بهره وری صنایع به آن پرداخته ایم ،  

استفاده از کاربرد RFID  در 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 هزینه های تولیدش 
را کاهش بدهد، یک س��ری تس��هیالت در قبال 
استفاده از این سیستم در اختیارش قرار بدهیم.

بـه  صنایـع  وزارت  مالـزی  كشـور  در   
شـركت هایی كـه از ایـن تکنولـوژی های 
جدید اسـتفاده كـرده و مخصوصـا تمركز 
روی اسـتفاده از RFID  كـرده انـد، یـک 
سری جوایز و تسهیالتی می دهد. آیا در این 
مورد وزارت صنایع  و معادن تحقیقی انجام 
داده اسـت؟ ویا اگر انجام نداده اند آیا مایل 
هسـتید كه سـندیکای ما مواردی مشابه را 
از مالزی یا از كشـورهای دیگرجهت ارائه به 

عرضتان برسانیم ؟
قطعاً ما از این موضوع و راه حل های پیش��نهادی 
اس��تقبال می کنیم. مثاًل 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 كه مورد نظر ما هست كمتر 
باشد. مثاًل همین نشریه داخلی كه االن داریم 
در صنعت خودمان درست می كنیم شاید با 
كمک وزارت صنایع و معادن به صورت یک 
مجلـه صنعتـی در بیاید و یـا اینکه وزارت 
صنایع و معادن نمایشـگاه ها، سـمینار ها و 
یـا كنفرانس های مربوط بـه RFID  را یک 
مدت زمانی در قالب یک سـری پروژه كه با 

سندیکای ما قرارداد ببندد حمایت بکند.
ما کاری که برای کمک به موضوع فرهنگ سازی 
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انجام دادی��م این بود که براي س��ه حوزه کاري 
RFP اس��تخراج کرده ای��م: 1- منابع انس��اني و 
کنت��رل منابع انس��اني 2- ام��وال  و جمع آوري 

اموال  3 - پرونده هاي دبیرخانه
درباره این س��ه حوزه کمي توضیح می دهم. در 
بحث ش��مارش اموال در سال گذش��ته تصویب 
کردی��م به جاي بر چس��ب ام��وال از Tagهاي 

RFID  استفاده کنند.
جا انداختن این براي ذیحس��اب و مدیرکل مالي 
شش ماه طول کش��ید. هزینه تهیه RFP حدود 
30 الي 40 میلیون تومان ش��د. چون فرهنگ جا 
نیفتاده بود، متأس��فانه با مشکالت زیادي مواجه 
ش��دیم و االن در ش��رف وارد ش��دن ب��ه مرحله 

مناقصه است.
در حوزه منابع انس��اني:  بح��ث حضور و غیاب و 
ت��ردد کارمندان در طبقات و در س��اختمان هاي 

مختلف دیده شده بود.
در موض��وع دبیرخانه: کارتابل ها ی��ا پروند ه هاي 
محرمانه که به صورت فیزیکي جابجا مي ش��وند 
تگ  RFID  بر رویش��ان نصب گردد و قرار شد 
در تم��ام طبق��ات و ورودي طبقات، Gate براي 
کنترل این س��ه مورد نصب گردد. 1- چه اموالي 
در کدام قسمت وجود دارد 2- چه کساني از کجا 
تردد مي کنند 3- و چه پرونده و کارتابلي از اینجا 
عبور کرده اس��ت. در س��ال مالي جدید به سمت 
برگزاري مناقصه و پیاده س��ازي آن داریم حرکت 
مي کنیم، ولي در صنایع متأس��فانه چنین چیزي 
وجود نداش��ته که پ��روژه تعریف کنیم که مکلف 

شوند واحدهاي صنعتي این کار را انجام دهند.

 تاكنـون 19 شـركت عضـو سـندیکاي ما 
شـده اند و در یکسـال آینده انتظـار داریم 
ایـن تعـداد بـه 50-40 عـدد برسـد. این 
شركت ها اكثراً بنیه مالي خیلي قوي ندارند 
و شركت هاي دانش بنیان هستند. همچنین 
اعضـاي سـندیکاي ما بخش R&D بسـیار 
قوي ندارند. در واقع اگر آمار بگیریم بیشترین 
ارزش افزودهاي كه ما داریم تولید مي كنیم در 
زمینه نرم افزار اختصاصي در زمینه هایي است 
كه شـما فرموده اید. ولي بعضي شركت ها هم 
 AVL/Navigation در زمینه سیستم هاي
  RFID سـخت افزار  زمینـه  در  هـم  و 
سـرمایه گذاري كرده اند. نگرانـي كه وجود 
دارد این است كه اگر ما به حال خود واگذار 
بشـویم به خاطر نیازهاي بـازار، نهایتًا ما به 
یک عده واردكننده و حداكثر با یک سـري 
نرم افزارهاي فارسـي تبدیل می شویم. قباًل 

مركز صنایـع نویـن وزارت صنایع و معادن 
پروژه هاي توسعه اي را حمایت مي كرد و در 
یک دوراني هم سـازمان گسـترش این كار 
را مي كـرد، ولي هم اكنون احسـاس ما این 
است كه هر دو سازمان در این بخش نسبت 
به گذشـته آهسته تر عمل مي كنند.  در این 
بخـش آیا برنامه اي وجود دارد ؟ و آیا شـما 
مي توانید تالش فرمائید تا سازمان گسترش 
یا مركز صنایع نوین بخشي از امکاناتشان را 

در اختیار سندیکاي ما بگذارند؟
در تدوین برنامه 5 ساله پنجم توسعه در دو سال 
گذش��ته پیش��نهادي را مطرح کردیم. من خودم 
به عن��وان رئیس کمیت��ه صنع��ت برنامه پنجم 
بودم. آنجا پیش��نهاد دادیم تا پایان برنامه پنجم 
 RFID توس��عه حداقل 30 ش��رکت در ح��وزه
را بای��د کم��ک کنیم که تش��کیل گردند. االن با 
تشکیل این س��ندیکا و مشخص شدن اینکه 19 
ش��رکت در س��ندیکا عضو ش��ده اند، چشم انداز 
خوب��ی برای دس��تیابی به آن  30 ش��رکتی که 
خاص در حوزه RFID  فعال باش��ند وجوددارد. 
در جواب سئوال ش��ما با تشکیل سازمان صنایع 
نوین عمده دغدغه های��ي که در این حوزه وجود 
دارد رفع مي ش��ود. ما مصوبه اي داریم که شوراي 
عالي اداري در 1389/12/2 تصویب کرده اس��ت 
که معاونت صنایع پیش��رفته سازمان گسترش و 
ما و مرکز صنایع پیشرفته سازمان توسعه معادن 
ایران IDRO و مرکز صنایع نوین وزارت صنایع 
با هم ادغام شوند و تشکیل سازمان صنایع نوین 

را بدهند.
دلی��ل این دوران فترتی که ما در 3 الي 4 س��ال 
اخیر در حمایت از صنایع نوین داشتیم مي تواند 
این باش��د که حمایت مالي صنایع نوین س��مت 
س��ازمان گس��ترش مستقل ش��ده بود و حمایت 
سیاس��تگذاري اش در داخل مرک��ز صنایع نوین 
مان��ده بود که اگر این 2 بخش دو تکه نمي ش��د، 
یعني هم بحث حمایت مالي و هم بحث سیاست 
س��رمایه گذاري یک ج��ا به صورت گذش��ته در 
مرک��ز صنایع نوین با تمرکز پیگیري مي ش��د، ما 
ش��اید همان روند گذش��ته را مي توانستیم ادامه 
دهی��م ولي ب��ه دالیل مختلف ای��ن اتفاق نیفتاد 
و ما ش��اهد این فترت بودیم. انشاءاهلل با تشکیل 
س��ازمان صنایع نوین و یکي ش��دن بحث منابع 
مالي و سیاس��ت گذاري در همه حوزه ها، ش��اید 
بتوانی��م بگوئیم در این حوزه دیگ��ر هیچ مانعي 
براي پیشرفت وجود ندارد. بعد از تشکیل وزارت 
صنعت و معدن و تجارت،تشکیل سازمان صنایع 

نوین در اولین اولویت ها است.
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 از امکاناتـي كه رئیس جمهـور محترم در 
سال گذشته اعالم كردند، حدود 3 میلیارد 
یورو برای حمایت از شركت هاي دانش بنیان 
بود كه بعداً وقتي در مجلس شوراي اسالمي 
مطرح شـد، مدیریـت آن بر عهـده وزارت 
علـوم و آمـوزش عالي قرار داده شـد و در 
كنتـرل وزارت صنایع و معـادن نبود و االن 
هم صحبت این اسـت كه معاونـت فناوري 
ریاسـت جمهـوري در ایـن بخش شـركت 
كند و یک كمیته عتف هم تشـکیل شـده، 
ولي شـركت هاي دانش بنیان ممکن اسـت 
نتیجـه اي از این كار نگیرند. شـما خودتان 
فکـر مي كنید كـه وزارت صنایـع و معادن  
چگونـه مي تواند خود را بیشـتر درگیر این 
مسـئله بکند، چـرا كه شـركت هاي دانش 
بنیـان مخصوصـًا در بخـش IT در حـوزه 

ماموریت شما قرار دارند؟
ببینید مس��ئله این اس��ت که وقتی نام دانش در 
کنار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد ذهن 
دوستان س��مت وزارت علوم می رود در صورتیکه 
وجه کس��ب و کاری و تولیدی ایش��ان را در نظر 
نمی گیرند. بعبارت دیگر اینها شرکت هایی هستند 
که باید از دانش خ��ود محصول و خدماتی تولید 
کرده و به فروش برس��انند و بنابراین شرکت های 
تولیدی-صنعت��ی و خدمات��ی تلقی می ش��وند و 
الجرم وزارت صنایع و مع��ادن در زمینه حمایت 
از این نوع ش��رکت ها باید نقش اصلی را ایفا کند 
که امیدواریم شورای عتف خود را با این وزارتخانه 

عطف نماید.

 سـئوال آخر، با توجه به سـال ها تجربه در 

وزارت صنایع و معادن، آیا نمونه سـندیکاي 
موفقي را مي توانید معرفي نمائید كه در بخش 

دیگري در صنعت بتواند براي ما الگو باشد؟
از س��ندیکای صنع��ت برق مي توان ن��ام برد که 
یک الگوي مناس��بي است. ش��اید در حال حاضر 
روحیات گذشته را نداش��ته باشد )بخاطر بدهي 
5000 میلی��ارد توماني دولت ب��ه صنعت برق!(، 
ام��ا روزی یک��ي از بهترین س��ندیکاها بود. هم 
بخاط��ر همراه��ي ک��ه همه ب��ا هم بودن��د و در 
حال حاضر نیز نش��ریه ای دارند بنام س��تبران و 
همچنین کمیته هاي بس��یار متنوع و منظمی در 
حوزه صنعت برق دارند، جلس��ه، مس��افرت هاي 
خارجي و بازدیدهاي خیلي خوبي نیز دارند، ولي 
مهم ترین مشکل صنعت برق ما این بود که چون 
سبد مش��تریانش تقریباً باالي 90% دولتي بود، 
به همین دلیل به نوعي دچار فترت ش��دند ولي 

الگوي بسیار خوبي مي باشند.

 خیلي ممنون، اگر موضوع دیگري هست كه 
مي خواستید مطرح بفرمائید، لطفاً بیان فرمائید.

در سئوال هایتان در مورد حمایت هایي که وزارت 
صنایع مي تواند از ش��رکت هاي این حوزه داشته 
باشد پرسیده بودید. همانطور که مستحضرهستید  
10 میلی��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي 
اختص��اص به بخش صنعت دارد و از طرفي ما در 
تدوین برنامه پنجم توس��عه مصوبه داریم که %2 
کل GDP ب��ه صنعت IT اختص��اص پیدا کند 
و از طرف��ي دیگ��ر 1/5% صادارت غی��ر نفتي در 
حوزه صنعت فناوري اطالعات باشد. ضمن اینکه 
1200 میلی��ارد تومان هم پروژه در برنامه پنجم 
توس��عه برای صنع��ت فناوری اطالع��ات تعریف 
کرده ایم. این س��ه مورد، عدده��اي خیلي خوبي 
براي کس��اني که در زمینه RFID کار مي کنند 
وس��رمایه گذاري می نمایند می باشد. از طرفي ما 
را مکل��ف مي کند برویم به س��مت تأمین منابع 
 %1/5 ،GDP %2 و رس��یدن به اهداف تعیی��ن
صادرات غیر نفتي و تعریف 1200 میلیارد تومان 
پ��روژه ، همچنی��ن ما طرحي را در دس��ت تهیه 
داریم تا مصوبه هیئت وزیران را بگیریم که خاص 
صنعت IT ما تقریباً ح��دود 2% آن 10 میلیارد 
یورو را که رئیس جمهور به صنعت قول داده اند 
را به صنعت IT اختصاص دهیم که چیزي حدود 

200 میلیارد تومان ساالنه مي شود. 
بسـیار ممنونیم از وقتی كـه در اختیارمان 
گذاشـتید و مجـدداً از نقش بسـیار مثبتی 
كه در شـکل گیری این سـندیکا داشـتید 

سپاسگزاریم.
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 لطفا خودتان را معرفی نموده و خالصه ای از 
فعالیت های نهاد تحت نظارتتان بیان نمایید

اینجانب هومن حاجی پور دبیر کمیسیون و مدیر 
امور تش��کل های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران هستم. به طور دقیق تر، حوزه مدیریت اتاق 

بازرگانی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از :
1. اتاق ه��ای شهرس��تان ها ک��ه وظیف��ه اعمال 
مدیریت ات��اق در حوزه های جغرافیایی داخلی را 

به عهده دارد 
2. اتاق ه��ا و ش��ورا های بین الملل��ی مش��ترک 
ک��ه مأموریت های ات��اق ای��ران را در حوزه های 

بین المللی دنبال می نماید.
 3. رک��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 می شود، 
فعالیت های اتاق ایران در مباحث حوزه ای، حرفه ای 

و شغلی از طریق تشکل های اقتصادی می باشد.
 کلیه مباحث مربوط به تأسیس، توسعه و تقویت 
و در نهای��ت مدیری��ت و نظارت بر تش��کل های 
اقتصادی، حوزه های اصلی فعالیت این نهاد تلقی 
می گردد. در مبحث تأسیس، زمانی که عده ای 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 می باشد، 
اقدام به تأسیس تشکلی می نمایند، مرجع اصلی 
برای ارزیابی آنها، کمیس��یون تشکل ها است که 
جزء کمیسیون های مش��ورتی اصلی اتاق بوده و 
بدنه آن متش��کل از فعاالن اقتصادی یا به عبارتی 
همان نمایندگان اتاق ایران می باش��ند که همگی 
دارای پیش��ینه فعالیت های تشکلی بوده و با توجه 
به ضوابط و آیین نامه ها، درخواس��ت ها را بر اساس 
ضرورت داشتن و نیز واجد شرایط بودن افراد، مورد 
ارزیابی قرار می دهند. اما مس��ئولیت تصمیم گیری 
نهایی برای تأسیس یک تشکل، بر عهده هیئت سه 
نفره ای متشکل از نماینده هیئت رئیسه اتاق، رئیس 

کمیسیون تشکل ها و دبیر کل اتاق قرار دارد.
در بُعد توس��عه و تقویت، از مهم ترین وظایف این 
نهاد، پرداختن به مش��کالت و مس��ائل حرفه ای 
پی��ش روی تش��کل ها و نیز فراهم س��ازی فضای 

مناسب برای فعالیت آنها می باشد.

نظ��ارت و مدیری��ت ب��ر تش��کل ها نیز، توس��ط 
کمیسیون مشورتی از بدنه تشکل ها، هیئت رئیسه 
قانونی س��ه نف��ره و مدیر اجرایی امور تش��کل ها 

صورت می گیرد. 

 سـابقه فعالیت های سـندیکایی و تشکلی 
در ایـران به حدود 50 تا 60 سـال پیش باز 
می گـردد. اتـاق بازرگانـی هم كـه در واقع 
تشـکل تشـکل ها محسـوب می گردد و از 
زمان تأسـیس خود همـواره نقش مهمی در 
نظـارت و تقویـت فعالیت های سـندیکایی 
در كشـور ما ایفا كرده است. از سال 1374 
نیـز، به نوعـی بر نقش تخصصی مشـورتی 
تشـکل ها تأكید زیادی شـده است. آیا بعد 
از گذشت این سال ها، تشکل ها توانسته اند 
جایگاه مشـورتی خود را در مدیریت كالن 

كشور تثبیت نمایند؟
پیش از هر چیز اجازه بدهید از ش��ما بخواهم تا 

مصاحبه با آقای حاجی پور
مدیر امور تشكل های اتاق بازرگانی ایران
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از واژه »تش��کل« که جامعیت بیش��تری دارد به 
جای »سندیکا« استفاده نمایید. واژه های 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 واژه ها و نیز فقدان جایگاه قانونی 
مستحکم برای آنها، این گزاره ها گاهی به اشتباه 
مع��ادل یکدیگر مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند. 
در ات��اق بازرگانی نیز، به طور عرفی تش��کل های 
فع��ال در زمین��ه تولی��د را ب��ا عنوان س��ندیکا، 
تش��کل های صادرات/واردات را با عنوان اتحادیه 
و تش��کل های خدماتی را با عن��وان انجمن مورد 
خطاب قرار می دهند. شوراها، خانه ها، فدراسیون 
و کنفدراس��یون ها نیز به تشکل هایی که به امور 
کل��ی، فراگیر و کالن می پردازند اطالق می گردد. 
هر چند این نام گذاری های عرفی، تطابق چندانی 

با مفاهیم بین المللی شان ندارند. 
همچنی��ن تش��کل های اقتص��ادی عض��و محور 
کس��ب و کار یا MBO  ها را نباید با تش��کل های 
م��ردم نهاد یا NGO ها اش��تباه گرف��ت که در 
حوزه ه��ای اجتماعی، رفاهی، زیس��ت محیطی و 
سیاسی به فعالیت می پردازند. MBO ها به عنوان 
حلقه واس��ط بین دولتمردان و مردم، مستقل از 
دولت ها و نیز فرات��ر از منفعت طلبی های فردی، 
در پی دفاع از حقوق قانونی اعضای خود هستند. 
ای��ن تش��کل ها، با ش��ناخت نیاز ها 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 می کنند.
اما برگردیم به س��ؤال ش��ما، همان طور که شما 
گفتی��د، تاریخچه تش��کل ها به حدود 60 س��ال 
پیش باز می گردد، 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 فعالیت های 
تش��کلی به عنوان رکن انکارناپذیر توسعه پایدار 
داشته اند. علی رغم این بینش و درایت، متأسفانه 
در س��ال های گذش��ته فضای مساعدی در کشور 
ما برای فعالیت های تش��کلی وجود نداشته است. 
از ط��رف دیگ��ر، در نهاد های قانون گ��ذاری نیز، 
اشتیاقی برای تعریف قانونی تشکل ها و مشخص 

نمودن حوزه فعالیتشان وجود نداشته است.
ام��ا ات��اق بازرگانی ایران از هم��ان ابتدا به دلیل 
فلسفه وجودی و مأموریت های ذاتی خود به عنوان 

یک نهاد فراگیر و یا به قول ش��ما تشکل تشکل ها، 
تالش ه��ای بس��یاری برای اثرگذاری تش��کل ها بر 
اقتصاد کش��ور و نیز دخالت آنها در سیاست گذاری 

و تصمیم گیری های کالن نموده است. 

 در سال های اخیر، به علت تأكید حاكمیت 
بر اجـرای اصل 44 برای خصوصی سـازی و 
كاهـش تصدی گـری دولت و سـازمان های 
دولتی، شـاهد موج جدیدی از تغییرات در 
ارتباط دولت با بخش خصوصی بوده ایم. این 
روند چه مقدار بر رشد و پیشرفت تشکل ها 

تأثیرگذار بوده است؟ 
امروزه در کش��ور های توس��عه یافته، تشکل ها به 
عنوان یک اصل غیرقابل انکار و تثبیت ش��ده در 
کنت��رل اختیارات دول��ت و تصدی گری آن مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. تجربه نشان داده که هم 
در عرصه داخلی و هم در عرصه بین الملل، هر جا 
تشکل های تخصصی، به عنوان سرمایه های اصیل 
فک��ری در مدیریت کالن به کار گرفته ش��ده اند، 
مشکالت اجرایی به طور چشمگیری کاهش یافته 

است.
در کشور ما نیز، با ابالغ سیاست های 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 خصوصی سازی بدون 
حضور تشکل ها به عنوان اهرم های متوازن کننده 
و میانج��ی ک��ه پیش تر عرض ک��ردم امکان پذیر 
نمی باش��د. یکی از بند های مهم این اصل، وظیفه 
س��اماندهی و نظارت بر تشکل ها را بر عهده اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن قرار می دهد. 
در س��ال های اخی��ر نی��ز، دولت و ق��وه مقننه تا 
حدی به این باور رس��یده اند که بدون مش��ارکت 
بخش خصوصی، عبور از دوران گذار و رسیدن به 
افق های جدید امکان پذیر نمی باشد. به طور مثال 
در ماده 75 برنامه پنجم شاهد تشکیل شورا های 
مش��ورتی دولت و بخ��ش خصوصی بودیم که در 
واقع پیش جلس��اتی ب��رای هیئ��ت دولت تلقی 
می گردد. همچنی��ن در آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اس��المی تغییراتی ایجاد ش��ده مبنی بر 
اینکه تمام تصمیم گیری ه��ا و قانون گذاری ها در 
کمیسیون های تخصصی مجلس، منوط به حضور 
نمایندگان اتاق بازرگانی و تش��کل های عضو آن 
می باش��د که ای��ن، نقطه عطفی برای مش��ارکت 
تش��کل ها در تعیین سرنوش��ت کاری شان تلقی 
می گردد. ب��ه عبارتی، ی��ک از مهم ترین وظایف 
تش��کل ها ک��ه هم��ان ارائه مش��اوره ب��ه بخش 
تصمیم سازی حکومت است، تا حد زیادی از نظر 
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قانونی بسترسازی شده است.

 از جملـه مشـکالتی كـه تشـکل ها با آن 
مواجه هستند، وجود خالء های قانونی در به 
رسمیت شـناختن آنهاست. به عبارت دیگر 
ما هنـوز نتوانسـته ایم به درسـتی تمایزی 
میان یک تشکل و یک واحد اقتصادی قائل 
شـویم. از طـرف دیگر عملکرد بسـیاری از 
مدیران دولتی همچنان بر پایه رویکرد های 
نهاد هـای  انگاشـتن  نادیـده  در  گذشـته 
غیردولتـی اسـتوار اسـت. در بسـیاری از 
موقعیت ها به تشـکل ها به دید سازمان های 
فرعـی كه بـه دنبـال منافع شـخصی خود 
هسـتند، نگاه می كنند كه این امر آنها را با 
چالش های بزرگی روبرو كرده اسـت و منجر 
به برخورد های سلیقه ای با فعالیت آنها شده 
اسـت. آیا گام هایی برای حل این مشکالت 
قانونی، فرهنگ سـازی و نیز آموزش فعاالن 

این عرصه برداشته شده است؟
از جمل��ه مش��کالت دیگر تش��کل ها می توان به 
کمبود منابع مالی، کث��رت مراجع ثبت، برخورد 
س��لیقه ای با تش��کل ها، مخدوش بودن مرز های 
هویتی آنها با حوزه های سیاس��ی، ابهام در روابط 
بین تش��کل ها و جامعه بین المللی، عدم تضمین 
شفافیت و پاس��خگو بودن تشکل ها به گروه های 
ذی نفع، عدم تعریف ارتباط منطقی بین تشکل ها 

با مراجع قانونی و اعضای آن اشاره کرد.
ب��رای حل ای��ن معض��الت، در م��اده 91 قانون 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44، وظای��ف متعددی 
ب��ر عهده ات��اق بازرگانی، صنای��ع و معادن ایران 
نهاده ش��ده است که از جمله آن می توان به ارائه 
پیش نویس قانون فضای مساعد کارآفرینی و رفع 
موانع کس��ب وکار اشاره کرد که برای اولین بار به 
بخش خصوصی اج��ازه تنظیم پیش نویس قانون 
ب��رای ارائه به قوه قانون گ��ذاری می دهد. در این 
پیش نویس سعی شده است که تعریف تشکل ها، 
تثبیت جایگاه قانونی ش��ان و نحوه حضور آنها در 
مرج��ع تصمیم س��از و تصمیم گی��ر و نیز تنظیم 
روابط بین تش��کل ها و ذی نفعان 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��اخت های قانونی از طرف 
دیگر، موانع فراوانی را پیش روی تش��کل های 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��کل ها 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 فرهنگ س��ازی و آموزش اصول کار گروهی و 
تشکلی می تواند بسیاری از این خالء های فرهنگی 

را جبران نماید.
جای دوره های آموزشی برای اعضای تشکل ها از 
یک س��و و مدیران و قانون گذاران از سوی دیگر 
ت��ا به امروز در برنامه های اتاق خالی بوده اس��ت. 
اما بر اس��اس برنامه های جدید ات��اق، پروژه های 
آموزش��ی متعددی در نظر گرفته ش��ده است. از 
جمل��ه نقاط ضعفی ک��ه از طریق ای��ن برنامه ها 
در ت��الش برای رفع آن هس��تیم، اصالح ادبیات 
تش��کلی و نیز تربیت نیروی انس��انی متخصص و 
آشنا به امور اداره تشکل ها است. در حال حاضر، 
غالباً برای تأمین نیرو، به بازنشس��تگان نهاد های 
دولتی برای تصدی پس��ت دبیری و کارشناس��ی 

تشکل ها مراجعه می شود.
از طرف دیگر، مدیران و صاحبان کسب و کار هر 
چند در حوزه تخصصی خود، مهندس��انی نخبه و 
کارآمد می باشند، اما در بسیاری مقاطع حساس، 
ش��اهد تنش و برخورد های غیرسازنده، عدم دارا 
بودن استراتژی و برنامه برای فعالیت ها، اختالف 
عقای��د غیرس��ازنده و نیز عدم توانایی در بس��یج 
نیرو ه��ا در بین آنها بوده ای��م که این امر ضرورت 
و نی��از به آموزش جدی ب��رای ادامه فعالیت های 
گروهی و تش��کلی را نش��ان می دهد. برنامه های 
آموزش��ی این نهاد در سه فاز طراحی شده است 
که ف��از اول برگ��زاری دوره های آموزش��ی برای 
تش��کل های نوپدید، فاز دوم برنامه های آموزشی 
متوسط برای تشکل های فعال و حاضر در عرصه 
و در نهایت دوره های آموزش��ی پیش��رفته برای 

تشکل های به بلوغ رسیده است.

 برنامه هـای اتـاق بـرای افزایـش سـهم 
تشکل ها در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 

و نیز كنترل قیمت ها چیست؟
اتاق ایران به موقع نس��بت به ای��ن موضوع وارد 
عمل ش��د و با حض��ور تش��کل های اقتصادی و 
صاحبنظ��ران، به بررس��ی فرصت ها و تهدید های 
این ط��رح پرداخت. بعد از تدوی��ن گزارش های 
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 نقطه نظرات، 
راهکار ها و بازخورد ه��ای بخش خصوصی از این 

طرح به مراجع تصمیم گیر انتقال داده می شود.

 در خبر هـا خواندیـم كه آقای آل اسـحاق 
ریاست محترم اتاق تهران محل هایی مناسب 
و در خور شـأن برای اسـتقرار تشکل ها در 
اتاق بازرگانـی وعده داده اند. آیا می توان به 

تحقق قریب الوقوع آن امیدوار بود؟
م��ن ه��م مدتی پی��ش مطلع ش��دم ک��ه آقای 
آل اسحاق، دغدغه پراکندگی تشکل ها و مشکالت 
ناش��ی از اس��تقرار دبیرخانه های آن را که به حق 
مش��کل مهمی است، مطرح نمودند. از این جهت 
ک��ه تهیه دفتر برای اس��تقرار تش��کل ها با منابع 
مالی محدود، تحمیل کننده هزینه های س��نگین 
برای آنهاست. از طرف دیگر، آقای نهاوندیان نیز 
تأکید زیادی بر همگرایی فیزیکی تشکل ها 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 بهره برداری می رسد، 
بخش هایی برای استقرار تشکل ها در نظر گرفته 

شده است.

 بجز موارد ذكر شده در بحث های قبلی، آیا 
مشوق های اقتصادی و قانونی از سوی دولت 

برای تشکل ها پیش بینی شده است؟
در سال گذش��ته، تفاهم نامه ای بین ریاست اتاق 
و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران امضا شده 
اس��ت که وظایفی را برای توسعه و توانمندسازی 
صادراتی تش��کل ها بر عهده طرفین قرار می داد. 
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��کل ها و فلسفه وجودیشان بر پایه استقالل از 
دولت و کمک ه��ا و حمایت های مالی دولت قرار 
داده شده اس��ت. بنابراین بیشتر سعی بر فراهم 
ساختن فضا و بستر قانونی مستعد برای فعالیت 
تش��کل ها مد نظر قرار گرفته است تا کمک های 

مستقیم مالی.

 سیاسـت گذاری های اتاق برای تشکل های 
فعـال در زمینه هـای تکنولوژی های نوین و 
دانش بنیان از جمله سـندیکای شناسـایی 
و مکان یابـی رادیویـی كـه هـر چنـد نوپا 
می باشـند، اما حوزه فعالیت آنها بسیار مهم 

و گسترده می باشد، چیست؟

ریاس��ت اتاق اهمیت و توجه بس��یار زیادی برای 
تش��کل های دانش بنی��ان و Hightech قائ��ل 
اس��ت، موضوع این تش��کل ها در کمیسیون های 
تخصصی اتاق مورد بحث قرار گرفت و هم اکنون 
نیز کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون کسب وکار 
دانش بنیان 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 فعالیت های تش��کلی نیز ما خالء وجود 
تش��کل های Hightech را به خوب��ی احس��اس 
می کردیم. از این رو اقدام به جذب و س��اماندهی 
و تبلیغ و نهادس��ازی ب��رای واحد های اقتصادی 
فع��ال در ای��ن زمینه نمودیم که ای��ن امر منجر 
به تأس��یس تش��کل هایی از قبیل انجمن صنایع 
خورشیدی ایران، انجمن صنایع هوافضایی ایران، 
س��ندیکای ش��رکت های تولید کننده تجهیزات 
پزش��کی و البته تأسیس س��ندیکای شناسایی و 

مکان یابی رادیویی گردید.
در ادام��ه نیز قرار بر این اس��ت که با شناس��ایی 
حوزه های کس��ب و کار و انجام مطالعات الزم در 
این ارتباط، تش��کل های باالدستی و پایین دستی 
را در این حوزه ها شناس��ایی نماییم و نقش��ه راه 
تش��کلی در حوزه ای��ن گونه کس��ب وکار ها را با 

کمک صاحبنظران، طراحی و تدوین نماییم.

 چشم انداز 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 
هماهنگ س��ازی فعالیت تش��کل ها ب��ا تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور پرداخته و از س��وی 
دیگر، تمام ظرفیت های خود را برای یک مشارکت 
ملی و همگانی در عرصه مدیریتی برای پاسخگویی 
به نیازها، خواسته ها و انتظارت مورد نظر تشکل ها 
بس��یج نماییم. فارغ از نگاه های س��لیقه ای که در 
برخی از مدیران دس��تگاه های دولتی وجود دارد، 
ام��روزه از نظر قانونی زمینه های مس��اعدی برای 

مشارکت تشکل ها فراهم شده است. 
طبیعت��اً در دوره گ��ذار، آنچ��ه از اهمیت زیادی 
اجتماع��ی،  انضباط پذی��ری  اس��ت،  برخ��وردار 
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 تشکل ها 
ب��ه عنوان گیرنده آنها هر ی��ک باید وظیفه خود 
را به درس��تی ایف��ا نمایند و هم س��و با تحوالت 

اقتصادی کشور عزیزمان پیش بروند.
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RFID مبانی فناوری

مقدمه: 
فناوری های بسیاری برای تشخیص هویت از طریق فرکانس رادیویی وجود دارد. این مقاله تفاوت 
بین شناس��ه های فعال )Active Tags(، شناسه های غیرفعال )Passive Tags( و تفاوت بین 

سیستم های فرکانس پایین)LF(، باال)HF( و بسیار باال )UHF( را مورد بررسی قرار می دهد.
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 داده های 
مربوط به آنها می باشد. 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( 
می توان اطالعات تراش��ه را با اس��تفاده از امواج رادیویی به قرائتگر منتقل کرد. س��پس قرائتگر 
اطالعات را به کامپیوتر و یا ش��بکه جهانی منتقل کرده به طوری که داده ها،ارزش اس��تفاده برای 

کاربرد های خاص را پیدا کنند. 
از آنجایی که انواع مختلفی از سیستم های RFID وجود دارند، نصب و استفاده از آنها برای تولید 
داده هایی که می توانند س��بب کاهش هزینه ها و یا افزایش بهره وری ش��وند بس��یار جذاب است. 
انتخاب نوع مناس��ب از سیس��تم RFID برای یک کاربرد خاص بس��یار مهم می باشد. 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 تکنولوژی RFID می باش��د. در این بین اطالعات تکنیکی زیادی 
در اختیا رتان قرار می گیرد که درک همه ی آنها برای ش��ما الزم نمی باشد ولی با شناخت صحیح 
از ای��ن تکنول��وژی و درک تفاوت ه��ای عمده میان ان��واع مختلف سیس��تم ها، درانتخاب صحیح 
سیس��تم منطبق بر نیازهایتان موفق تر خواهید بود. اکثر قریب به اتفاق شناس��ه های RFID و یا 
ترانسپوندر ها )دستگاه گیرنده که به محض دریافت سیگنال به طور خودکار آن را جواب می دهد.( 
از یک ریزتراشه سیلیکونی برای ذخیره  یک شماره سریال منحصر به فرد و سایر اطالعات استفاده 

می نمایند. 
شناس��ه هایRFID در دو گروه عمده  سیس��تم های غیرفعال)Passive( وفعال )Active( قرار 
می گیرند شناس��ه های غیر فعال فرس��تنده )Transmitter( ندارند و با استفاده از انرژی ارسال 
ش��ده از آنتن های قرائتگر)Reader( اطالعات و ش��ماره س��ریال منحصر به فرد خود را از طریق 
انعکاس موج ارسال می نمایند.شناسه های فعال دارای فرستنده، منبع تغذیه و معموالً اما نه همیشه 
دارای یک باتری نیز می باش��ند )شناس��ه های فعال می توانند انرژی را از خورشید و یا منابع دیگر 
نیز جذب کنند.( آنها با پخش س��یگنال اطالعات ذخیره ش��ده در میکروچیپ را ارسال می کنند. 
نوع دیگری از شناس��ه ها نیز وجود دارند که نیمه- غیرفعال )Semi-Passive( نامیده می شوند 

که از باتری استفاده کرده و برای کاربرد های خاص مناسب می باشند.
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:RFID سیستم های فعال
شناس��ه های فع��ال در اموال ب��ا حجم های باال 
مانن��د کانتینر های بار و ماش��ین های ریلی که 
نیاز به ردیابی در فواصل طوالنی دارند )مثاًل در 
محوطه توزیع( استفاده می ش��وند. آنها معموالً 
در فرکانس ه��ای 455MHz ,2,45GHz ی��ا 
5,8GHz کار ک��رده و فاصله خوانش آنها بین 

20 تا 100 متر می باشد.
به طور کلی دو نوع تگ فعال وجود دارد:

ترانس��پوندر ها  ب��ر  مبتن��ی  شناس��ه   -1
Transponders

Beacons 2- شناسه مبتنی بر بیکن
ترانس��پوندر های فعال هنگامی که س��یگنال از 
یک قرائتگر دریافت می کنند فعال شده و پاسخ 
می دهند. از این شناس��ه ها درایستگاه های اخذ 
ع��وارض، ایس��تگاه های کنترل و سیس��تم های 
دیگر اس��تفاده می شود. هنگامی که یک ماشین 
ب��ا یک ترانس��پوندر فع��ال نزدی��ک محل اخذ 
عوارض می گردد 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 می شود. س��پس ترانسپوندر IDمنحصر 

به فرد خود را به قرائتگر می فرستد. 
ترانسپوندر ها تنها سیگنال خود را زمانی که در 
محدوده یک قرائتگر باشند، پخش می کنند که 
این امر به حفظ عمر باتری آنها کمک می کند.

بیکن ها: در سیستم های RTLS که در آن محل 
دقیق اموال باید ردیابی گردد، استفاده می شوند. 
در سیس��تم RTLS بیکن ه��ا یک س��یگنال با 
شناسه منحصر به فرد در فواصل زمانی از پیش 

تنظیم شده از خود ارسال می نمایند. 
این سیگنال می تواند 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 3 قرائتگر در محیطی که 
اموال قرار است ردیابی شوند، خوانده می شود. 

از این سیستم معموالً در محیط های باز استفاده 
می کنن��د اما خودروس��ازان از این سیس��تم در 
مراک��ز تولی��دی بزرگ خ��ودرو ب��رای ردیابی 
قطعات خودرو استفاده می کنند. فاصله خوانش 
برچس��ب های فع��ال تا قرائتگ��ر 100 متر بوده 
و چون س��یگنال از برچس��ب به قرائتگر ارسال 
می شود، بس��یار مورد اطمینان اس��ت. اگر چه 
کارکرد آنها برخی اوقات تحت تأثیر باران دچار 

اختالل می شود. 
قیمت این شناس��ه ها بس��ته به میزان حافظه، 

باتری، سنس��ور های موجودروی شناس��ه  عمر 
مانند سنس��ور حرارت، اس��تحکام )هر چه تگ 
ضخیم تر و دارای پوش��ش پالستیکی با دوام تر 
باش��د گران تر خواهد ب��ود( و غیره از 10دالر تا 

50 دالر متغیر می باشد.

:RFID سیستم های غیرفعال
و  تغذی��ه  منب��ع  غیرفع��ال  شناس��ه های 
فرس��تنده ندارند. قیمت آنها نیز از شناس��ه های 
 )Cent 40 فعال بس��یار پایین تر اس��ت )20 تا
و نیازی به نگه��داری نیز ندارند به همین دلیل 
تولیدکنندگان و خرده فروش��ان از این شناسه ها 

در زنجیره تأمین خود استفاده می کنند. 
عموماً فاصله خوانش این شناسه ها بسیار کمتر 
از شناس��ه های فعال )از چن��د اینچ تا 10 متر( 

می باشد.
نمونه هایی از شناسه های غیرفعال

یک ترانسپوندر غیرفعال متشکل از یک ریزتراشه 
متصل به یک آنتن بوده و به شکل های مختلفی 
به ب��ازار عرضه می گ��ردد. شناس��ه می تواند به 
ش��کل یک کارت پالستیکی، کلید باشد و یا در 
دیوار های یک پوشش پالستیکی جاسازی گردد 
و دارای بسته بندی 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��ته بندی آن به میزان قابل توجهی به قیمت 

آن می افزاید.
شناس��ه های غیرفعال در فرکانس های متنوعی 
فعالی��ت می کنن��د. تگ ه��ای فرکان��س پایین 
125KHz و   ،124KHz )LF( در فرکان��س 
135KHz، تگ ه��ای فرکانس ب��اال )HF( در 
فرکان��س 13,56MHz و تگ ه��ای فرکان��س 
 860MHz در فرکانس بین )UHF( بسیار باال
تا 960MHz وجود دارند. بعضی سیستم ها نیز 
از فرکان��س GHz 2,45 و دیگر مناطق طیف 

رادیویی استفاده می کنند.
ام��واج رادیویی، رفتار متفاوت در هر یک از این 
فرکانس ه��ا از خود نش��ان می دهند که نش��ان 
دهنده ای��ن نکته می باش��د ک��ه فرکانس های 
مختل��ف ب��رای کاربرد ه��ای مختلف اس��تفاده 

می شوند.
می خواهیم کم��ی در مورد تف��اوت فرکانس ها 
توضی��ح بدهیم. امواج ب��ا فرکانس پایین توانایی 
عب��ور از دیوار را دارند اما از فلز نمی توانند عبور 
کنند. اس��تفاده از شناس��ه های 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 می باشد. 
با افزایش فرکانس، امواج رادیویی رفتاری شبیه 
به رفتار نور پیدا کرده و نمی توانند در مواد نفوذ 
کنند و از بسیاری مواد منعکس می شوند. امواج 
در باند UHF توسط آب جذب می گردند.یکی 
از چالش ه��ای پی��ش روی ش��رکت هایی که از 
سیستم های UHF استفاده می نمایند، توانایی 
خوان��دن تگ های RFID در مرکز یک پالت یا 
تگ های��ی که بر روی م��وادی که از آب و یا فلز 

ساخته شده اند می باشد.
س��ؤال این اس��ت که چرا ش��رکت ها مش��تاق 
 ،UHFب��ه اس��تفاده از سیس��تم های غیرفعال
در زنجی��ره تأمی��ن خ��ود به جای اس��تفاده از 
سیس��تم های با فرکانس پایی��ن )LF( و یا باال 
)HF( می باش��ند؟ یکی از دالیل این اس��ت که 
برخی از فروش��ندگان در بازار UHF تگ های 
س��اده و کم هزینه را ارائ��ه می کنند. عامل دیگر 
فاصله خوانش می باش��د. مثاًل شناس��ه هایی که 
برای سیس��تم RFID در انب��ار به کار می روند، 
بای��د در فاصله 3/3 متری 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 3/3 متر وجود ندارد. 
در فواصل نزدیک تر، قرائتگر عماًل مانع فیزیکی 
در مسیر ورود و خروج در انبار به وجود می آورد. 
تگ ه��ای فرکانس پایین معم��والً از فاصله 30 
س��انتی متری )12 اینچ( قابل خواندن می باشند 
و تگ های با فرکانس باال )HF( در فواصل تا 1 
مت��ری و شناس��ه های UHF در فواصل تا 3/3 

متری یا بیشتر خوانده می شوند.
فاصله خوانش به عوامل متعددی بس��تگی دارد 
ولی ش��اید یکی از مهم ترین ش��یوه های ارسال 
و دریافت امواج باش��د. تگ های فرکانس پایین 
)LF( و فرکان��س ب��اال )HF( عموم��اً از القای 
مغناطیسی استفاده می کنند. یک کویل یا حلقه 
سیمی در تگ و یکی در قرائتگر محاذی هم قرار 
می گیرند و موج الکترومغناطیس )بیشتر القای 

میدان مغناطیسی( را با هم تبادل می کنند. 
تگ توان مصرفی الزم را از میدان مغناطیس��ی 
اس��تخراج می کن��د و از آن توان برای روش��ن 
کردن مدارات خود اس��تفاده می کند و س��پس 
برای پاس��خ دادن به قرائتگر ب��ا تغییر بار روی 
آنتن حلقه س��یمی خود مشخصات آن را تغییر 

می ده��د. قرائتگر ای��ن تغیی��رات را به صورت 
تغییرات کوچ��ک در میدان مغناطیس��ی خود 
احس��اس کرده و آنها را به صورت صفر یا 1 که 
تش��خیص داده اس��ت، تغییر می دهد که قابل 
درک توسط سایر بخش ها می باشد. اصوالً چون 
تب��ادل اطالعات بی��ن Tag و قرائتگر از طریق 
یک میدان مغناطیس��ی نزدیک انجام می شود، 
فاصله  خوانش در این گونه تگ ها محدود است. 
ام��ا در تگ های غیرفعال در باند UHF به جای 
القای مغناطیس��ی در فاصله خیل��ی نزدیک، از 
کوپل انتش��اری استفاده می ش��ود. یک قرائتگر 
موج الکترومغناطیس��ی از خود س��اطع می کند 
که ذاتاً با به وجود آوردن یک میدان مغناطیسی 
متفاوت است. تگ، موج حاصل را جذب کرده و 
آن را تبدیل به برق برای روش��ن کردن مدارات 

خود می نماید. 
م��دارات برای پاس��خ دادن به قرائتگ��ر باز هم 
امپدانس بار آنت��ن را تغییر می دهند. در نتیجه 
موجی که به تگ می رسد در بعضی مواقع کاماًل 
جذب و بعض��ی موارد کاماًل منعکس می ش��ود 
ک��ه باز هم توس��ط قرائتگر به ص��ورت »صفر« 
و »یک« تعبی��ر می گردد. این هم��ان مفهموم 
انعکاس برگش��تی اس��ت که تگ غیرفعال را از 
وجود فرستنده  ی س��نتی بی نیاز می کند. البته 
به جای حالتی که س��یگنال انعکاس برگش��تی 
به صورت جذب و انعکاس کامل باشد، می تواند 
مش��تمل بر تغییر فاز نسبت به سیگنال ارسالی 
باش��د و در این حالت قرائتگر تغییرات فاز را به 

دیتای صفر و یک تبدیل می کند.
فاکتور هایی که عملکرد سیس��تم را تحت تأثیر 

قرار می دهند
ضرورت��ی ن��دارد ک��ه پیچیدگی ه��ای نحوه ی 
ارتباطات را متوجه شویم اما مصرف کنندهنهایی 
بایس��تی با ویژگی های پایه برای سیس��تم های 
مختل��ف و آنچه عملک��ردش را تحت تأثیر قرار 

می دهد، آشنا باشد.
از آنجا که سیستم های فرکانسی پایین )LF( و 
باال )HF( از Inductive Coupling )کوپل 
کویل مغناطیس��ی( اس��تفاده می کنن��د، ابعاد 
میدان قرائتگرکوچک تر است و راحت تر کنترل 

می شود. 
 )UHF( تگ ه��ای ب��ا فرکان��س بس��یار ب��اال
 Propagation( ک��ه از کوپ��ل انتش��اری از
س��خت تر  می کنن��د،  اس��تفاده   )Coupling
کنترل می ش��وند چرا که انرژی به مسافت های 
طوالنی تر ارس��ال می شود. در این حالت ممکن 
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اس��ت شناس��ه هایی خوان��ده ش��وند ک��ه اصاًل 
نمی خواستیم خوانده شوند!

همچنین سیس��تم های فرکانس پایین )LF( و 
فرکانس ب��اال )HF( در مجاورت آب و فلز بهتر 
از سیستم های UHF عمل می کنند چرا که در 
آب بهتر نفوذ می کنند و خطا در خواندن اتفاق 
نمی افتد. در حالی که امواج UHF توس��ط آب 

جذب می شوند.
خوان��دان تگ روی مایعات با مش��کالتی همراه 

می باشد.
 UHF در حقیقت یک نقطه ضعف سیستم های
عدم اطمینان در خواندن درس��ت شناسه ها در 
این شرایط می باشد. در ادامه، مشکالت دیگری 
که مصرف کنندهنهایی با آن دس��ت و پنجه نرم 

می کند، آمده است.

خروج آنتن از تنظیم:
 Propagation( با سیس��تم های انتش��ار موج
Coupling(، آنتن به گونه ای تنظیم شده است 
که امواج با فرکانس��ی خاص��ی را دریافت کند. 
زمانی که آنتن بر روی ش��یء قرار می گیرد که 
RF Friendly نیس��ت)مانند آب حاوی امالح 
و یا فل��زات( تنظیمات آنتن )مش��خصه ی فنی 
آنتن( به هم می خورد وبه همین دلیل شناس��ه 
به آس��انی نمی تواند انرژی کافی برای برگش��ت 

دادن سیگنال را به دست آورد. 
راه ه��ای مختلفی برای حل این مش��کل وجود 
دارد؛ برای مثال در موادی که قس��مت عمده  ی 
آنها آب باشد یا از فلز ساخته شده باشند، آنتن ها 
می توانند به گونه ای متفاوت طراحی ش��وند که 

در مجاورت آب و فلز، مشخصات فنی آنها ثابت 
مانده و امکان خواندن شناس��ه را افزایش دهند. 
راه دیگر ایجاد یک فاصله  هوایی بین شناس��ه و 

جسم است.
انج��ام این کار در مجاورت فل��ز حتی بهره وری 
آنت��ن را از حال��ت عادی باالتر می ب��رد چرا که 
انرژی منعکس ش��ده از فلز توان بیشتری را به 
شناسه منتقل می کند و معادل بزرگ تر شدن و 

حساس تر شدن آنتن است.

تضعیف سیگنال:
 )Signal Attenuation( تضعیف س��یگنال
در کارب��ری RFID ب��ه منزله کاه��ش انرژی 
ارس��ال شده توسط Reader یا انرژی منعکس 
شده توسط شناسه می باشد. اگر انرژی کمتری 
به شناسه برسد، باید فاصله ی شناسه با قرائتگر 

کاهش یابد. 
انرژی ارسال شده از قرائتگر به طور ذاتی با اضافه 
ش��دن فاصله کاه��ش می یابد )می��زان کاهش 
متناس��ب با مجذور عک��س فاصله می باش��د.( 
شناسه های UHF از نوع غیرفعال )شناسه های 
بدون باتری( در س��طوح پایین توان، هم انرژی 
خ��ود را دریافت کرده و س��یگنال را برگش��ت 
می دهند. اما توان برگش��تی از شناسه با سرعت 
بیش��تری نس��بت به توان س��یگنال ارسالی از 
قرائتگر کاهش می یابد و معموالً شناسه در این 
وضع فرمان را دریافت می کند ولی پاسخ ضعیف 

آن توسط قرائتگر دریافت نمی شود.
دلیل دیگِر افت توان، می تواند فاصله زیاد آنتن از 
قرائتگر  باشد؛ اینکار باعث افت انرژی در کابل های 
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ارتباطی و پایین آمدن عملکرد می شود.
 UHF از طرف��ی آب، کربن و مواد دیگر، انرژی
را جذب می کند بنابراین محصوالتی که قسمت 
عمده آن را آب تش��کیل می ده��د، مانند میوه 
و نوش��یدنی یا محصوالت ساخته شده از کربن 
مانند باتری ها، انرژی دریافتی توسط شناسه های 

متصل به این مواد را تضعیف می کنند.

تداخل الکترومغناطیسی  :
EMI نویزی اس��ت که دریافت سیگنال روشن 
از شناسه UHF را مش��کل تر می کند. این امر 
می توان��د ناش��ی از وجود طیف گس��ترده ای از 

ماشین ها باشد. 
موتور ها از خود نویز EMI منتش��ر می کنند و 
ممکن است الزم باشد برای جلوگیری از تداخل 
آن با سیس��تم های RFID، پوشش محافظتی 
)Shield( ب��ه موتور ها اضافه ش��ود. نوار نقاله 
خط تولید با تسمه از جنس نایلونی و ربات های 
موج��ود در خ��ط تولید نی��ز ایج��اد تداخل با 

سیستم های RFID می کنند.
 RF-based تداخل می تواند از سایر سیستم های
که در انبار ها اس��تفاده می شوند نیز ایجاد شود. 
برای مثال بسیاری از شبکه های بی سیم محلی 
که از قدیم اس��تفاده می شوند، در باند فرکانسی 
UHF کار می کنن��د و باید ب��رای جلوگیری از 
تداخل به استانداردWiFi(802,11( ارتقا پیدا 
کنند. تلفن های بی س��یم، ترمینال های بی سیم 
کامپیوتر و دستگاه های دیگر نیز در سیستم های 

RFID تداخل ایجاد می کنند.

تركیب RFID فعال و RFID غیرفعال:
هدف استفاده از RFID در زنجیره تأمین ایجاد 
نظارت و قابلیت شناسایی باال برای کنترل دقیق 
و بی درنگ موقعیت محصوالت و اشیا می باشد. 
اما زمانی که محصوالت انتقال پیدا می کنند این 
قابلیت از بین می رود؛ بنابراین می توان با ترکیب 
شناس��ه های غیرفعال و فعال با یکدیگر تعیین 
کرد که کاال ها در کدام کانتینر قرار دارند و چه 
زمانی از انبار توزیع خارج ش��ده اند و همچنین 
به کم��ک GPS می ت��وان موقعی��ت کاال ها را 
درحال حرکت در مس��یر جاده نیز تعیین کرد. 
)این نوع سیس��تم برای به اجرا درآوردن هزینه 
باالیی دارد و زمانی می توان از آن اس��تفاده کرد 
که کمپانی به دنبال کاهش س��رقت در زنجیره 

تأمین می باشد.(
وزارت دف��اع آمریکا درصدد ترکیب شناس��ه ی 

غیرفعال برای پالت ها، جعبه ها و اموال با ارزش 
با شناس��ه های فعال برای ردیابی کانتینر ها که 
به پایگاه های نظامی متفاوت و قاره ای فرستاده 

می شوند، است. 
این دپارتمان شناسه های غیرفعال روی جعبه های 
محت��وی مواد غذایی را اس��کن ک��رده و یک کد 
EPC به جعبه هایی که روی یک پلت قرار دارند، 
اختصاص می دهد. به محض اینکه پلت ها در یک 
کانتینر بارگیری می ش��وند، اطالعات شناسه های 
روی جعبه ه��ا و پلت مرتبط به آن روی شناس��ه  

فعال مربوط به کانتینر نوشته می شود.
در تس��تی که در وزارت دفاع امریکا انجام ش��د، 
موضوع ردیابی کاال از انبار فروشنده تا سنگر نظامی 
به اثبات رسید. وقتی که کامیون از انبار وزارت دفاع 
خارج شد، تگ فعال کانتینر خوانده شد و اطالعات 
 Total وارد سیس��تم نظ��ارت آنی همه ی ام��وال

Asset Visibility یا TAV گردید. 
زمان��ی که کامیون به ایس��تگاه قطار یا فرودگاه 
یا بندر رس��ید تگ مربوطه باز هم خوانده شد و 
مکان مرس��وله در شبکه به طور مجدد ثبت شد. 
در کلیه بن��ادر فرودگاه ها و انبار ها و پایگاه های 
مرتب��ط با وزارت دفاع امریکا در سراس��ر جهان 
قرائتگ��ر نصب گردیده که به وزارت دفاع قدرت 
»نظ��ارت« کامل بر کلیه اموال و تجهیزات خود 
را بده��د. گیرنده های GPS تعبیه ش��ده روی 
کامیون ه��ا قادرن��د محل ای��ن کامیون ها را در 
طول مس��یر به صورت لحظه ای نش��ان دهند و 
بدین ترتیب صاحبان کاال از رس��یدن امن کاال 

به مقصد اطمینان خاطر حاصل می کنند.
بنابرای��ن در آینده ی��ک مدیر زنجی��ره تأمین 
می توان��د به طور پویا محموله ها را مدیریت کند. 
برای مثال زمانی که پتانس��یِل کم بودن کاال در 
فروشگاهی وجود دارد با تغییر مسیر کامیون ها 
به آن مکان می توان از ضرر های اقتصادی ممکن 

به سرعت پیشگیری کرد.
واضح اس��ت ک��ه RFIDبه طور ج��دی کارایی 
زنجی��ره تأمی��ن را بهبود می بخش��د ام��ا این 
تکنولوژی کاربرد های دیگری نیز دارد از تأمین 
امنیت س��اختمان ها، تضمی��ن ایمنی کارگران، 
بهب��ود اس��تفاده از اموال و کاه��ش خطا ها در 
خطوط تولید و افزایش س��رعت و بهره وری در 

تمام موارد فوق.

RFID Journal برگرفته از: مجله
تهیه کننده: مهندس سمسارزاده، شرکت کاوشکام
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اجزاي اصلي سیستم كنترل تردد
یک سیس��تم کنت��رل تردد نیاز ب��ه بخش هاي 
متعددي دارد که این بخش ها با هم و به ش��کل 
مجتمع تش��کیل یک سیس��تم کنترل تردد را 

مي دهند. 
از جمل��ه مهم ترین این اجزا، نرم افزار اس��ت که 
خود از بخش هاي متعددي تشکیل شده است. 

در ادامه ب��ه بخش هاي پایه  مورد نیاز براي یک 
نرم افزار کنترل تردد اشاره مي گردد.

1- سیستم مدیریت هویت

2- سیستم مدیریت نظارت )monitoring( و 
)management( کنترل

3- سیستم مدیریت گزارشگیري
4- سیستم برنامه ریزي تردد

5- مشخصات عمومي نرم افزار
6- بخش هاي مکمل سیس��تم کنترل دسترسي 

پرسنل و خودرو

1. سیستم مدیریت هویت
در این قس��مت از نرم افزار، پرس��نل و یا وسیله 

RFP کنترل دسترسي فيزیكي

مقدمه
سیس��تم کنترل دسترس��ي فیزیکي، سیستمي متش��کل از نرم افزار و س��خت افزار و افراد )شامل 
پرس��نل، نگهبان و غیره( بوده، که وظیفه  اجراي سیاس��ت ها و قوانین عب��ور به محیط هاي تردد 
)Access area( را بر عهده دارد. دسترسي فیزیکي توسط فرد و یا خودرو مي تواند به روش هاي 
متفاوتي مانند پرداخت پول، تأیید هویت و غیره صورت پذیرد. در این سیس��تم از مفهومي به نام 
دروازه  عبور جهت جداسازي محیط تردد )Access area( از سایر محیط ها استفاده مي گردد که 

مي تواند شامل تجهیزات فیزیکي محدود کننده مانند گیت هاي نفري، نگهبانان و غیره باشد.
در این متن به بخش هاي نرم افزاري سیستم کنترل دسترسي پرسنل و خودرو که زیرمجموعه اي 
از سیس��تم کنترل دسترس��ي فیزیکي بوده، پرداخته مي شود. در این سیستم هر فرد و یا خودرو 
از یک نش��انه  شناس��ایي جهت تأیید )identification( و یا تعی��ن )verification( هویت و 
دریافت اجازه تردد در نواحي مجاز )Access area( استفاده مي کند. نشانه  شناسایي شامل سه 

دسته  ي زیر مي باشد:
1. دسته اول شناسه هایي مجازي )مانند شماره رمز که در ذهن افراد ذخیره مي شود.(

2. دسته دوم شناسه هاي فیزیکي )مانند انواع کارت هاي هوشمند، تگ ها و غیره(
3. دسته سوم شناسه هاي بیومتریک بوده که جزئي از هر فرد مي باشد )مانند اثر انگشت، مردمک 

چشم، چهره ظاهري، صوت و غیره( 
همچنین امکان عبور افراد و وسایل نقلیه بدون استفاده از نشانه  شناسایي و با تأیید مسئول مجاز 

)نگهبان، گارد و ...( در شرایط خاص وجود دارد.

قسمت هایي که با عالمت )*( نشان گذاري شده است، نیازمندي هاي اختیاري را بیان مي کند.
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نقلی��ه تعری��ف و به هرکدام یک یا چند نش��ان 
شناس��ایي اختص��اص پی��دا ک��رده و همچنین 
مش��خص مي ش��ود که به کدام یک از بخش ها 
و در چه زمان هایي دسترس��ي داش��ته باش��ند. 

بنابراین در این بخش امکانات زیر وجود دارد:
1,1. بخش تعریف، ویرایش و حذف پرس��نل و 
وسیله نقلیه که مي تواند شامل موارد زیر باشد:

1,1,1. ن��ام و ن��ام خانوادگي جهت پرس��نل و 
پ��الک، رنگ، نوع خودرو و غیره جهت وس��یله 

نقلیه
1,1,2. یک ش��ماره  یکتا براي هر فرد یا خودرو 
مانند ش��ماره پرس��نلي که جهت تمایز بین دو 
نهاد تردد کننده از دید سیس��تم در بخش هاي 
متف��اوت نرم افزار مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. 
)در صورت پر نش��دن توسط اپراتور باید توسط 

سیستم خودکار تولید شود.( 
1,1,3. توضیحات و سایر اطالعات اضافي مانند 

شماره  تماس و یا محل کار و غیره 
1,1,4. الصاق عکس به پرسنل و یا خودرو )*(

1,1,5. تاری��خ انقض��ا براي تعریف ه��ر فرد و یا 
خودرو )*(

1,1,6. امکان اضافه ک��ردن فیلد هاي اطالعاتي 
دلخواه )*(

 Badge( 2. بخ��ش تعریف نش��انه شناس��ایي
Issuing( که با توجه به س��ه دسته  بیان شده 
مي توان��د به روش هاي متفاوت��ي صورت پذیرد. 
این بخش هم باید ش��امل تاریخ انقضا و امکان 

فعال یا غیرفعال کردن را دارا باشد.
3. بخش مدیریت ت��ردد فرد/خودرو که در این 

بخش موارد زیر انجام مي پذیرد:
3,1. الصاق یک نش��ان شناس��ایي به هر فرد یا 

خودرو؛
3,2. امکان تعریف دسترسي فرد/خودرو به فضا 

یا حوزه خاص؛
3,3. ام��کان فعال یا غیر فع��ال کردن تردد هر 

فرد/خودرو؛
4. امکان��ات مدیریت��ي پرس��نل مانن��د تعریف 
گروه هاي مختلف و اختص��اص افراد به گروه ها 
و دس��ته بندي پرسنل جهت س��هولت و امکان 

مدیریت بهتر؛ )*(
 )import/ export( 5. امکان ورود و خ��روج
داده ه��اي موج��ود در ای��ن بخ��ش و یا س��ایر 
نرم افزار ه��اي م��ورد اس��تفاده در س��ازمان به 
نرم افزار کنترل دسترس��ي فیزیکي پرس��نل یا 
خ��ودرو و بالعک��س. مانند اطالعات پرس��نلي، 

خودرویي و غیره به و یا از فرمت هاي استاندارد 
)متني، XML و غیره( 

 )monitoring( 2. سیستم مدیریت نظارت
)management( و كنترل

مانیتورینگ به کاربر اجازه مي دهد که وضعیت 
بخش هاي مختلف سیس��تم را مش��اهده کند؛ 
مانند ت��ردد مربوط به هر نش��ان شناس��ایي و 
آالرم هاي مختلف. این بخش به قسمت هاي زیر 

تقسیم مي گردد:
1. ام��کان تعریف و تنظیمات س��خت افزار هاي 
موجود در سیس��تم )مانن��د گیت ها و تجهیزات 
مربوط به هر گیت مانند ریدر ها و غیره، خطوط 
عبور خودرویي و تجهیزات وابسته مانند راه بند، 
سیس��تم تش��خیص پالک و غیره، و همچنین 
تعیین جه��ت هر دروازه عبور »ورورد، خروج یا 

هردو« و سایر موارد مورد نیاز.(
2. ام��کان تعریف فضا هاي فیزیکي دسترس��ي 
و  مدیریت��ي  امکان��ات  و   )Access area(
دس��ته بندي محیط ه��اي فیزیکي ت��ردد مانند 
تعری��ف و ویرای��ش محیط هاي ت��ردد که باید 
با رعایت س��اختار سلس��له مراتب دس��ته بندي 
محیط هاي فیزیکي باش��د )براي مثال س��ایت، 

حوزه، ساختمان، بخش، طبقه، درب و غیره.(
3. مانیت��ور و صدور فرامی��ن کنترلي تجهیزات 

سخت افزاري مانند گیت ها، درب ها و غیره
4. مانیتور کردن پرسنل و تردد آنها

5. مانیتور کردن سایر رویداد هاي رخ داده در سیستم
6. قابلی��ت دریافت و نمای��ش آالرم ها و امکان 
تعری��ف آالرم ه��اي مختل��ف همراه با ش��رایط 
رویداد هر آالرم و تعریف نوع مواجهه سیس��تم 
ب��ا آالرم ه��اي رخداده )ب��راي مث��ال در مواقع 
اضط��راري و یا آتش س��وزي ب��ا دریافت آالرم 
مربوطه درب هاي خروج اضطراري باز و فرامین 
مورد نیاز از بخش سخت افزار و نرم افزار سیستم 
صادر گ��ردد و یا ص��دور آالرم در صورت ورود 
غیر مجاز و با استفاده از روش هاي غیر متعارف 

موجود در سیستم.(
7. امکان نمایش گرافیکي )براي مثال نقشه( از 
محیط تردد و وضعیت سیس��تم همراه با امکان 

صدور فرامین کنترلي در این محیط. )*(
8. فراهم کردن امکان تش��خیص پرس��نل و یا 
خودرو هاي تردد کننده  خاطي توس��ط نرم افزار 
و یا سیستم )براي مثال با کمک نمایش تصویر 
پرسنل عبور کننده و پرسنل داراي مجوز تردد 

جهت جلوگیري از تردد هاي غیر مجاز(. )*(
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3. سیستم مدیریت گزارشگیري
در ای��ن بخش مي توان گزارش ه��اي مربوط به 
کلیه اطالعات و رویداد هاي مهم ذخیره شده در 
سیستم را مش��اهده کرد. این بخش باید داراي 

قسمت هاي زیر باشد:
1-  ام��کان گزارش��گیري در بازه ه��اي مختلف 

زماني مانند روز، هفته و غیره
2- امکان گزارش��گیري بر اس��اس ی��ک رویداد 
خ��اص مانند ت��ردد ف��ردي خاص، تردد نش��ان 
شناسایي خاص و یا نوعي از نشان شناسایي )براي 
مثال گزارش تنها بر اساس نوعي از کارت تردد و یا 
نوعي از شناسه بیومتریک(، گزارش بر اساس گروه 
خاصي از پرسنل، گزارش بر اساس محیط ترددي 
خاص، گزارش بر اساس آالرمي مشخص و غیره. 
3- امکان گزارش��گیري بر اس��اس محیط هاي 

.)Access area( ترددي
4- ترکیبي از سه حالت باال

5- امکان جس��ت وجو در خروجي ه��اي ایجاد 
شده )*(

6- امکان دسته بندي، اعمال فیلتر و مرتب سازي 
بر روي گزارش هاي ایجاد شده )*(

7- ام��کان ایج��اد خروج��ي از گزارش ه��ا ب��ه 
فرمت هاي استاندارد )متني، XML و غیره( )*(

4. سیستم برنامه ریزي تردد )زماني و مدیریتي(
1- تعریف تقویم براي سیستم:

در پ��اره اي از سیس��تم ها ام��کان تعریف تقویم 
وجود ندارد ولي در کل باید امکان تعریف تقویم 
و مفه��وم زمان براي یک سیس��تم کنترل تردد 
وجود داشته باشد. تعریف تقویم شامل روز هاي 
س��ال و نوع هر روز )براي مثال روز هاي کاري و 

تعطیل( مي گردد. 
تعداد دس��ته بندي روز ها وابسته به نوع سیستم 
بوده ولي هرچه دسته بندي دقیق تر باشد امکان 
زمان بن��دي بهتري را فراه��م مي کند. اما وجود 
جزئیات زی��اد نی��ز مي تواند باع��ث پیچیدگي 

تعریف تقویم گردد.
2- تعریف زمان بندي هاي مختلف:

بخش زمان بندي مي تواند داراي تنوع بس��یاري 
باش��د. براي مثال مي توان دسترس��ي شخصي 
خاص را در زمان هاي مختلف مشخص کرد و یا 
عمل خاصي مانند آزاد ش��دن عبور از یک گیت 

در زمان هاي مشخصي انجام گیرد.
3- ام��کان تعریف روش عبور خ��اص براي هر 
ف��رد به کم��ک تعریف نوع اس��تفاده از نش��انه 
شناس��ایي )براي مثال تردد هر شخصي تنها با 

کارت صورت گیرد ول��ي افراد خاص با کارت و 
اثر انگش��ت و یا مهمانان توسط کارت مهمان و 
کارت نگهب��ان و غیره.( الزم به ذکر اس��ت این 

امکان بر اساس فرد و یا گیت مي باشد.
4- امکان تعریف بیش��ینه زم��ان حضور )زمان 
حض��ور مجاز( براي هر فرد و ی��ا خودرو در هر 

محیط تردد. )*(
5- ام��کان محدودس��ازي تعدد رف��ت و آمد و 
زمان رفت و آمد براي هر فرد و یا خودرو )براي 
مثال براي مهمان تنه��ا یک ورود و یک خروج 
و یا براي پیمانکاران و تعمیرکاران تعریف زمان 

مجاز تردد.( )*(

5. مشخصات عمومي مورد نیاز نرم افزار
ای��ن بخش ش��امل کلی��ه مش��خصات عمومي 
مورد نیاز هر نرم اف��زار از جمله نرم افزار کنترل 
دسترس��ي پرس��نل و خودرو مي باشد. از جمله  
این مشخصات مي توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- امکانات امنیتي نرم افزار که شامل
a. ام��کان تعریف کارب��ران اس��تفاده کننده از 

نرم افزار و یا اپراتورها
b. تعریف س��طوح دسترس��ي جه��ت کاربران 
اس��تفاده کننده از نرم افزار و ذخیره سازي کلیه 

اعمال صورت گرفته توسط این کاربران
c. امکان رمزنگاري اطالعات حس��اس در هنگام 
ذخیره سازي و انتقال بین اجزاي متفاوت سیستم.

d. مس��دود کردن راه هاي نفوذ شناخته شده به 
سیستم و رعایت استاندارد هاي امنیتي.

6. بخش هاي تکمیلي سیستم كنترل تردد
قسمت هاي بیان شده ش��امل قسمت هاي پایه 
یک سیس��تم کنترل تردد بوده اند. عالوه بر این 
بخش ها قسمت هاي دیگري نیز مي تواند در یک 

سیستم کنترل تردد پایه اضافه گردد، مانند 
1. چاپ و صدور کارت 

2. کنترل آسانسور 
3. ترمینال کنترل از راه دور و یا تحت وب 

4. پشتیباني از چند زبان 
5. قابلیت یکپارچه ش��دن با س��ایر سیس��تم ها 
مانن��د سیس��تم هاي اطف��اي حری��ق، نظارت 

تصویري، پیجر و غیره 
6. امکان��ات مدیریت مرکزي و تحت ش��بکه و 

سایر موارد.

نویسندگان: مهندس عیسی پور )شرکت احصا(، 
مهندس حیات بخش )طلوع(
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با رشد و گس��ترش روزافزون ش��هرها، مدیران 
ش��هري درصدد برآمدند ت��ا از راه هاي جدیدي 
جه��ت نظارت و س��اماندهي قوانی��ن مربوط به 

حمل و نقل در این بخش ها اس��تفاده نمایند. 
یکي از این ابزار ها که به تازگي رواج زیادي یافته 
است، مدیریت واحد هاي سیار یا مدیریت ناوگان 
حم��ل و نقل )FMS( ب��ا به کارگیري س��امانه 
مکان نماي خودکار وسایل نقلیه )AVL( است.

در این س��امانه ه��ر واحد داراي یک دس��تگاه 
 )GPS( گیرن��ده تعیی��ن موقعیت ماه��واره اي

اس��ت که پس از شناس��ایي موقعیت مکاني، آن 
را از طریق ش��بکه  ارتباط��ي )GPRS، رادیو با 
ماهواره( براي س��رور مستقر در ایستگاه مرکزي 

ارس��ال مي نماید.
اساس کار این سامانه ها بر دو جزء اصلي استوار 

اس��ت که عبارتند از:
1- تعیین موقعیت مکاني وس��یله نقلیه و ارسال 

آن به مرکز کنترل )س��رور ایس��تگاه مرکزي(
2- برق��راري ارتباط میان وس��یله  نقلیه و مرکز 

کنترل )پیام و/یا صوت(

سامانه  مدیریت ناوگان حمل و نقل

)FMS(
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حرفي/ع��ددي و چن��د کلید براي پی��ام کوتاه از 
پیش تعیین شده است.

3- تجهیزات ایستگاه مرکزي
ایس��تگاه مرک��زي نی��از ب��ه س��رور رایان��ه اي، 
 GIS نرم افزار هاي مخصوص به همراه نقشه هاي
و لینک ارتباطي )اینترنت و س��امانه SMS براي 
ش��بکه GPRS، و مودم رادیویي براي بي سیم و 

ماهواره( جهت امور زیر دارد:
 مدیریت ارتباطات در شبکه  ارتباطي

 گزارش وضعیت از تمامي واحد هاي سیار
 نمایش واحد هاي سیار بر روي یک نقشه  روي 

رایانه  به صورت لحظه اي
 ذخیره اطالعات دریافتي جهت تجزیه و تحلیل 

در مراحل بعدي

 )AVL( كاربرد سامانه هاي
 امنیت راننده و سرنش��ینان: در وقایع و حوادث 
و فوریت هاي پزش��کي یا هر وضعیت اضطراري، 
دیگ��ري رانن��ده تنه��ا ب��ا فش��ار کلید ش��رایط 
اضط��راري، پیغام هش��دار و موقعی��ت خود را به 

ایستگاه  مرکزي ارسال و اعالم مي نماید.

 امنیت در مقابل سرقت: در جلوگیري از سرقت، 
س��امانه AVL کمک شایاني به مکان یابي و پیدا 

کردن وسیله ي نقلیه  مسروقه مي نماید.

 راهنمایي و هدایت: راهنمایي و هدایت رانندگان 
ب��راي عبور از مس��یر هاي نزدیک تر، مطمئن تر و 

افزایش سرعت و امنیت ناوگان حمل و نقل

  کاهش مصرف انرژي و افزایش بازده: مدیریت 
و نظارت بر حرکت متحرکین، به نحو چشمگیري 
مصرف سوخت را کاهش و راندمان کاري پرسنل 
را افزایش داده، و از س��فر هاي متفرقه جلوگیري 

به عمل مي آورد.

 دسترس��ي ب��ه اطالعات حرکتي و گزارش��ات: 
مطالعه و بررس��ي گزارشات حرکتي ناوگان، ابزار 
مؤثري در دست مدیران براي بهبود برنامه ریزي 

ناوگان حمل و نقل خواهد بود.

نویسنده: مهندس حامد پروشاني، شرکت ره نگار

1- Fleet Management System
2- Automatic Vehicle Location )AVL(
3- Mobile Data Terminals )MDT( 

 )AVL( اجزاي تشکیل دهنده  یک سامانه

1- تجهیزات تعیین موقعیت
 :)GPS( دستگاه موقعیت یاب ماهواره اي )1-1(

جي.پ��ي.اس، معمول ترین ن��وع مکان یاب  مورد 
استفاده در وسایل نقلیه است.

این گیرنده ها جهت برآورد دقیق مکان، مي بایست 
س��یگنال هاي ارس��الي از حداقل 3 ماه��واره را 
دریافت نمایند. اساس محاسبه ي تعیین موقعیت 
در این دستگاه ها بر مبناي تخمین فاصله  دستگاه 
 GPS تا ماهواره  است. 24 ماهواره GPS گیرنده
در فضا وجود دارند که در هر ساعت از شبانه روز 
و در هر ش��رایط آب و هوایي، اطالعات مربوط به 
مکان و زمان را براي گیرنده هاي زمیني ارس��ال 

مي نمایند.
 ،)AVL( در هر س��امانه ارس��ال موقعیت مکاني
یک گیرن��ده   GPS براي ارتباط ب��ا ماهواره ها و 

محاسبه دقیق موقعیت وجود دارد. 
این وسیله توانایي س��نجش مکان، زمان، جهت 
و مس��یر و نیز سرعت حرکت وسیله  نقلیه را دارا 

است. 

2-   تجهیزات ارسال موقعیت
 :)AVL( دستگاه ردیاب خودرویي )2-1(

دومین جزء از س��امانه مکان یابي خودکار وسایل 
نقلیه، ارس��ال موقعیت تعیین ش��ده به ایستگاه 

مرکزي است. 
جهت ارس��ال موقعیت و دیگر اطالعات به مرکز 
کنترل، نیازمند  یک شبکه  ارتباطي هستیم. اغلب 
از ش��بکه هاي موبایل و گاهي از بي سیم رادیویي 

براي این ارتباطات استفاده مي شود. 
اطالع��ات مکاني وس��یله  نقلی��ه مي تواند به طور 
خ��ودکار ب��راي مرکز کنترل ارس��ال ش��ود و یا 
به صورت دس��تي هم��راه با پیام هاي نوش��تاري 
)Text( از طریق س��امانه ي ارسال پیام متحرک 

MDT براي مرکز ارسال گردد.
 )MDT( سامانه ارسال پیام متحرک )2-2( 

نوعي سامانه انتقال اطالعات بین واحد هاي سیار 
و ایستگاه  ثابت است که معموالً به همراه سامانه 
مکان یاب��ي خودکار وس��ایل نقلیه )AVL( مورد 

استفاده قرار مي گیرد. 
تبادل داده ها در این س��امانه نیز از طریق شبکه 
ارتباط��ي انجام مي پذیرد. به کمک این س��امانه، 
ایس��تگاه  کنترل قادر به تبادل پیام متني عالوه 
بر ارتباط صوتي براي یک یا گروهي از واحد هاي 
س��یار خواه��د بود. ای��ن دس��تگاه  داراي صفحه  
نمای��ش  LCD ب��ا قابلیت نمای��ش کاراکتر هاي 
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تعریف  زنجیره تأمین 
زنجیره تأمین یک  فرایند  چند مرحله ای پیچیده 
اس��ت که  ش��امل  همه  مراحل  از  تهیه  مواد  خام  
مورد  اس��تفاده  به  منظور  توس��عه  محصوالت  تا 
تحویل  آنها به  مشتریان  از  طریق  انبار ها و  مراکز  

توزیع  می شود.  
زنجی��ره تأمی��ن در  ه��ر  دو  بخ��ش  تولی��د  و  
س��ازمان های خرده  فروش��ی  وجود  دارد .  اگر چه  
پیچیدگ��ی  این  زنجیره  ممکن  اس��ت  از  صنعت 
به  صنعتی دیگر  و  از  ش��رکت  به  ش��رکتی  دیگر  

تغییر  کند. 
مدیری��ت  زنجیره تأمی��ن  )SCM ( می تواند  با  
هماهنگ  کردن  و  ادغام  کردن  جریان ها در  بین  
ش��رکت های مختلف  در گی��ر ، هنگامی  که  مواد  
از  می��ان  فرایند های مختل��ف  حرکت  می کنند  
به  عن��وان  ناظر بر  اطالعات و  امور  مالی  این  مواد 
محسوب   شود.  کارایی  و  کار آمدی  زنجیره تأمین 
دارای  تأثیر  مس��تقیم  در سودآوری  یک  شرکت  
اس��ت .  پس  جای  تعجب  نیس��ت  که  بسیاری  از  
ش��رکت های بزرگ، زنجیره تأمی��ن را  به  عنوان   
یک  بخش  کلیدی  اس��تراتژی  خ��ود  می دانند  و  
 ERP ,WMS(  روی  سیس��تم های نرم افزاری
,…(    و  زیر ساخت های فناوری اطالعات  طراحی  
شده  برای  کنترل  موجودی ، پیگیری  محصوالت  
و  مدیریت  امور  مالی  مرتبط ، سرمایه گذاری های 

سنگینی  می کنند.  

RFID چگونـه  بـه بهبود  كارایـی  زنجیره 

فناوری RFID در زنجيره تامين

تأمین  كمک  خواهد  كرد
RFID با  به وج��ود  آوردن  راه های کارا  و  جدید  
برای  شناختن  و  پیگیری  اقالم  در  مراحل  مختلف  
زنجیره تأمین یک  بعد  جدید  در  مدیریت  زنجیره 
تأمین ایجاد  کرده اس��ت. RFID اجازه  خواهد  
داد  ک��ه  اطالع��ات  محصوالت  به ط��ور  خودکار  
دریافت  و  ثبت  ش��ود   و  این  کار باعث  می ش��ود  
ک��ه  س��ریع تر  در  دس��ترس  رویه ه��ای دیگ��ر  
نظی��ر  ASN، مدیری��ت  انبار  و ص��دور  فوری  

صورت حساب  قرار  گیرند.  

 RFID مقایسه  باركد  و
ام��روزه  بارکد ه��ا به  ط��ور  برجس��ته ای ب��رای  
تش��خیص  و پیگی��ری  کاال ها در  می��ان  مراحل  
مختلف  زنجی��ره تأمین ب��ه  کار  می روند .  اگرچه  
آنها توانس��ته اند  به  کارایی  در  حد  90% برس��ند  
ام��ا  هنوز  هم  نقص هایی در فن��اوری  آنها وجود  
دارد  که  RFID قادر  اس��ت  راه  حل های بهتر  با  

بهینه سازی  بیشتری برای  آنها فراهم  کند .   

 نقص  بارکد 
RFID راه  حل  بهبود  یافته 

 تکنولوژی دید مستقیم  
 قابلیت  خوان��دن  از  زوایای   مختلف  و  از  طریق  

عبور امواج از میان مواد  خاص  
 عدم  توانایی  در مقاومت  در  برابر  شرایط  سخت  
)گرد  و  غبار ، ماده های خورنده (، باید  تمیز  باشد  

و  تغییر  شکل  ندهد  
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 قادر  به  کار  کردن  در  شرایط  و  محیط  نا مالیم تر 
 فقط  می تواند  اشیاء  را  به صورت  عام  تشخیص  

دهد  و  نه  به صورت  یک  شیء  منحصر  به  فرد  
 کد  EPC قادر  خواهد  بود  اش��یاء  را  به صورت  

منحصر به  فرد  به  میزان  2^96 شناسایی  کند 
 تکنولوژی  ضعیف  در  ردگیری ، کار  فش��رده و  

آهسته  
 دارای  پتانس��یل  ب��اال  در  ردگی��ری  و  پیگیری  
محص��والت  در  زمان  واقعی  ب��ه  محض  اینکه  در 

زنجیره تأمین حرکت  می کنند 

مزایای  اصلی  RFID در زنجیره تأمین
اگر چ��ه  برنامه های کارب��ردی  RFID هنوز در  
مراحل  ابتدایی  گس��ترش  خود هستند، بسیاری 
 Pilot(  از  ش��رکت های که  سیستم  آزمایش��ی 
system( را  به کار  برده اند  توانس��ته اند  بسیاری 
 از  مزای��ای  مهمی  که  RFID ق��ول  آنها  را  داده  
ب��ود، ببینن��د .  اگر  صنای��ع  خ��ود  را  در  مقیاس  
گس��ترده تری  با  این  تکنول��وژی  تطبیق  دهند، 
ش��کی وجود  ندارد  که مزایای  بیش��تری  کشف  
خواهد  شد .  در  ادامه  نمونه هایی از  آنچه  تاکنون  و  
به  تازگی  در  درون  زنجیره تأمین توسط  مطالعات  
و  آزمون های مختلف  به دست  آمده  و  تکمیل  شده  

را  خواهیم  دید.   

  )ASN (  اعالمیه حمل كاال
RFID قادر  اس��ت   به ط��ور  اتوماتیک  هر  کاال  یا  
پالتی  را  به  محض  اینکه  انبار  و  یا  مرکز  توزیع  را  
ترک  کرد  شناس��ایی  کند .  این  کار  اجازه  خواهد  
داد  که  نه  تنه��ا یک  ASN الکترونیکی  خود  به  
خود  تولید شود  و  گیرنده  را  مطلع  کند  بلکه  این  
امکان  را  به  ما  می دهد  به  جای  اینکه  تا  آخر  هفته  
یا  ماه  صبر  کنیم  در  زمان  واقعی ، برای  مشتریان  
صورت حس��اب  صادر  شود  و کار ها  به  صورت یک  
مجموعه  با  هم  انجام  شوند . یکی  از  مسائل  مهم  در 
زنجیره تأمین کمبود  یا  گم  شدن  محصوالت  است  
که  این  می تواند  هر  چیزی  و  به  مقدار  2  تا  5  در صد  
از  موجودی  باشد .  این  امر می تواند  علل  متفاوتی  از  
قبیل  جابه جایی  سفارشات ، دزدی توسط کارکنان  
یا  مش��تریان  و  مدیریت  ناکارامد موجودی  داشته  
باش��د .  RFID ب��ا  قابلیت  برتر  ردیاب��ی و  توانایی  
شناس��ایی  ، قادر  خواهد  بود  محل  دقیقی   که  این  

کمبود ها اتفاق  افتادند  را  مشخص  کند .  

كاال های برگشتی 
نظارت کامل  و خودکار بر روی  کاال های بازگشتی  

به  نحو  بالقوه ای امکان  تقلب  را  کاهش  می دهد . 

جلوگیری از جعل
یکی  از  معروف ترین  مش��کالت  صنعت ، تقلید  و  
تولید  غیر قانونی  محصوالت  با  ارزش  می باش��د .  
RFID با  گنجاندن  یک  برچسب  در  درون  اقالم ، 
پتانسیل  شناسایی  و  اعتبار سنجی  محصوالت  را  
در  خود  دارد و به وسیله آن  به  مبارزه  با  کاال های 

تقلبی  و  بازار  سیاه  می رود . 

كارایی  زنجیره تأمین 
RFID با  قابلیت  ردیابی ، قادر  به  کاهش  اختالفات  
بین  صورت حساب   صادر شده و  صورت حسابی که 

مشتری  تحویل  گرفته،  خواهد  بود. 

بهبود  مدیریت  موجودی 
مدیری��ت  موج��ودی  یک  اولوی��ت  کلیدی  برای  
بس��یاری  از خرده  فروشی هاست .  مطالعات  نشان  
داده اند  که  به طور  متوس��ط  در 7% اوقات ، کاال ها 
بر  روی  طبقات  مغازه ها نیس��تند  و  این  به  دلیل  
نا کارآم��دی  در  مدیریت  موجودی  اس��ت  که  به  
معنای  بالقوه از  دس��ت  دادن  خریداران  اس��ت.  
اجرای  RFID بر محصوالت  و در روی  طبقات،  
یک  راه  خودکار برای  دانس��تن و مدیریت  سطح  
بازار اس��ت .  البته  الزمه رسیدن  به  این  هدف  در  
سطح  و  مقیاس  وسیع  این  است  که  شناسه های 
 )Reader( و  برچس��ب خوان ها )Tag(رادیویی

به مراتب ارزان تر  شوند.

كاهش  در  هزینه های نیروی  كار
در مراک��ز  توزی��ع،  ح��دود 70% هزینه ها صرف  
نیروی  کار  می ش��ود.  این گونه  تخمین  زده  شده  
ک��ه  RFID می تواند  این  هزینه ه��ا را  تا  حدود  
30% ب��ه  وس��یله ح��ذف  مداخله دس��تی  )در 

به کارگیری بارکد ( کاهش دهد.  

 ) EPC(  كد  الکترونیکی  محصول
EPC رک��ن  اصل��ی  و  ش��اهرگ  فناوری ه��ای 
RFID کنون��ی  که  برای  بهب��ود  کارایی  زنجیره 
تأمین و  کاهش  هزینه های عملیاتی  به کار  رفته  
اس��ت ، می باش��د .  بدون  EPC و حامیان  بزرگ  
صنعت��ی ، RFID در زنجی��ره تأمین در  همان  
جایگاه  5  س��ال  پیش  خود  باقی  می ماند  و  هنوز  
هم  در  جس��ت وجوی  کس��ب و کار  م��وردی  بود. 
شتاب  حرکت  RFID و  یکی  از  انقالب های نادر  
فناوری وقتی  جرقه  زده  ش��ده  که  شرکت های با  
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کارب��ران  معمولی )end user( وارد  این  عرصه  
شدند. 

 EPC  سرچشمه  و  منشاء
در  اکتبر  سال 1999 دپارتمان  مهندسی  مکانیک  
Auto-ID توسط  تعدادی از  چهره های پیشرو  
در  MIT ایجاد  شد. مزایای  بالقوه  برچسب های 
RFID مدت ه��ا پیش  ت��ر از  ای��ن  شناس��ایی  
ش��ده  بود.  اما  دلیل��ی  که  باعث  متوقف  ش��دن  
این  تکنولوژی  ش��ده  بود  هزینه  برچسب ها بود .  
Auto-ID متوجه  ش��د  ک��ه  به منظور  حل  این  
مشکل  باید  برچسب ها را  تا  جایی  که  ممکن  است  
ساده  ساخت  و  باید  به  گونه ای عمل  کرد  که  نحوه 
ذخیره س��ازی  اطالعات  بر روی  س��رورها ، شبیه  
ذخیره سازی  اطالعات بر روی  اینترنت  شود.  این  
فک��ر  ما  را  به س��مت  EPC هدای��ت  می کند  که  
قابلیت  دسترس��ی  سریع  به  جزئیات  اطالعات  در 
 هر  جایی  از  زنجیره تأمین فراهم  می کند  .  اگر چه  
هدف  از  ای��ن  اقدامات  جایگزین��ی  بارکد ها نبود  
بلکه  هدف  اصلی  ایجاد  یک  مسیر  برای  مهاجرت  

شرکت ها از  بارکد  به  سمت  RFID بود. 
Auto-ID به طور  رسمی  در 26  اکتبر  2003  
بس��ته  ش��د.  آخری��ن  جلس��ه  هیئت مدیره  در 
توکیوی  ژاپن  برگزار  ش��د.  این  مرکز  کار  خود  
 EPC  را  کام��ل  کرد  و  تکنولوژی  خ��ود  را  به
که    )www.epcglobalinc.org( جهان��ی  
کار   اجرا  و  گس��ترش  اس��تاندارد های EPC را  

برعهده  خواهد  داش��ت ، منتقل  کرد. 

 EPC  طرح  اولیه
EPC ش��بیه  کد  UPC که  در  بارکد ها استفاده  
می شد ، می باشد.  این  کد  دارای  دامنه 64 تا  256 
بیت  با  4  فیلد  مج��زا  که  در  تصویر  10  توصیف 
شده  اس��ت ، می باشد .  مش��خصه ای که  EPC را  
 از  بار کد ها متمایز  می کند .  ش��ماره س��ریال آن  
می باش��د   که  قابلیت   تمیز  دادن  یکتایی  اشیاء  و  
پیگیری  آنها در  زنجیره تأمین را  فراهم  می کند.  

بیت های هدر  )7-0(
هدر 8 بیت  است و  طول  کد  را  توصیف  می کند .  
در  این  مورد  01 مشخص  کننده EPC نوع  اول  
می باشد  که طول آن  96 بیت  است .  دامنه طول  

EPC از 64  تا  256  می باشد . 

)35-8( EPC  بیت های مدیریت
معموالً  شامل  تولید  کننده  محصوالتی  است  که  

بر چسب  EPC به آن  متصل  شده  است. 
بیت های کالس  شیء  )59-30(

ب��ه  هم��ان  طری��ق  SKU )واح��د  نگه��داری  
موجودی ( )Stock Keeping Unit( به  نوع  

دقیق  محصول  اشاره  می کند. 
بیت های شماره سریال  )96-60( 

یک  شناس��ه منحصر  به  ف��رد  را  تا  میزان 2^96  
محصول  فراهم  می کند . 

 EPC ساختار
زیر ساخت های EPC اجازه دسترسی  سریع  به  
اطالع��ات  را  به  ما  می دهد  که  ای��ن  کار  نه  تنها 
باعث  بهینگی  سرویس کنونی  ASN خواهد  شد، 
بلکه دارای  پتانسیل  الزم  برای  ایجاد  سرویس های 
جدید  نیز  می باشد .  به  طور  مثال  یک  خرده  فروش  
می تواند  به راحتی  و  به  صورت  اتوماتیک  بعد  از  در 
رسید)؟(،  قیمت ها را  کاهش  دهد  و  یا  یک  تولید  
کننده  می تواند  یک مجموعه خاص  از  کاال ها را  به 
خاطر  نگرانی  از  س��المت  آنها برگرداند  و اگر  الزم  
ش��د  می تواند  با  توانایی  تشخیص  خاص  یک  کاال  

منشأ  مشکل  را  پیدا  کند.  

 Middleware or Savant( میان  افزار هـا
 )Software

Savant به  عن��وان  یک  باف��ر  نرم افزاری  نامرئی  
بین  RFIDخوان ها و  س��رور های که  اطالعات  
محصوالت  را  ذخیره  می کنند ، قرار  می گیرد.  این  
امر  به  شرکت ها اجازه  می دهد  که  به طور  نسبی  
اطالعات  برچس��ب های بدون  س��اختاری  را  که  
توسط  بسیاری از  RFIDخوان ها گرفته  شده  را  
پردازش  کنند  و به  محل   مناسب  در  سیستم های 

اطالعاتی  هدایت کنند .  
میان افزار ه��ا قادرند  کار های بس��یار  متفاوت  و  
RFID متنوعی  از  قبیل  نظارت  بر دستگاه های

خوان ، مدیریت  خواندن  اطالعات ، ذخیره سازی  
نهای��ت   در   و  س��ریع   حافظ��ه   در  اطالع��ات  
جس��ت وجوی  س��رویس  نام گذاری  یک  ش��یء  

)ONS( را  انجام  دهند . 

)ONS(  سرویس  نام گذاری  شیء
ONS ب��ا  ک��د  EPC متعلق  ب��ه  اطالعات  یک  
محصول ، از  طریق  یک  مکانیسم  پرس  و  جو  شبیه  
سامانه نام  دامنه  )DNS( که  در  اینترنت  استفاده  
می ش��د ، قابل مقایسه اس��ت و  امروزه  به  عنوان  
فن��اوری  برتر در  اداره   کردن  حجم  بس��یار  زیاد  
داده ها در  یک سیستم  EPC RFID خود  را  به  
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اثبات  رسانده  است .  سرور  ONS آدرس IP یک 
سرور  PML ای که در  خود  اطالعات  مربوط  به  

EPC را  ذخیره  می کند ، فراهم  می آورد . 

زبان  نشانه  گذاری  فیزیکی 
در حال��ی ک��ه  EPC ق��ادر  اس��ت محصوالت  
منحصر  به  فرد  را  شناس��ایی  کند ، اطالعات  مفید  
اصلی ، توس��ط  ی��ک  زبان  نرم افزاری  اس��تاندارد  
که  زبان  نش��انه گذاری  فیزیکی  نام گذاری ش��ده  
بود ، نوش��ته  می ش��ود .  زبان  PML خود  بر  پایه 
 extensible(  زبان  نش��انه گذاری  توس��عه پذیر
Markup Language( بن��ا  نه��اده  ش��ده  و  
برای  تبادل  داده ها در  سراس��ر  اینترنت  به صورت  
فرمت  متن��ی )document format(  طراحی  
شده  اس��ت .  بنابراین  با  این  همه  زیر ساخت هایی 
 DNS,( ، از  اینترنت  قرض  گرفته  است EPC  که
XML, …( جای  هیچ  تعجبی  نیس��ت که  از  آن  
اغلب  به  عنوان  "اینترنتی  از  اش��یا"  یاد می ش��ود.  
PML برای  ذخیره سازی  هر  نوع  اطالعات  مرتبط  
با  یک  محصول  طراحی  شده  است .  به طور  مثال:

 
 x  1- اطالعات  مکانی : به طور  مثال :  برچس��ب
که  در  مکان  س��کوی بارگ��ذاری  Z قرار  گرفته  

است ، توسط  خواننده y شناسایی  شده   است . 

2- اطالعات  تله  متری :  )مشخصه های فیزیکی  
یک  ش��یء . به طور  مثال : جرم  آن ، مشخصه های 
فیزیکی  یک  محیط  که  اشیا  در  آن  قرار گرفته اند ، 

به  طور  مثال :  در جه  حرارت  محیط (

3- اطالعات  تركیبـی :  به طور  مثال :  ترکیبی  
از  ی��ک  واحد   تدارکاتی  تش��کیل  ش��ده  از  یک  
پال��ت ، جعبه  و  اقالم .  مدل  اطالعاتی  نیز  ش��امل  
تاریخچ��ه ای از  اطالع��ا ت  مختل��ف  عناص��ری  
است  که  در  باال  لیس��ت شده. به طور  مثال :  یک  
کلکسیونی  از  مکان های خوانده  شده  می تواند  به  

یک  سیر  ردیابی  مکان  منجر  شود. 

4- داده های مربوط  به  تاریخ  تولید  و  انقضاء

EPC چگونه  زنجیره  تأمین  را  اتوماتیک  
می كند

 در  خط  مونتاژ  بسته بندی  محصول : 
1- هر آیتم  موجود در خط، دارای یک  برچسب  
RFID اس��ت  که  یک  شناسه منحصر  به  فرد  به  

نام  EPC  در  حافظه خود  دارد.

2- آیتم ه��ا اکنون  می توانند  به  صورت  خودکار  و  
مقرون به صرفه،  شناس��ایی ، شمارش  و  پیگیری  
شوند.  جعبه ها و  پالت ها هم  همچنین  می توانند  
برچسب های منحصر به فرد  خود  را  داشته باشند.

3- هنگام��ی  که  پالت ه��ا در  حال  خروج از خط  
تولید  هس��تند  یک  RFIDخ��وان  که در  درب  
س��کوی  بارگیری  قرار گرفته  اس��ت  با  فرستادن 
امواج  رادیوی��ی  باعث  اصطالحاً  "بیدار ش��دن " 

برچسب ها می شود. 
RFID  های  مشخصی  با EPC  4- الف-  تگ ها با

خوان ها که  به طور  متوالی  آنها را  به  حالت  روشن  
و  خاموش  در  می آورند  ارتباط  برقرار  می کنند  تا  

زمانی  که  همه  خوانده  شوند.
ب-  RFIDخوان ، EPC را برای  کامپیوتری  که  
ساوانت  )Savant( نامیده  می شود ، می فرستد . 
این  کامپیوت��ر  در  عوض  آ ن را  از  طریق  اینترنت  
برای  بانک  اطالعاتی  س��رویس  نام گذاری  شیء 
 ) ONS( می فرس��تد  و  ب��رای  آن  ی��ک  آدرس  
متناظر  نیز  تولی��د  می کند . EPC, ONS  را  به 
س��رور  دیگری  )PML( ک��ه  جزئیات  اطالعات  

مربوط  به  محصوالت  را دارد ، وصل  می کند .  
ت- س��رور  PML )زبان  نشانه گذاری  فیزیکی (  
جزئی��ات  اطالعات  مربوط  ب��ه  محصوالت  تولید  
ش��ده را ذخیره  می کند.   زی��را  کامالً  می داند  که  
محصوالت  در  کجا  تولید  شده اند  و  اگر حادثه ای 
ناش��ی  از  نقص  فنی  به  وجود  بیاید،  منشأ  اصلی  
  ً مش��کل  را می تواند  ردیابی  و محصوالت  را  فورا

فراخوانی  کند.  

5- در  مركـز  توزیع : اگر  محل  تخلیه  ش��امل  
یک  دس��تگاه  RFIDخوان  باشد  دیگر  نیازی  به  
باز  کردن  بسته ها و  کنترل محتویات  آنها نیست .

 Savant لیست محموله  را  تهیه  می کند  و  پالت  
به  س��رعت  به  محل  مناس��ب  خ��ود  در  کامیون  

انتقال  داده  می شود.

6- در  خرده فروشـی :  به  مح��ض  اینکه  اقالم  
به  محل  می رسند،  سیستم  خرده  فروشی  لیست  
کاال ه��ای موجود  خود  را  به روزرس��انی  می کند . 
به ای��ن  طریق  مغازه ها به راحت��ی  می توانند  کل  
موجودی  خود  را  اتوماتیک ، به درستی  و  با  هزینه 
کم ، مکان یابی  کنند . سیس��تم  هوشمند  طبقات  
یا  قفسه ها می تواند  به طور  اتوماتیک محصوالت  
بیش��تری  را  از  داخ��ل  سیس��تم  س��فارش  دهد  
و  بنابرای��ن  ب��ه این  طریق  بازار  را  ب��ا  کارایی  در  

هزینه ها در  حد  مقرون  به  صرفه ای حفظ  کند . 
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 RFID امنیت  در  سیستم های  
برچسب های RFID اس��تفاده  شده  در  زنجیره 
تأمین،  دامنه وس��یعی  از  اطالعات  از  یک  شماره  
ID ساده  )EPC( تا  اطالعات  مهم تری  در  مورد  
یک  محصول  را  شامل  می شوند.  به طور  مثال :  در  
صنعت  بهداشت  و  درمان این  اطالعات  می توانند  
ی��ک  ن��وع  نمونه خون  باش��د.  ه��دف  اصلی  هر 
 سیس��تم  امنیتی،  محافظ��ت از  اطالعات  ذخیره  
ش��ده  در  رس��انه ها )مانند برچس��ب ها،  دیسک  
درایو های کامپیوتر  و یا  کارت های هوشمند ( در  

برابر  نفوذ افراد غیر  مجاز است.  یعنی
ال��ف - به دس��ت  آوردن  دسترس��ی  و  یادگیری  

محتویات  داده؛ 
ام��کان   و   دسترس��ی   آوردن   به دس��ت   ب-   

تغییر / خراب /پاک  کردن  محتویات  داده؛ 
ث- کپی  کردن  محتویات  داده  در  یک  دس��تگاه  

ذخیره سازی  مشابه؛ 
در  یک  سیستم  کامل  امنیت داده ها، همان گونه 
که  در  باال  توصیف  ش��دند،  هدف، تنها اطالعات  
مربوط  به  رس��انه های ذخیره سازی نیست، بلکه 
چگونگ��ی  نحوه ایج��اد  و  انتقال  ای��ن داده ها از  
میزب��ان  به  رس��انه  و  ی��ا  بالعکس  را  نیز  ش��امل 
می ش��ود.  به  ط��ور  مث��ال  چند  س��ال  پیش  یک   
مهندس  با  هک  کردن  ترمینال  یک بانک، موفق  
به  شکس��تن  امنیت  سیستم  کارت های اعتباری  
یک  بانک  فرانس��وی  شد. در  ادامه  نمونه هایی را 
که  ممکن  اس��ت  در  زنجیره  تأمین  اتفاق  بیفتند 

مرور می کنیم.
1- خراب��کاری  صنعتی  - یک  ش��خص  ناراضی 
از ش��رکت،  ش��روع  به خراب  ک��ردن  داده های 
برچس��ب ها )پاک  کردن  و  تغییر  اطالعات  آنها ( 

با استفاده  از  یک  دستگاه  دستی  می کند. 
2- جاسوس��ی  صنعتی  - یک  رقیب  غیرقانونی،  
عالقه من��د  اس��ت  ک��ه  راجع  ب��ه  تع��داد  و نوع  
محصوالت  تولید  و  حمل  ش��ده  توس��ط  شرکت  
ش��ما  بداند.  او  احتماالً  از  راه های زیر می تواند  به  

مقصود  خود  برسد: 
 استراق  سمع؛

 با  ق��رار  دادن  RFIDخوان های جعلی  متصل 
به یک  کامپیوتر  جایی در  نزدیکی  محل  حرکت  

برچسب ها در  خط  تولید؛  
 استفاده  از  دستگاه های دستی ؛

3- جع��ل- قادر  ب��ودن  به  خوان��دن  و نفوذ  در  
داده های نوشته  شده  در  درون  یک  بر چسب  که  
به طور  منحصر  به  فرد  یک  محصول  را  شناس��ایی  
و  تصدی��ق  می کند .  وقتی  که  داده ها شناس��ایی  

شد ، برچس��ب های مش��ابه  خواندن /نوشتن  نیز  
می توانند  خریداری  شوند  و  با  استفاده  از  اطالعات  
صحیح  به روز رس��انی  می ش��وند.  در  نتیجه  امکان  
واقعی  جعل  محصوالتی  که  قرار  بوده  با  استفاده  از  

برچسب ها محافظت  شوند  به  وجود  می آید. 
اگ��ر  هیچ  تدبی��ر  امنیت��ی  برای  برچس��ب ها و  
RFIDخوان ه��ا در  نظ��ر  گرفته  و  پیاده س��ازی  
نش��ود ، تمام  س��ناریو های باال  از  پتانسیل  بسیار 
باالیی  از ریس��ک  برخوردارن��د.  اهمیت  حفاظت  
از اطالع��ات  در  زنجی��ره   تأمین ب��ه برنامه های 
کاربردی  و  اس��تراتژی  شرکت ها نسبت  به  بحث  
امنیت  بستگی  دارد.  البته  بارکد هایی که  امروزه  
استفاده  می ش��وند  ، می توانند  به  راحتی  خوانده ، 
رمز گش��ایی  و  تخری��ب  ش��وند  ول��ی  در  م��ورد  
RFID،  در  ای��ن  مقیاس  وس��یع  و  گس��ترده  و 
به  ص��ورت  اتوماتی��ک  امکان پذیر  نیس��ت .  حتی  
پیش بینی س��اده ترین تدابیر  امنیتی  در  ساخت 
چی��پ RFID، پرهزین��ه  و  در  نتیجه  بر قیمت 

نهایی برچسب  تأثیر گذار  خواهد  بود.  

نتیجه  گیری
تمای��ل در به کارگی��ری RFID به  عن��وان  یک  
راه  حل  برای  دس��تیابی به بهینگی  بیش��تر،  در 
زنجی��ره  تأمین  با  اعالم  آن  توس��ط  ش��رکت ها 
به  صورت  آزمایشی  یا  اجباری  به  تأمین کنندگان  
خود ، با سرعت  روزافزونی  در  حال  افزایش  است .  
این تکنولوژی  هنوز  در  س��طح  وسیع  در  زنجیره  
تأمین،  درک و  اس��تفاده نش��ده  است.  خیلی  از  
شرکت ها با  مش��کل تصمیم گیری  و  انتخاب  که  
آیا باید  در  حال  حاضر  به  دنبال  RFID باش��ند  
و  یا  تا  زمانی  که  به صورت  گس��ترده تری  استقرار  

پیدا کرد منتظر  بمانند، مواجه شده اند.
حت��ی  در  مراح��ل  اولی��ه  س��ازگاری  RFID با  
زنجیره تأمین  دالیل  کافی  برای  اثبات  این قضیه  
وجود  دارد  که  با  اعمال  اس��تراتژی های درست ، 

RFID سود آور  خواهد  بود.  
ای��ن  فناوری  برای  ماندن  وارد  این  عرصه  ش��ده  
و  در  نهایت  در  س��طح  وس��یع  با  زنجیره تأمین  
سازگار  خواهد  شد.  ش��رکت هایی که  هم اکنون  
برای  این  فناوری  سرمایه گذاری  می کنند  نه  تنها 
تبدی��ل  به  برن��دگان  ابتدایی می ش��وند ، بلکه از  
س��ود حاصل  از  کسب تجربه در  زمینه  گسترش  
برنامه های RFID به  س��رویس های جدید  نیز 

بهره خواهند  برد.  

نویسنده: مریم الهیجانی )شرکت آسا نرم افزار(
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سيستم مدیریت 
اطالعات 

کاليبراسيون 
)سيماک(

چکیده
در این مقاله به معرفی سیستم مدیریت اطالعات 
کالیبراسیون )سیماک( که گونه ای از سیستم های 
مکانیزه جمع آوری اطالعات ) ADCS( می باشد، 

پرداخته شده است.
 مهم ترین پی آمد اس��تفاده از چنین سیستم های 
حذف اش��تباهات کارب��ر در جم��ع آوری و ثبت 
اطالعات، همچنین دسترس��ی س��ریع به نتایج و 
خروجی های از پیش تعریف ش��ده اس��ت. بدین 
ترتی��ب کلی��ه کس��ب و کار های که ب��ه نوعی با 
ثبت و ضبط و انتق��ال اطالعات به نقاط مختلف 
س��رو کار دارند می توانند از سیستم های مشابهی 
استفاده کنند که صنعت کالیبراسیون یکی از این 

کسب کارهاست.

واژه های كلیدی
اطالع��ات  مدیری��ت  سیس��تم  کالیبراس��یون، 
کالیبراس��یون )س��یماک(،  RFID، جمع آوری 
مکانی��زه اطالعات، پایانه جم��ع آوری اطالعات ) 

DCT(، واحد ابزار دقیق.

مقدمه
سیس��تم مدیری��ت اطالعات کالیبراس��یون یا به 
اختصار سیماک، شامل پایانه جمع آوری اطالعات 
)DCT(، ت��گ RFID و نرم افزار می باش��د که 
برای مکانیزه ک��ردن جمع آوری و ثبت اطالعات 
حین فرایند کالیبراس��یون استفاده می شود. این 
سیس��تم به س��فارش اداره ابزار دقیق ش��رکت 
پتروش��یمی خراس��ان س��اخته شده اس��ت و از 
فناوری RFID برای عالمت گزاری و شناس��ایی 

تجهیزات و کاربران استفاده می کند.

نگاهی به گردش كار واحد ابزار دقیق
1- آوردن تجهی��زات ب��ه کارگاه اب��زار دقیق بر 
اس��اس Work Order ارائه شده و ثبت ورود 

آنها در دفتر کارگاه.
2- اجرای فرایند کالیبراس��یون و ثبت اطالعات 

در دفتر چرکنویس کالیبراسیون همچنین انجام 
محاسبات به طور دستی.

3- دریافت تایید سرپرست کارگاه و سپس ورود 
اطالعات از دفتر چکنویس به فرم اصلی س��وابق 

کالیبراسیون.
4- جایگزینی برچس��ب کاغذی کالیبراسیون با 

برچسب جدید.
5- تولید گزارش��ات به روش دستی با استفاده از 

جست وجوی فیزیکی بین سوابق.
6- به روزرسانی لیس��ت کالیبراسیون های از قلم 

افتاده )تعلیقی یا غیرموجه(

بررسی مشکالت و ارایه راه حل
مش��کالتی که منجر به طراحی و ساخت چنین 

سیستمی گردید عبارتند از:
• امکان محاس��بات اش��تباه بر اثر ثبت سلیقه ای 

اطالعات کالیبراسیون.
• زمان ب��ر ب��ودن فرایند جس��ت وجوی س��وابق 
کالیبراسیون برای ارسال به واحد های درخواست 

کننده.
• نگرانی درباره از بین رفتن اس��ناد و س��وابق به 
دلیل س��روکار داش��تن طیف مختلفی از افراد با 

آنها. 
بی��ن رفت��ن برچس��ب کاغ��ذی  از  مش��کل   •
کالیبراس��یون روی تجهی��زات، به خصوص برای 
تجهیزات��ی که در محیط باز ق��رار گرفته اند )که 

95% تجهیزات از این دسته اند.(
• انباشتگی و کندی در انتقال از دفاتر چرکنویس 

به فرم های اصلی کالیبرسیون.
• مش��کل بودن تحلیل فرم های کالیبراسیون به 

دلیل ثبت اطالعات روی فرم های کاغذی.
• مش��کل در تعیین سررس��ید کالیبراس��یون و 
دانس��تن لیس��ت تجهیزاتی که قرار ب��وده برای 
کالیبراسیون آورده شوند اما به دلیلی نیامده اند. 

• در دست نبودن آمار قطعات مصرفی.
سیس��تم مدیریت اطالعات کالیبراسیون با بهره 
گی��ری از امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری به 
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مشکالت باال به طور مناسبی پاسخ می دهد:

به ط��ور  محاس��بات  انج��ام  و  اعتبارس��نجی   •
خودکار؛

ش��بکه  بس��تر  در  اطالع��ات  آوردن  فراه��م   •
رایانه ای؛

• بایگانی الکترونیک؛
• جایگزینی برچس��ب های کاغذی کالیبراسیون 

با تگ RFID؛
.DCT جمع آوری مکانیزه اطالعات به کمک •

• تولید گزارشات متنوع و کاربردی؛

بررسـی گـردش كار واحـد ابـزار دقیق در 
حالت مکانیزه

1- آوردن تجهی��زات ب��ه کارگاه اب��زار دقیق بر 
اس��اس Work Order ارائه شده و ثبت ورود 
.DCT توسط RFID آنها به وسیله خواندن تگ

2- اجرای فرایند کالیبراس��یون و ثبت اطالعات 
به وسیله DCT )محاسبات این مرحله در نرم افزار 
به طور خودکار تکمیل می شود و نیازی به دخالت 
کاربر نیس��ت. به روز شدن اطالعات کالیبراسیون 

در تگ RFID تجهیز به طور خودکار(
3- تخلیه رکورد های ورود به کارگاه و کالیبراسیون 
از DCT ب��ه رایانه )حذف مرحل��ه پاکنویس( و 
سپس تایید الکترونیکی توسط سرپرست کارگاه 
و در نتیجه به روز ش��دن گزارش��ات، لیست ها و 
برنامه های زمان بندی بوسیله نرم افزار برای بهره 

برداری توسط سطوح مختلف کاربری.

مزایای استفاده از سیماک
در این بخش برخی مزایای اس��تفاده از سیماک 

را ذکر می کنیم:
نظ��م و دقت بیش��تر – با اس��تفاده از س��یماک 
همچ��ون س��ایر سیس��تم های مبتنی ب��ر رایانه 
می توان از انجام کار های تکراری و خسته کننده 
مانند ثبت اطالعات مشابه در فرم های مختلف و 
محاسبه دستی گزارش��ات پرهیز کرد. همچنین 
نسبت به دقت و درستی اطالعات گردآوری شده 

اطمینان حاصل نمود.
ب��اال بردن کیفیت - بخش های مختلف س��ازمان 
می توانن��د به اس��ناد کالیبراس��یون و تجهیزات 
به صورت آنالین دسترس��ی داش��ته باشند تا در 
تصمیم گیری ها و ارتقای کیفیت فرایند، محصول 
و صرف��ه جوی��ی در هزینه ه��ا از آن بهره برداری 

نمایند. 
به��ره وری بیش��تر - برنامه خ��ودکار زمان بندی 
کالیبراس��یون به همراه محاس��بات شاخص های 

کالیبراس��یون ب��ه برنامه ریزی های آین��ده برای 
تصحیح و تسهیل فرایند کالیبراسیون و جلوگیری 

از هدر رفتن وقت و منابع کمک می کند. 
پیگی��ری مصرف قطعات - امکان مش��اهده آمار 
قطع��ات مصرفی، در س��فارش به موقع قطعات و 
جلوگیری از نقایص آتی کمک می کند. نگهداری 
رکورد تجهیزات، تعمیرات و گواهینامه های تست 
اطالعات مناسبی برای مدیریت تجهیزات فراهم 

می آورد. 
تعیین س��طوح دسترس��ی و امنیتی - با تعریف 
کارب��ران، گروه ه��ای کاربری و کالیبراس��یون و 
تخصی��ص مجوز ه��ای الزم فق��ط دسترس��ی به 

عملیات مجاز ممکن خواهد بود. 
گزارش گی��ری آنالی��ن – طراحی گزارش��ات به 
ش��کل صفحات وب امکان مش��اهده آنها را از هر 
وس��یله ای که دارای مرورگر اینترنت باشد فراهم 

می کند. 

روش اجرا و بهره برداری
برای اجرا و بهره برداری از سیماک پیمودن چهار 

مرحله زیر الزم است:
1. معرفی تجهیزات در بانک اطالعاتی سیماک. 

2. صدور تگ RFID برای تجهیزات. 
3. جم��ع آوری اطالعات کالیبراس��یون بوس��یله 

 .DCT
4. گزارش گیری. 

نتیجه گیری
سیستم مدیریت اطالعات کالیبراسیون با استفاده 
از فناوری ه��ای روز در صدد آن اس��ت تا فرایند 
ثبت و بهره گیری از اطالعات کالیبراس��یون را به 
سمت ش��رایطی ایده آل بهبود بخشد. این قبیل 
سیستم ها با تمرکز روی برداشت مکانیزه و قابل 
اعتماد اطالعات بر س��رعت دهی ب��ه فرایند داده 
پردازی و در واقع دریافت اطالعات در یک گام و 
سپس رسیدن بالفاصله به نقطه بهره برداری نهایی 
تأکید دارند. بنابراین صاحبان کسب و کار هایی که 
با بحث بازرس��ی، کنترل و تحلیل داده ها سروکار 
دارن��د می توانند با به کارگیری به موقع و درس��ت 
چنین سیستم هایی رشد چش��مگیری نسبت به 
س��ایر رقبا که ب��ا روش های س��نتی کار می کنند 
داشته باش��ند. همچنانکه روز به روز تأثیر و نقش 
سیس��تم های مکانی��زه و خ��ودکار در عرصه های 

مختلف صنعت بیشتر می گردد.

نویسنده: مهندس فرزاد آزرم نیا )مدیر مهندسی 
سیستم های شرکت تراشه پرداز پویا(
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گیرنده  GPS چیست؟
سیستم موقعیت یاب جهاني

،)Global Positioning System(
س��رویس ناوبري و تعیین موقعی��ت ماهواره اي 
شامل 28 ماهواره )24 ماهواره فعال، 4 ماهواره 
رزرو( اس��ت ک��ه در م��داري در 12000 مایلي 
س��طح زمین ق��رار دارند و اطالع��ات مربوط به 
موقعی��ت و زمان دقیق را به کلی��ه  نقاط زمین 
ارس��ال مي نمایند. گیرنده هاي GPS مي توانند 
ب��ا دریافت این اطالعات، م��کان )طول و عرض 

جغرافیای��ي و ارتفاع( س��رعت، مس��یر و جهت 
حرکت، فاصله و زمان تا مقصد، زاویه انحراف از 
مسیر، فواصل نقاط مشخص و شمال جغرافیایي 
را نمای��ش دهند. سیس��تم GPS ب��راي تعیین 
موقعیت در زمی��ن )به صورت دو بعدي( حداقل 
به دریافت س��یگنال از س��ه ماه��واره نیاز دارد. 
دریافت س��یگنال از ماهواره چهارم براي تعیین 
موقعیت به صورت سه بعدي )ارتفاع( الزامي ست.

اطالع��ات موقعیتي روي GPS به صورت عرض 
و طول جغرافیایي نمایش داده مي ش��ود. عرض 

معرفي گيرنده  GPS و کاربرد هاي آن 
)Global Positioning System( 

مقدمه
مس��یریابي، قدمتي برابر با تاریخ تمدن بشر دارد. از همان روز هایي که انسان ها جهت تهیه غذا 
از زیس��تگاه خود خارج ش��دند، نیاز داشتند که مسیر برگش��ت را پیدا کنند. برعکس بعضي از 
حیوانات که به طور غریزي مس��یر خود را مش��خص مي نمایند،  انس��ان ها داراي چنین غریزه اي 
نیس��تند و همیشه نیاز به وس��یله و ابزاري دارند که مسیر را برایش��ان مشخص نماید. در آغاز 
شروع مسافرت با کشتي، این مسافرت ها یا تنها در امتداد رودخانه ها و یا موازي با ساحل انجام 
مي گرفت و از عالئم مش��خص جهت راهنمایي اس��تفاده مي گردید. کلمه Navigation از دو 
کلمه التین به معني کش��تي )Ship( و حرکت )Move( گرفته ش��ده است و اساساً به معني 
پیدا نمودن مس��یر در دریا مي باش��د. اما بعد ها با ش��روع مس��افرت در فضا و خشکي این کلمه 
به مفهوم مس��یریابي در هوا،  خش��کي و دریا نیز به کار برده شد. مس��یریابي اولیه توسط اجرام 
س��ماوي و قطب نما هاي مغناطیسي انجام مي شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژي، از سیستم هاي 
پیشرفته ي ماهواره اي اس��تفاده مي شود. ماهواره هاي مسیریاب قادر به مشخص نمودن طول و 

عرض جغرافیایي، ارتفاع از سطح دریا، سرعت، فاصله و زمان با دقت بسیار باال مي باشند.
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جغرافیایي )Latitude( فاصله یک نقطه تا خط 
استوا بر روي مدار )صفحه عمود بر محور قطبي 
زمین( اس��ت، که این فاصله ب��راي نقاط باالي 
خط استوا با N )ش��مال( و براي نقاط زیر خط 
اس��توا با S )جنوب( نمایش داده مي شود. طول 
جغرافیایي )Longitude( نیز فاصله  یک نقطه 
تا نصف النهار مبدأ )گرینویچ( بر روي نصف النهار 
)صفح��ه اي ک��ه از قطب ش��مال و جنوب عبور 

مي کند( مي باشد. 
ماهواره هاي GPS در اختیار وزارت دفاع ایاالت 
متحده آمریکا بوده و صحت و دقت عملکرد این 
سیس��تم به نهاد فوق مربوط مي گردد. سیستم 
مکان یاب جهاني یا GPS یک منبع ملي و مورد 
اس��تفاده بین المللي براي یافتن موقعیت محل،  
مسیریابي و زمان سنجي مي باشد و از سه قسمت 
 Space,( تشکیل یافته است: فضا، کاربر، کنترل

.)User, Control
سیس��تم GPS ش��امل 3 بخش،  فضا، کنترل و 
کاربري مي باش��د. بخش فضایي ش��امل آرایش 
ماهواره ها در فضا )Constellation( مي باشد. 
اولین س��ري این ماهواره ها در س��ال 1978 در 
م��دار ق��رار گرفت و در س��ال 1986 توس��عه و 
تکمیل آرایش ماهواره اي سیستم GPS به علت 
جلوگیري از خطرات ناش��ي از عدم مس��یریابي 
انجام پذیرفت. در فوریه 1989 آرایش ماهواره اي 
سیس��تم GPS با 24 یا تعداد بیشتري ماهواره 
در م��دار کامل و فعال گردید. سیس��تم کنترل 
توسط ارتش آمریکا انجام مي گیرد که ردیابي و 

نگهداري آنها را در مدار کنترل مي نماید.
بخش کاربرها، شامل کاربر هاي نظامي و شخصي 
 GPS اس��ت. کاربر ه��اي نظام��ي از سیس��تم
به عنوان، مسیریابي،  شناسایي، و سیستم هدایت 
موشکي استفاده مي نمایند و کاربر هاي شخصي 
هم مي توانند همانند نظامي ها و بر اس��اس نیاز، 

از این سیستم استفاده کنند.

)Space Segment ( بخش فضایي
ماهواره هاي GPS در حدود 900 کیلوگرم وزن 
و 5 متر با پنل هاي خورشیدي خود طول دارند. 
عمر مفید این ماهواره ها براي 7/5 سال طراحي 
شده است اما اغلب مدت زمان بیشتري در مدار 
مورد استفاده قرار مي گیرند. پنل هاي خورشیدي 
تغذیه اولی��ه را تهیه مي نماین��د و تغذیه ثانویه 
توسط باتري هاي نیکل/کادمیوم تأمین مي شود. 
در ه��ر ماه��واره چهار س��اعت )Clock( اتمي 
فوق العاده دقیق نصب گردیده است. در سپتامبر 
2001 تعداد ماهواره هاي مورد استفاده در مدار 

به 28 عدد رسید.

)Satellite Orbits( مدارات ماهواره ها 
ش��امل 6 مدار با فاصله 60 درجه و در هر مدار 
4 ماه��واره وج��ود دارد، و این ام��کان را فراهم 
مي س��ازد که با وجود اشکال و خرابي 2 ماهواره 
در ه��ر مدار سیس��تم کار نرمال خ��ود را انجام 
دهد. هر س��طح مداري شیبي برابر با 55 درجه 
با س��طح مدار اس��توایي دارد. ارتف��اع زیاد مدار 
)km 20000( باع��ث ثابت ماندن ماهواره ها در 
مدارشان مي شود. همچنین ارتفاع زیاد ماهواره 
باعث پوش��ش منطق��ه وس��یعي در روي زمین 

مي شود.
 ماهواره ه��اي GPS هر نقط��ه در روي زمین را 
2 بار در روز پوش��ش مي دهن��د )از هر نقطه در 
روي زمی��ن دو بار در روز مي گذرند و یک طلوع 

و غروب کامل آن ها 12 ساعت است.(

)Satellite Signals( سیگنال هاي ماهواره
هر ماهواره یک س��یگنال مس��یریابي که شامل 
عناصر مداري، وضعیت ساعت )Clock( ، زمان 
سیس��تم و وضعیت پیام ها مي باش��د را به عالوه  
ی��ک تقویم نجوم��ي )almanac( که اطالعات 
)تقریب��ي( را براي هر ماهواره فعال در خود دارد 
به زمین ارس��ال مي نماید. سیگنال هاي رادیویي 
با سرعت نور منتشر مي شوند، و 0/06 ثانیه طول 
مي کشد که سیگنال ارسالي از ماهواره GPS به 
زمین برسد. این سیگنال ها با قدرت کم )حدود 
300 ت��ا 350 وات در طیف مایکروویو( ارس��ال 

مي گردند. 
  )C/A( )Course Acquisition ک��د 
)Code براي اس��تفاده کاربر هاي ش��خصي در 
دسترس مي باشد و به عنوان سرویس مسیریابي 
 Standard Positioning یا SPS استاندارد
Service شناخته مي ش��ود. کد P نیز به عنوان 
 Precise ی��ا PPS س��رویس مکان یابي دقیق
Positioning Service اس��ت ک��ه منحصراً 
در دس��ترس کاربر هاي نظامي و کاربر هاي مجاز 
مي باش��د. س��یگنال هاي ماهواره ب��ه دید خط 
مس��تقیم جهت رسیدن و اس��تفاده گیرنده هاي 
GPS نیاز دارند. درخت، ساختمان،  کوه و حتي 
دس��ت و یا بدن مي تواند سیگنال هاي ماهواره ها 
را تا ح��دي بلوکه نمای��د، که البته ب��ا افزایش 
کیفیت گیرنده هاي جدید GPS این مش��کل تا 

حد زیادي حل شده است.
تقویم نجومي یا Almanac ش��امل اطالعاتي 
راج��ع ب��ه م��دارات 24 ماهواره مي باش��د. یک 
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گیرنده ي GPS از تقویم نجومي که در پیام هاي 
دیتاي ماه��واره وجود دارد براي تعیین موقعیت 
هر ماهواره اي که ردیابي مي کند، استفاده مي نماید. 
نرم افزار mission planning براي تهیه گراف 
و موقعیت ماهواره هاي قابل رؤیت و بهترین زمان 
بررس��ي در منطقه مخص��وص،  از تقویم نجومي 
اس��تفاده مي نماید. تقویم نجومي براي مدت 30 
 GPS روز معتبر مي باش��د،  اما هر ب��ار که گیرنده
روش��ن مي ش��ود، به طور اتوماتیک تقویم نجومي 
را دریاف��ت مي کند. )در مدت زم��ان 15 دقیقه.( 
 up-to-date اس��تفاده از تقویم نجومي به روز یا
براي استفاده از ماهواره هایي که در دید گیرنده هاي 

GPS قرار مي گیرند بسیار مهم مي باشد.

 )Control Segment( بخش كنترل
بخش کنترل ش��امل پنج ایستگاه مونیتورینگ 
در نق��اط مختل��ف جه��ان ش��امل هاوای��ي، 
کواجالی��ن،  جزی��ره اسنش��ن، دیگوگارس��یا و 
کلورادو مي باش��د. ایس��تگاه )MCS( یا مرکز 

کنترل در کلرادو قرار دارد. 
ایستگاه هاي مونیتور، ماهوار هاي در معرض دید 
را ردیاب��ي مي نماید و اطالع��ات را جمع آوري و 
ای��ن اطالع��ات را در ایس��تگاه MCS تجزیه و 
تحلیل و س��پس مدارات ماهواره ها را مش��خص 
مي نمای��د و پیام ه��اي هر ماه��واره مکان یاب را 
ب��ه روز مي نماید. اطالعات به روز ش��ده از طریق 
آنتن هاي زمیني به ماهواره ها ارس��ال مي گردد. 

ماهواره ها پیام هاي اطالعاتي ماهواره )موقعیت و 
زمان(، تقوی��م نجومي و اطالعات اصالح مداري 
را ک��ه از ایس��تگاه MCS دریاف��ت مي نمایند، 
ارس��ال مي کنند و گیرنده هاي GPS از تمامي 
این اطالعات جهت محاسبه ي موقعیت استفاده 

مي نمایید.

)User Segment( بخش كاربري
بخش کاربري شامل گیرنده هاي GPS مي باشد 
که موقعیت محل، س��رعت و زم��ان دقیق را در 
همه جاي دنیا مش��خص مي نمای��د. کاربرد هاي 
GPS تقریب��اً در تمامي زمینه ها، از حمل و نقل 
و کنترل منابع طبیعي و کش��اورزي گس��ترش 

یافته است. به عنوان مثال:
 اس��تفاده از GPS براي هدایت هلي کوپتر ها و 
مشخص نمودن محل هاي مورد نظر، خصوصاً در 

عملیات نجات آسیب دیدگان.
 اس��تفاده از GPS جه��ت تهی��ه نقش��ه هاي 

کشاورزي.
 استفاده از GPS براي دریانوردي.

 استفاده از GPS براي مسیریابي در جنگل ها.
 اس��تفاده از GPS در مسیریابي هواپیما ها و یا 

عالمت گذاري مناطقي که باید سم پاشي شود.
 ترکیب��ي از GPS/GIS جه��ت پی��دا نمودن 
سریع ترین مس��یر به مقصد اس��تفاده مي شود. 
حتي از GPS براي تحویل س��اندویچ و پیتزا به 

منازل و ناوبري روي خودرو استفاده مي گردد.
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 طریقه ي كار GPS چگونه است؟
از اندازه گی��ري فاصل��ه بین گیرن��ده و ماهواره 
استفاده مي نماییم. ماهواره ها در نقاط مشخصي 
مي باش��ند و گیرنده ه��اي GPS در روي زمین 
و منطقه ناش��ناخته اي هس��تند. امواج رادیویي 
با س��رعت نور حرکت مي کنند. ب��ا ضرب زمان 
حرکت س��یگنال از ماهواره تا گیرنده GPS در 
km/s 300000 فاصله ي بین ماهواره و گیرنده 
مش��خص مي ش��ود. اگر ما از مح��ل 4 ماهواره 
اطالع داش��ته باش��یم و مقدار فاصل��ه آن ها از 
گیرنده مش��خص گردد،  در یک فضاي سه بعدي 

مي توان محل خود را محاسبه نمود.
12000 مایل ش��عاع کره اي مي باشد که مرکز 
آن ماه��واره اس��ت )پت��رن ماهواره ه��ا کروي 
و فاصله آنه��ا تا زمین 12000 مایل اس��ت(. 
مح��ل یا موقعیت ما مي تواند هر جاي در روي 

این کره باشد. 
ب��ا اطالعات ماه��واره دوم، موقعی��ت گیرنده به 
س��طح تقاطع دو کره محدود مي شود. بنابراین 
حاال مي  دانیم که محل ما جایي روي این تقاطع 
است. با اندازه  گیري سوم، 3 کره یکدیگر را فقط 
در 2 نقطه قطع مي کند. یکي از دو نقطه به عنوان 
غیرقابل قب��ول حذف مي ش��ود. کامپیوتر ها در 
داخل گیرنده هاي GPS روش ها و تکنیک هاي 
مختلفي براي مش��خص نمودن نقطه صحیح از 

نقطه غیرقابل قبول دارند. 
اندازه گیري چهارم، Offset زماني اختالف بین 
هم زمان��ي Clock ماه��واره و Clock گیرنده 
مي باشد. نصب ساعت هاي اتمي در گیرنده هاي 
GPS باع��ث گراني بیش از حد آنها مي ش��ود، 
بنابراین در گیرنده ها از ساعت هاي دقیق کوارتز 
استفاده مي ش��ود. اندازه گیري چهارم مقدار این 
Offset را جب��ران مي نمای��د و نقطه صحیح را 
پیدا خواهد نمود. گیرنده ي GPS سرعت را نیز 
اندازه گیري مي کند که براي مس��یریابي بس��یار 

مهم است.

GPS خطا هاي
مدت زمان عبور س��یگنال ها از الیه هاي یونسفر 
و تروپسفر متغیر مي باشد. وجود نویز باعث خطا 
یا تداخل در گیرنده مي شود. خطا هاي موقعیت 
م��داري ممکن اس��ت در پارامتر هاي دیتا وجود 
داش��ته باشد. پارامتر هاي ماهواره به طور خالصه 
سیس��تمي از موقعیت ه��اي ماه��واره GPS در 

حوزه  زمان مي باشد. 
این اطالعات مش��خص مي کنند که ماهواره در 

کج��ا و در چه موقع در هر نقطه اي باید باش��د. 
تغیی��رات بس��یار کم��ي در س��اعت هاي اتمي 
خطا ه��اي زیادي را باعث مي ش��ود. خطاي یک 
نانو ثانیه اي در گیرنده هاي GPS در روي زمین 
0/3 متر در محاسبه مکان خطا ایجاد مي نماید. 
عبور چند مس��یر س��یگنال، محل ماهواره ها در 

فضا و SA باعث خطا مي گردند. 
 Multipath عبور چند مس��یر س��یگنال ی��ا
پدیده اي مي باشد که آنتن هاي گیرنده سیگنال 
را از دو مس��یر یا بیش��تر دریافت مي کند. )مثاًل 
بازتاب��ش س��یگنال از روي ی��ک س��طح دیگر( 
اختالف مسیري که س��یگنال ها طي مي نمایند 
باعث تداخ��ل این س��یگنال ها در آنتن گیرنده 
مي گ��ردد و باع��ث خطا مي ش��ود. پیکربندي یا 
مح��ل ماهواره ه��ا در فضا نی��ز مي تواند بر دقت 

مکان یابي ماهواره تأثیر گذارد. 
 Selective Availability ی��ا   SA خط��اي 
خطا هاي پارامتري عمدي بوده که توسط دولت 
امریکا به سیس��تم اعمال مي ش��د تا از استفاده 
غیرمجاز از آن جلوگی��ري کند، و باعث خطاي 
عمومي اندازه گیري از 70 الي 100 متر مي شد. 
این خط��ا در چهارم ج��والي 1991 فعال و در 
یکم مي  2000 توس��ط دولت کلینتون خاموش 
گردی��د. خام��وش نمودن SA باع��ث باال رفتن 
دقت اندازه گی��ري و در نتیجه ایجاد کاربرد هاي 
جدید براي GPS و ارتقاء سطح زندگي مردم در 

اقصا نقاط جهان شده است. 
توس��عه تکنولوژي جدید این امکان را مي دهد 
در مناطق��ي دق��ت GPS را کاه��ش دهن��د. 
ضم��ن اینکه ای��ن کاهش در نق��اط دیگر دنیا 

غیرضروري مي باشد.

GPS كاربرد هاي
از این اطالعات ب��راي ناوبري و هدایت هوایي، 
دریایي و زمیني، نقشه برداري، آمارگیري، تهیه 
و اص��الح اطالعات نقش��ه اي، نظارت بر حرکت 
خودروها، تهیه نقش��ه از اندیس ه��اي زمیني، 
تعیی��ن موقعی��ت مح��ل برداش��ت نمونه هاي 
معدن��ي، تهی��ه نقش��ه از مس��یر ط��ي ش��ده 
)پروفیل برداري(، پیدا کردن متحرک گم شده 
و یا به س��رقت رفته، تعیین بهترین مسیر هاي 
حرکت، به روزرس��اني نقش��ه هاي قدیمي، تهیه 
اطالع��ات ورودي براي سیس��تم هاي اطالعات 
جغرافیای��ي )GIS(، تعیی��ن مرزبندي مناطق 
زیر کش��ت، پوش��ش گیاهي، امداد و نجات در 

حوادث و موارد دیگر استفاده مي شود. 
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گروه بندي GPS ها از نظر كاربري
گیرنده هاي GPS در کل از نظر کاربري به شش 

گروه تقسیم مي گردند:

1. دستي 
گیرنده هاي GPS دس��تي دستگاه هاي کوچک 
به اندازه گوشي موبایل هستند که با دقت حدود 
3 متر موقعیت کاربر را معین مي نمایند. امکانات 
مختلفي روي مدل هاي متنوع این گیرنده ها ارائه 
مي ش��ود که برخي از آنها عبارتند از: 12 کانال 
دریافت اطالع��ات از ماهواره، عمر باتري )قلمي 
آلکاالین( تا 36 س��اعت، تا 1000 نقطه حافظه 
)Landmark(، ثب��ت تا 10000 نقطه در 10 
 )Route( ثبت تا 50 مسیر ،)Track( خط سیر
در 125 شاخه، امکان اتصال به کامپیوتر، داراي 
الکترونیکي،  Game هاي مختلف، قطب نم��اي 
ارتفاع سنج بارومتریک، پروفیل ارتفاعي، تا 128 
مگابایت حافظه نقش��ه داخل��ي، قابلیت افزایش 

حافظه خارجي و محاسبه  مساحت. 

2. هوایي
گیرنده ه��اي GPS هوایي مش��ابه دس��تگاه هاي 
دستي هستند، با این تفاوت که صفحات نمایش و 
امکانات نصب و همچنین اطالعات داخل آنها براي 
استفاده روي هواپیما و یا بالگرد بهینه شده است. 

 3. دریایي
گیرنده هاي GPS دریایي نیز مشابه دستگاه هاي 
دستي هستند، با این تفاوت که صفحات نمایش و 
امکانات نصب و همچنین اطالعات داخل آنها براي 
استفاده روي شناور ها و کشتي ها بهینه شده است. 

4. دقیق
در گیرنده هاي GPS دقیق از روش هاي مختلفي 
استفاده مي شود تا با اصالح خطا، دقت دستگاه ها 
ب��ا 5 میلیمت��ر ب��اال رود. از این دس��تگاه ها براي 
برداشت هاي دقیق و نقشه برداري استفاده مي شود. 
این دستگاه ها عموماً به صورت ست هاي 2 یا 3 تایي 
ارائه شده و به کار مي روند. قیمت این دستگاه ها با 

دستگاه هاي دستي اختالف زیادي دارند. 

5. ردیابي
گیرنده هاي GPS مخص��وص ردیابي به صورت 
بورد و آنتن جداگانه، و یا ماوس )بورد و آنتن با 
هم(، بدون صفحه نمایش و صفحه کلید و با آن 
ارائه مي ش��وند. از این دستگاه ها در سیستم هاي 

tracking و ردیابي استفاده مي شود. 

6. ناوبري
 Navigator ناوب��ري ی��ا GPS گیرنده ه��اي
داراي صفحات نمایش ب��زرگ و رنگي بوده و با 
نمایش موقعیت روي نقش��ه براي راننده، وي را 

به سمت مقصد مورد نظر هدایت مي نمایند. 

گروه بندي GPS ها از نظر فركانس دریافت 
اطالعات 

گیرنده ه��اي GPS از نظر کانال ه��اي دریافت 
سیگنال به دو دسته تقسیم مي شوند:

 ،L1 ک��د، فرکان��س C/A( 1. ت��ک فرکان��س
1545/75 مگا هرتز(

)L2 کد، فرکانس P( 2. دو فرکانس
گیرنده هاي تک فرکانس کلیه مدل هاي دستي/

هوایي/دریایي/ردیابي را دربرمي گیرند و کاربري 
تجاري دارند. 

گیرنده ه��اي دو فرکان��س دقی��ق و مخص��وص 
نقش��ه برداري هس��تند. گیرنده هایي هم وجود 
دارند که فق��ط فرکانس دوم )P کد( را دریافت 
مي کنن��د که منحص��راً در ارتش امری��کا به کار 

گرفته مي شوند. 
 

DGPS و روش هاي اصالح خطا
در گیرنده ه��اي GPS دقی��ق )ی��ا DGPS( از 
چه��ار روش براي اصالح خطا )GPS تفاضلي یا 

Differential( استفاده مي شود:
1. پس��ا پردازش Post Processing: در این 
روش ابتدا برداشت اطالعات انجام شده و سپس 
در دفتر و توسط نرم افزار اطالعات مورد پردازش 

قرار گرفته و خطا در آن حذف مي گردد.
2. آن��ي Real Time: در ای��ن روش در زمان 
 GPS برداش��ت اطالعات ارتباط بین دو یا چند
برقرار شده و خطا به صورت آني حذف مي شود.

3. دریاف��ت کنن��ده س��یگنال اص��الح خط��ا 
Beacon Receiver: در ای��ن روش مرک��زي 
اطالعات اصالح خطا را به صورت امواج رادیویي 
ارسال مي نماید. این اطالعات توسط گیرنده هاي 
مخصوص )Beacon Receiver( دریافت شده 

و به دستگاه اعمال مي گردند.
4. متوسط گیري Averaging: در این روش با 
متوسط گیري بین اطالعات دریافتي توسط یک 

دستگاه، سعي در بهبود نتایج حاصل مي شود.

نویسنده: مهندس افشین کالهي )شرکت ره نگار(
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ISO Class 3 برچسب های غيرفعال باتری دار استاندارد

 6:2010-18000  ISO/IEC استاندارد  تصویب 
در س��ال 2010، ح��وزه جدی��دی از تکنول��وژی 
RFID را معرف��ی ک��رد که س��طوح جدیدی از 
قابلیت دید )Visibility( و کاربرد های جدیدی 
از RFID را ارائ��ه کرده و بازار های جدیدی را به 
 ISO/IEC باز می کند. اس��تاندارد RFID روی
 RFID 18000-6:2010 طبقه بندی جدیدی از
را تعری��ف می کند ک��ه RFID پس��یو باتری دار 
 BAP ی��ا   )Battery Assisted Passive(

خوانده می شود. 
 RFIDپس��یو بات��ری دار یا نیمه فع��ال ترکیبی 
از بهتری��ن ویژگی ه��ای هر دو RFID پس��یو و 
فعال می باش��د. با تعمیم دادن اس��تاندارد موفق 
RFID پس��یو EPC C1G2 ک��ه ی��ک پروتکل 
ارتباطی س��اده با توان پایین می باش��د، استاندارد 
جدی��د BAP Class 3 توانس��ته قابلیت های را 
فراه��م آورد که قباًل تنها در RFID فعال موجود 
ب��ود، مانند برد بلند متج��اوز از 100 متر، کارایی 
 ،RF قاب��ل اطمینان در محیط ه��ای چالش انگیز
پشتیبانی از حس��گرها، و همه این خصوصیات با 

قیمتی پایین تر از RFID فعال عرضه می شوند.
ب��ه عل��ت تش��ابه قابلیت ه��ای BAP RFID و 
RFID فع��ال، بس��یاری از م��ردم از تفاوت های 
بین ای��ن دو تکنولوژی مطمئن نیس��تند. نکاتی  
که در  ادامه به آنها اش��اره می شود، مزایا و تفاوت 

تکنولوژی جدید
در  را   ISO/IEC 18000-6:2010 Class 3
مقایسه با تکنولوژی برچسب فعال بیان می کنند:

استاندارد های بین المللی
 BAP RFID برچسب ها و قرائتگر های تکنولوژی
بر اساس استاندارد های که به طور جهانی پشتیبانی 
می شوند، با استفاده از پروتکل  ارتباطی "قرائتگر به 
برچسب" )Reader to Tag( و گستره فرکانسی 
ساخته می ش��وند. برچسب ها و قرائتگر های فعال، 
عموم��اً با اس��تفاده از اس��تاندارد های اختصاصی 
که برای هر فروش��نده ای منحصر به فرد هس��تند، 

ساخته می شوند.
 برچس��ب ها و قرائتگر ه��ای BAP RFID، دو 
 ISO/IEC و  EPC global C1 G2استاندارد

18000-6:2010 را پشتیبانی می کنند.
 راهکار ه��ای مبتنی بر اس��تاندارد، اجازه تعامل 

 Tagged( ش��ده  زده  برچس��ب  محص��والت 
Products( ب��ا قرائتگر های ارائه ش��ده توس��ط 
ش��رکت های مختل��ف را می دهن��د. در حالی که 
راهکار های اختصاصی ش��ما را محدود به استفاده 

از قرائتگر یک شرکت خاص می کنند.
 راهکار های مبتنی بر استاندارد، با تشویق رقابت 
و نوآوری ام��کان ارائه محصوالت ب��ا راه حل های 
منعطف ت��ر و هزینه پایین ت��ر در دراز مدت برای 

مشتریان را فراهم می کند.
 کاهش قابل توجه هزینه برای هر دو برچسب  و 
قرائتگر  از طریق ادغام در سیلیکون یا سطح تراشه 

دست یافتنی می شود.
 استاندارد ISO Class 3 به عنوان مکمل برای 
استاندارد EPG Global C1 G2 طراحی شده 
اس��ت و پیاده سازی آنها نیز مشابه می باشد. با این 
 BAP RFID تشابه، برچس��ب ها و قرائتگر های
 ISO وEPC C1 G2  می توانند هر دو استاندارد
Class 3 را پش��تیبانی کنند و اجازه اس��تفاده از 
هر نوع برچسب در کاربرد های مختلف ولی با زیر 
س��اخت یکس��ان را بدهند. این امر درجه باالیی 
از انعطاف پذی��ری را هنگام برچس��ب زدن اموال 
بر اس��اس می��زان ارزش آنها و خوان��دن عملکرد 
م��ورد نیاز تأمی��ن می کند. اموال ب��ا ارزش کم و 
آنهایی که به س��ادگی خوانده می شوند، می توانند 
از برچس��ب های C1 G2 اس��تفاده کنند و اموال 
با ارزش باال یا آنهایی که خواندنش��ان دشوار است 
می توانند از برچسب های ISO Class 3 استفاده 

کنند.
در ه��ر حال��ت، هم��ه دارایی ه��ا ب��ا ارزش باال و 
پایین توس��ط یک زیرس��اخت مش��ترک خوانده 
می ش��وند. ای��ن زیرس��اخت مش��ترک و ترکیب 
قابلی��ت برچس��ب ها، برنامه ه��ای کاربرد های که 
پیش از آن ممکن نبودند را میس��ر می سازد. این 
انعطاف پذی��ری با اس��تفاده از RFID اختصاصی 
 RFID فع��ال و یا راهکار ه��ای دیگر مبتن��ی بر

امکان پذیر نمی باشد.

هزینه
اگرچه برچسب های ISO Class 3 دارای باتری 
هس��تند، آنها ادواتی غیرفعال به ش��مار می آیند 
ک��ه انرژی RF را منتقل نمی کنند. باتری در یک 
برچس��ب BAP تنها برای توان دادن به تراش��ه 



50

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

به کار برده می ش��ود که انرژی قرائتگر را منکعس 
می کند. ای��ن مس��ئله باعث کاه��ش قابل توجه 
مصرف توان برای برچسب های ISO Class 3 در 
مقایسه با برچسب های فعال می شود. این کاهش 
توان منجر ب��ه کاهش هزینه و طوالنی تر ش��دن 
عمر بر چس��ب در مقایسه با راه حل های برچسب 
 Passive Backscatter فعال می شود. پروتکل
که توس��ط استاندارد ISO Class 3 تعریف شده 
اس��ت، در مقایس��ه با دیگر پروتکل های ارتباطی 
برچس��ب فعال، بسیار س��اده تر می باشد که منجر 
به طراحی IC های کوچکتر و س��اده تر می شود و 
این خود باعث کاهش هزینه برچس��ب می ش��ود. 
 ISO Class 3 بدین ترتیب هزینه برچسب های
در مقایسه با برچسب های فعال با طول عمر باتری 

یکسان، 3/1 یا 5/1 می شود.

كارایی
برچسب های ISO Class 3 کارکرد قابل مقایسه 
و حتی در بسیاری موارد بهتر از برچسب های فعال 
دارند و برد قابل قرائت بیش��تری را با هزینه های 

بسیار کمتر فراهم می کنند.
 

عملیات
تکنولوژی س��نتی RFID فعال ب��ر مبنای قانون 
Tag- talks- first ی��ا "برچس��ب اول ارتب��اط 
برقرار می کند" فعالیت می کند که در آن برچسب 
به طور فعال یک سیگنال در فواصل از پیش تعیین 
ش��ده ارس��ال می کند و قرائتگر فعال س��یگنال را 
 ISO Class دریافت و کدبردای می کند. عملکرد
Reader- 3 اساساً متفاوت است و از اصل RFID
talks-first "قرائتگ��ر اول ارتباط برقرار می کند" 
تبعیت می کند و برچس��ب ها به طور فعال سیگنال 
به قرائتگر ها نمی فرستند. در عوض سیگنال قرائتگر 
 ،ISO Class 3 را منعکس می کنند. با تکنولوژی
برچسب همیشه برای پاسخ دادن به پیغام قرائتگر 
آماده است و قرائتگر می تواند منطق مناسب را پیاده 
کند تا زمان و دفعاتی که برچسب باید خوانده شود 
 ISO Class 3 را تعیین کند. به عالوه، اس��تاندارد
RFID اجازه انتخاب برچس��ب مناسب را می دهد 
به نحوی که قرائتگر ها تنها از برچس��ب هایی که با 
معیار انتخابی معینی تطابق دارند، درخواست پاسخ 
کنن��د. این دو مزیت عملیاتی باعث می ش��ود عمر 
باتری برچسب ها بیش��تر حفظ شود و پیاده سازی 

آن در زنجیره تأمین را تسهیل می کند.

قابلیت ردیابی
اص��ل Reader-talks-first ی��ا "قرائتگ��ر اول 
ارتب��اط برق��رار می کن��د" ام��کان ردیاب��ی را به 

نحوی تس��هیل می کند که قرائتگر می تواند همه 
برچسب ها در محدوده مشخص را سرشماری کند. 
برچس��ب ها در این محدوده خواندن به قرائتگر ها 
جواب می دهند و سیس��تم می تواند عمل مناسب 
را اتخاذ کند و برچس��ب های مرتبط را شناسایی 
کند. این قابلیت مهمی ب��رای کاربرد های ردیابی 
و زمانی که موقعیت برچس��ب برای تعیین تغییر 

مالکیت مهم است، می باشد.

امنیت
 ISO مزی��ت مه��م دیگر تکنول��وژی اس��تاندارد
Class 3، پهن��ای فرکانس��ی اس��ت ک��ه در آن 
برچس��ب و قرائتگر با هم ارتباط برقرار می کنند. 
در سیس��تم های ت��ک کان��ال می ت��وان تداخل و 
پارازیت ایجاد کرد )چه تصادفی و چه عمدی(. در 
کاربرد های قرائتگر برای مسائل ردیابی یا امنیتی، 
 ،RFID بعض��ی راه حل های برچس��ب های فعال
بی فایده می ش��وند. چرا که ارتباط��ات قرائتگر به 
برچس��ب می توانند مسدود ش��وند. برچسب ها و 
قرائتگر ه��ای ISO Class 3پروت��کل ارتباط��ی 
پرش فرکانسی را پیاده سازی می کنند که تداخل 
و پارازیت س��یگنال RF را به حداقل می رسانند.

 ISO این قابلیت پرش فرکانس��ی به سیستم های
Class 3 اج��ازه می دهد ت��ا فرکانس بهینه برای 
برق��راری ارتباط با برچس��ب حتی در محیط های 
دش��وار RF میس��ر ش��ود. به عالوه، اگر تداخل یا 
پارازی��ت رخ ده��د، قرائتگر ه��ا می توانند رخداد 
را تش��خیص داده، قرائتگر ه��ای تح��ت تأثیر قرار 
گرفته را شناس��ایی کرده و سیستم را برای اتخاذ 

عکس العمل مناسب آگاه کند.

انعطاف پذیری:
عالوه بر موارد اس��تفاده متداول قرائتگر های ثابت 
ک��ه در ه��ر دو سیس��تم ISO Class 3 و اغلب 
سیس��تم های RFID فعال پیاده س��ازی شده اند، 
م��وارد اس��تفاده بس��یار دیگری وج��ود دارد که 
قرائتگر های س��یار یا دس��تی می توانند قابلیت و 
ارزش کل سیس��تم را افزایش دهن��د )به ویژه در 
مواردی که توسعه قرائتگر های ثابت عملی نیست 

یا هزینه بر است.(

 ISO Class 3 ه��م چنی��ن امکان اس��تفاده از 
ان��واع مختل��ف قرائتگر ه��ای دس��تی متحرک را 
میسر می س��ازد که این امر کاربری های متحرک 

را افزایش می دهد.
 RFID Journal برگرفته از مجله

تهیه کننده: خانم مهندس صدری )کاوشکام(
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تازه ها
فناوری RFID روی گوشی های موبایل

به تازگ��ی، روی بعض��ی مدل های جدید گوش��ی 
 Near Field ی��ا   NFC فن��اوری  موبای��ل، 
Communication قرار داده شده است. این 
فناوری که از زیرمجموعه های RFID اس��ت، به 
انتقال اطالعات در فاصله4 س��انتی متری و کمتر 
کم��ک می کن��د. بنابراین، می توان ب��ا لمس دو 
گوش��ی با هم، ما بین آنها فایل و اطالعات دیگر 
را منتقل نمود، که خیلی ها این عملکرد جالب را 

دوست دارند. 
قابلیت های NFC نیز با امکانات جدید نرم افزاری 
پیش��رفت می کند، که امکان به اش��تراک گذاری 
فایل ه��ای صوتی و تصویری، و انتقال تماس ها از 

این جمله است.

با تگ های RFID از سالمت 
فراورده های گاو ی خود اطمینان 

حاصل نمایید
یک س��امانۀ جدی��د مبتنی ب��ر RFID، از ورود 
گاو ه��ای ش��یرده صنعت��ی ب��ه م��زارع کوچک 
جلوگی��ری نمی کند، ام��ا این سیس��تم ردیابی 
حداقل اجازه می دهد تا کشاورزان سالمت حیوان 

و برنامه شیردهی و لقاح آن را به منظور حداکثر 
بهره وری دنبال و پیگیری کنند.

این سیستم توسط یک شرکت دانمارکی توسعه 
یافته که از تگ ها و ریدر های RFID برای آنالیز 
الگوی تغذی��ه و تحرک گاو ها به منظور فهمیدن 

زودهنگام عالئم بیماری استفاده می کند. 
برای مثال، گاو های ک��ه در معرض ابتال به کتوز 
)یک نوع بیماری ش��ایع در پرورش گاو در تولید 

باال( هستند کمتر غذا می خورند. 
همچنین، اطالعات به دس��ت آمده از این آنالیز، 
هنگامی که تنها دمای بدن حیوان باال می باش��د 

می تواند متضمن بارداری موفق گاو باشد. 
این تگ ها هم اکنون در تعدادی از مزارع دانمارکی 
به طور موفقیت آمیز مورد استفاده قرار گرفته است، 
و مزرعه داران به لطف tag های RFID با کاهش 
هزینه نیروی انسانی و افزایش بهره وری ساالنه تا 

500 دالر برای هر گاو، صرفه جویی می کنند.

كاربرد تکنولوژی RFID در ردیابی 
واگن های شبکه حمل و نقل ریلی

دو مس��ئله اصلی که در ش��بکه های حمل و نقل 
ریل��ی وجود دارد، یکی ناپدید ش��دن واگن ها در 
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ش��بکه از دید مدیر سیستم و دیگری، اشتباهات 
اپراتو ر ها در ثبت اطالعات واگن و ورود اطالعات 

به نرم افزار می باشد. 
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 می کنیم. 
بدیهی است که مدیر سیستم نمی تواند واگن های 
ناپدی��د را در برنامه ریزی حمل بار در نظر بگیرد. 

بنابراین، راندمان کاری کاهش می یابد.
استفاده از سیس��تم RFID برای ردیابی واگن، 
منجر به ردیابی دقیق واگن ها در ش��بکه و حذف 
خطای عامل انس��انی، در ثبت اطالعات واگن ها 
می ش��ود. این مس��أله باع��ث افزای��ش راندمان 
ش��رکت های حم��ل و نق��ل ریلی می گ��ردد که 
بازگش��ت س��رمایه قاب��ل قبولی به دنب��ال دارد. 
منفعت دیگر سیس��تم ردیابی ب��ا RFID برای 

واگن ها، در تعمیرات و نگهداری است. 
بدی��ن ترتیب ک��ه سیس��تم نرم افزاری، س��ابقه 
تعمیرات و نگهداری واگن و سررس��ید تعمیرات 
اساسی و نیمه اساسی آن را ثبت و اعالم می کند. 
بدین ترتیب، صدمات ناشی از تأخیر در تغییرات 

دوره ای به حداقل می رسد. 
سیس��تم های ردیاب��ی واگ��ن، عموم��اً به کمک 
تکنولوژی RFID پسیو برد متوسط و نیمه اکتیو 

اجراء می شوند.

RFID كاشته 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 خانه تان نیاز به فشار دادن 
دکمه ای ندارید یا برای تشخیص هویت تان دیگر 
الزم نیس��ت که اثر انگش��ت به جا بگذارید. بلکه 
تمامی  این کار ها را با یک بار اسکن شدن بدن تان 
توسط یک دستگاه یا حسگر انجام می دهید. این 
 RFID اید ه ای اس��ت که با کاش��ت ی��ک قطعه
در بدن میس��ر می ش��ود. هم  اکنون یک شرکت 
تراشه ای 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 

می شود. 
این تراش��ه تمام��ی  اطالعات مربوط به ش��خص 
را ذخی��ره کرده و عالوه بر این، پرونده پزش��کی 
دیجیتال��ی را ب��رای وی ایجاد می کن��د. به این 
ترتیب به نظر می رس��د که کاش��ت ریزتراشه در 
بدن انسان برای دریافت و انتقال اطالعات مربوط 

به شخص قریب الوقوع است.

)GPS( كفش مجهز به سیستم
سیس��تم مکان یابی)GPS( خدمات زیادی برای 
انس��ان انج��ام داده اس��ت و با آن می ت��وان هر 
ش��خصی را در هر مکانی که باش��د پیدا کرد. با 
توجه به این مس��ئله، برخی کارخانه های تولیدی 

کفش اخیراً از این سیستم استفاده کرده اند.
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 
)GPS( بهره گرفته شده است. مدیر این کارخانه 
در این باره می گوی��د: والدین با کمک این کفش 
می توانند 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 می گیرد، زنگ خط��ر آن به صدا در 

می آید.
 ای��ن کفش همچنین می توان��د درجه حرارت را 
اندازه گیری 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 می توانند با 

خیالی آسوده تر از منزل خارج شوند.
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افزار ایمنی احصا نام شرکت

آرم شرکت

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

زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت در 
RFID حوزه

تلفن 88702022
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شرکت فنی مهندسی آروین پیشگام سامانه نام شرکت

آرم شرکت

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 کاری

کنترل تردد خودرو، کنترل تردد پرسنل، مدیریت زنجیره تأمین، اتوماسیون تغذیه، 
اتوماسیون ورزشی،  مدیریت ناوگان ))AVL ، رهیاب ، بلیط الکترونیک، کارت 

خوان رومیزی 

زمینه های فعالیت

6610008-6640188 تلفن

 اصفهان – دروازه شیراز ابتدای چهار باع باال کوی شهید کاظمی پور جنب
مسجدالرضا نبش کوچه بهمن ساختمان آروین پالک 50

نشانی

www.ourvin.com آدرس وب سایت

info@topco.ir آدرس پست الکترونیکی

آسا نرم افزار )سهامي خاص( نام شرکت

آرم شرکت

طراحي، تامین و اجراي سیستم هاي مبتني بر RFID  ، طراحي و پیاده سازي 
سیستم هاي سفارش مشتري

زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت

88502741-2 تلفن

تهران، خیابان شهید بهشتي، بعد از چهارراه پاشا، جنب آژانس همسفر، پالک 185 
طبقه دوم

نشانی

www.asaasoft.com آدرس وب سایت

RFID@asaasoft.net آدرس پست الکترونیکی
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افزار پرداز توسعه نام شرکت

آرم شرکت

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

زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت در 
GPS حوزه

88514005 - 88517007 تلفن

تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – کوچه بسطامی – پالک31 – واحد4 نشانی

www.aptirco.com آدرس وب سایت

aptparidar@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی

اندیشه الکترونیک مهسا نام شرکت
آرم شرکت

RFID طراح ، سازنده و پیاده کننده سیستم های کنترل تردد زمینه کاری

کنترل تردد خودرو ، کنترل تردد پرسنل ، مدیریت اموال، مدیریت انبار ، مدیریت 
 )AVL( زنجیره تأمین، مدیریت اسناد و کتابخانه، اتوماسیون ورزشی، مدیریت ناوگان

، ردیاب فرد، رهیاب ، کارت اعتباری ، بلیط الکترونیک

زمینه های فعالیت

88512628-9 تلفن
 –  15 پالک   – پنجم  کوچه   – سرافراز  خیابان   – بهشتی  شهید  خیابان   – تهران 

ساختمان نور – واحد 5 طبقه 2  کد پستی : 1587685917
نشانی

www.mahsaco.com آدرس وب سایت
info@mahsaco.com آدرس پست الکترونیکی
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نام شرکت   شرکت بین المللي مهندسي سیستم ها و اتوماسیون - ایریسا

آرم شرکت

اتوماسیون صنعتی –  سیستم هاي اطالعاتي یکپارچه)ERP,MIS(،  سیستم هاي 
هوشمند مبتني بر RFID، شبکه و زیرساخت  هاي کامپیوتري

زمینه کاری

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

ورزشی، مدیریت ناوگان )AVL( ، ردیاب فرد، تله متری، سیم کارت، کارت تلفن، 
کارت اعتباری،  بلیط الکترونیک 

زمینه های فعالیت

6660730 -0311  و  88709373- 021 تلفن

6660745-0311 و 88711972 - 021 دور نگار
دفتر مرکزی: اصفهان -  خیابان چهارباغ باال – کوچه شهید هدایتي – شماره 5 –

 کد پستی 14591 - 81638 
دفتر تهران : خیابان وزرا - خیابان یازدهم – شماره 5 – کد پستی 15137-55811

نشانی

www.irisaco.com   آدرس وب سایت

info@irisaco.com  , m.bashiri@irisaco.com آدرس پست الکترونیکی

تامین صنعت باختر نام شرکت

 

آرم شرکت

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

 زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت در 
RFID حوزه

22277420-22277418 تلفن

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

www.wiscoengineering.com آدرس وب سایت

info@wiscoengineering.com آدرس پست لکترونیکی



57

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

تراشه پرداز پویا)تپکو( نام شرکت

آرم شرکت

 طراحی و اجرای سیستم های مکانیزه جمـع آوری اطالعات بر پایـه تکنیکهای 
شناسایی خودکار RFID و بارکد-  طراحی و ساخت تجهیزات تست در 

صنعت برق

زمینه کاری

 ، RTLS ،کنترل تردد خودرو ، کنترل تردد پرسنل ، مدیریت اموال ، مدیریت انبار
اتوماسیون تغذیه، اتوماسیون ورزشی

زمینه های فعالیت

44827468-44827461 تلفن

تهران، تقاطع جنت اباد شمالی و ایرانپارس، خیابان بهارستان سوم، پالک 3، واحد4 نشانی

www.tpp-co.com آدرس وب سایت

info@tpp-co.com آدرس پست الکترونیکی

شرکت تعاوني پیشگامان عصر ارتباطات نام شرکت

آرم شرکت

ارائه دهنده راهکارهاي مبتني بر فن آوري RFID ، سیستمهاي هوشمند 
مانیتورینگ دما و رطوبت

زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت

 تلفن دفتر یزد:00516281530
تلفن کارخانه: 72727271530 
تلفن دفتر تهران: 96356622120

تلفن

دفتر یزد: صفائیه- خیابان تیمسار فالحي- خیابان بوعلي مجتمع پیشگامان کویر 
دفتر تهران: چهار راه پارک وي- روبروي هتل استقالل

نشانی

www.PAECO.ir آدرس وب سایت

info@paeco.ir آدرس پست الکترونیکی



58

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

داده نمایان ماندگار نام شرکت

آرم شرکت

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

)پایش از دور(
زمینه کاری

کنترل تردد خودرو،  مدیریت ناوگان )AVL( ، تله متری، اندازه گیری مصرف 
سوخت،  بلیط الکترونیک  زمینه های فعالیت

88084909-88092214-88093546 تلفن

تهران – یوسف آباد – خیابان هفتم – پالک 20 – واحد 3 نشانی

www.dnm.co.ir آدرس وب سایت

Info@dnm.co.ir آدرس پست الکترونیکی

ره نگار فردا )سهامی خاص( نام شرکت

آرم شرکت

 ،)AVL(سامانه تعیین موقعیت و ردیابي ،GPS اولین و بزرگترین ارائه دهنده گیرنده
راهیاب خودرو )Navigation(، سیستم هاي هوشمند حمل و نقل )ITS(، نقشه و 

نرم افزار هاي GIS و GPS، سیستم های صوتی/تصویری و الکترونیک خودرو

زمینه کاری

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

زمینه های فعالیت

88923655 تلفن

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

www.rahnegar.com آدرس وب سایت

info@rahnegar.com آدرس پست الکترونیکی



59

شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

شرکت مهندسی وپژوهشی شیوه نرم افزار نام شرکت

آرم شرکت

 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

زمینه کاری

مدیریت ناوگان )AVL(  ، ردیاب فرد  زمینه های فعالیت

22121379-22123176-22123175-22097701 تلفن

یادگارامام –خ ایثارگران شمالی –کوچه ایثار 2- پ10- زنگ سوم نشانی

www.shiveh.com آدرس وب سایت

info@shiveh.com آدرس پست الکترونیکی

طراحان کنترل شرق پاژ نام شرکت

آرم شرکت

برق، الکترونیک، سیستم های هوشمند مبتنی بر RFID ، پرداخت الکترونیک، رهگیری 
خودرو

زمینه کاری

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

زمینه هاي فعالیت

0511-7290902 - 7267042 تلفن
مشهد، خیابان صاحب الزمان، حد فاصل صاحب الزمان 4 و 6  شماره 105 نشانی

www.tcontrolco.com/ آدرس وب سایت

info@tcco.ir آدرس پست الکترونیکی
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شركت مهندسی طلوع نام شركت
آرم شركت

GPS و RFID ، ACC مشاور، طراح و مجري سیستم هاي ردیابی و شناسایی مبتنی بر زمینه كاری

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 ،کارت اعتباری، بلیط الکترونیک

زمینه های فعالیت

02188312264 تلفن
تهران-خیابان کریمخان زند-بین خردمند و ادیب-پالک76-طبقه ششم نشانی

www.tolue.com/www.rfid.ir آدرس وب سایت
info@tolue.com/info@rfid.ir آدرس پست الکترونیکی

گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا نام شرکت

آرم شرکت

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

زمینه کاری

کنترل تردد خودرو، کنترل تردد پرسنل، مدیریت اموال ، مدیریت انبار، مدیریت 
 ، )AVL( مدیریت ناوگان ، RTLS ،زنجیره تأمین ، مدیریت اسناد و کتابخانه

ردیاب فرد، رهیاب،
تله متری، اندازه گیری مصرف سوخت

زمینه های فعالیت

88721643 - 46 تلفن

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

www.kavoshcom.com آدرس وب سایت

info@kavoshcom.com آدرس پست الکترونیکی
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شرکت مهندسی سامانه های فن آوران اطالعات آرمان افزار نام شرکت

آرم شرکت

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

کنترل تردد خودرو، کنترل تردد پرسنل، مـدیریت نـاوگـان )AVL( ، ردیاب فرد، 
تله متری زمینه های فعالیت

021-88480580 تلفن

تهران ابتدای خیابان تخت طاووس کوچه منصور شماره 23 واحد 2 نشانی

http://www.masfa.ir آدرس وبسایت

info@masfa.ir آدرس پست الکترونیکی

نام شرکت مرکز گسترش فناوري اطالعات )مگفا(

آرم شرکت

مدیریت، نظارت، مشاوره و ارائه محصوالت و خدمات و اجراي طرح ها و پروژه هاي 
ICT

زمینه کاری

 RTLS ، کنترل تردد خودرو ، کنترل تردد پرسنل ، مدیریت اموال ، مدیریت انبار
)AVL(مدیریت ناوگان ،

زمینه های فعالیت

88763342 تلفن

تهران - خیابان شهید بهشتي -  بین اندیشه و سهروردي -  پالک65 نشانی

www.magfa.com آدرس وب سایت

info@magfa.com آدرس پست الکترونیکی
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شرکت نیمه هادی عماد نام شرکت

آرم شرکت

ایجاد هم افزایي و ارزش افزوده با تشکیل شرکت در زنجیره تامین صنایع پیشرفته 
الکترونیک ومیکروالکترونیک. الکترونیک خودرو و هدایت و ناوبری سیستم های متحرک

زمینه کاری

کنترل تردد خودرو، کنترل تردد پرسنل، مدیریت ناوگان)AVL( ، ردیاب فرد، 
رهیاب، تله متری، اندازه گیری مصرف سوخت، سیم کارت، کارت تلفن،کارت 

اعتباری ، بلیط الکترونیک

زمینه های فعالیت

88732003 تلفن
تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر)بخارست(، خیابان 

پژوهشگاه، پالک 13- کد پستی : 1514638311
نشانی

www.emadsemicon.com آدرس وب سایت
info@emadsemicon.com آدرس پست الکترونیکی

همکاران سیستم نام شرکت

آرم شرکت

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

کنترل تردد خودرو ، کنترل تردد پرسنل ، مدیریت اموال ، مدیریت انبار          زمینه های فعالیت در 
RFID حوزه

021-83382800 تلفن

تهران – خیابان قائم مقام، ضلع شمالی بیمارستان تهران کلینیک، کوچه شهداء ، پالک 1 نشانی

www.sgnec.net آدرس وب سایت

Info@sgnec.net آدرس پست الکترونیکی
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فرم اشتراک
مشخصات متقاضی

حقیقی
نام  و نام خانوادگی:

متولد:
رشته و مقطع تحصیلی:

نام و محل تحصیل:

حقوقی
نام شركت/سازمان:

نام متقاضی:
سمت:

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:
نسخه شروع اشتراک از شماره:

تمدید اشتراک درخواست اشتراک جدید  

نشانی
آدرس:

كدپستی:   شهر:    استان:   
همراه: تلفن:    

پست الکترونیک:   

از عالقمندان به اشـتراک نشـریه داخلی شناسـا در خواسـت می نماییم برگ 
اشتراک را به نشانی: 

تهران - بلوار میرداماد - میدان مادر - برج بیژن - طبقه 10 - واحد 5 
و یا شـماره فکس: 26407496-021 ارسـال نماییـد. همچنین می توانید جهت 
كسب اطالعات بیشـتر از طریق پسـت الکترونیکی info@rpics.ir و شماره 

کتلفن: 97 الی 26407496-021 با دفتر سندیکا تماس حاصل فرمایید.
را

شت
م  ا

فر
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شماره اول      
نشریه داخلی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیــــــویی

پائیز 1390

به اطالع کلیه مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهش��گران محترم می رس��اند، روابط عمومی سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیویی در راستای معرفی آخرین دستاورد ها و فعالیت های علمی و پژوهشی شرکت های عضو خود 

در نظر دارد، از این پس در هر شماره از »فصلنامه شناسا« مقاالت علمی و پژوهشی شرکت های عضو را به چاپ رساند.
بدینوسیله از تمامی دست اندرکاران و فعاالن حوزه RFID و GPS دعوت به عمل می آید، در صورت تمایل مقاالت 

خود را به واحد روابط عمومی سندیکا ارسال نمایند.

 مطال��ب در صورت امکان به صورت فایل WORD به آدرس پس��ت الکترونی��ک info@rpics.ir یا بروی لوح 
فشرده به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، برج بیژن،  طبقه 10، واحد 5 ارسال 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 گردیده  است.
 فصلنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.

 پیشنهاد می شود 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 می باش��د، لذا ضروری است به همراه آثار، 

مشخصات عمومی شامل تحصیالت، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک نویسنده نیز ارسال گردد.

فراخوان مقاله

فرم عضویت
نام شركت:

سال تاسیس:زمینه فعالیت:

نوع فعالیت:           GPS          RFID          AVL          كارت هوشمند

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

پست الکترونیک:

تلفن همراه مدیر عامل:

سمت:نام و نام خانوداگی رابط:

تلفن دفتر مركزی:

پست الکترونیک رابط:

از متقاضیان محترم برای عضویت در س��ندیکای ش��رکت های شناس��ایی و مکان یابی رادیویی درخواس��ت می گردد، که رزومه خود و 
شرکت را به انضمام فرم تکمیل شده به آدرس سندیکا ارسال نمایند.

مهر و امضاء شرکت: تاریخ تکمیل فرم:     


