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هاي نفتي با مديريت عرضه، نظارت بر زنجيره تامين، حمل و نقل و توزيع فرآورده
 RFIDبكارگيري برچسب هوشمند مبتني بر فناوري 

  
  1 محمودرضا سميعي زفرقندي

  تهران، ايران
 info@board.ir : آدرس پست الكترونيكي

  
  چكيده

-يكي از فناوري. اي شده استو توزيع كاال دستخوش تحوالت گسترده حمل و نقلمديريت ناوري، فعلم و با پيشرفت  
هاي نوين كه در زمينه كنترل و نظارت بر حمل و نقل، انبارداري و توزيع مواد سودمند بوده، فناوري برچسب هوشمند 

ي در عرصه حمل و نقل، امكان ثبت، اي اين فناورهاز توانايي. باشدمي) RFID(مبتني بر شناسايي از طريق امواج راديويي 
اي يكتا، رهگيري اين امر در ايجاد شناسنامه. باشدشناسايي و رهگيري خودكار مواد در هر لحظه از زمان و مكان مي

ز هاي الكترونيكي اها در پرداختاستفاده از اين برچسب. كندهاي نفتي و كنترل اصالت محصول كمك بسزايي ميفرآورده
از طريق امواج راديويي و توسط يك دستگاه قرائتگر حاصل  RFIDهاي انتقال اطالعات در برچسب. نقاط قوت آنها است

ها اجازه ارسال اين برچسب. باشدشود و داراي توانايي عملكرد به عنوان يك كارت هوشمند سوخت غيرتماسي ميمي
در يافتن و شناسايي كاال يا تجهيزات مورد نظر و اطالع از صحت و كنند و تسريع اطالعات مربوط به هر شيئ را محيا مي

ها با از تلفيق اين برچسب. باشددرستي عملكرد آنها ايجاد خواهد شد و در زمينه تعمير و نگهداري لوازم مفيد مي
يط فراهم شده و هاي محيطي، امكان بررسي و كنترل اطالعات مربوط به دما، نور، رطوبت و يا گاز موجود در مححساسه

هاي همچنين در حوزه. در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به آلودگي يا نشت مراتب به سرعت درك و اعالم خواهد شد
  .تامين مفيد و در جهت جلب اطمينان خريداران و كسب سهم مناسب از بازار موثر خواهد بودمختلف زنجيره

  
  )pt 11نازنين بي قلم .(از هم جدا شده و در يك خط باشند )-(با خط تيره  كه واژه 5كثر و حدا 3قلحدا: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه - 1

اين شناسايي توسط . باشدمي RFID2ر شناسايي از طريق امواج راديويي فناوري برچسب هوشمند ابزاري مبتني ب 
گردد جنگ جهاني دوم باز مي پيشينه اين وسيله به. يابدموجود بر روي شيئ يا شخص تحقق مي) برچسب(فرستنده كوچك 

بسيار گسترده بوده و به سرعت در حال پيشرفت  RFIDكاربردهاي . رفته است؛كه جهت شناسايي هواپيماي خودي بكار مي
از جمله . سازدها امكان كنترل و شناسايي شيئ يا شخص مورد نظر را فراهم ميكه استفاده از اين برچسبطوريبه. باشندمي

هاي باربري، پيگردي و مديريت محصول در زنجيره تامين، تحت نظر ها در انبارداري، حمل و نقل، شركتبرچسب كاربرد اين
ها غير تماسي بودن آنها بوده و حتي از مزاياي اين برچسب. باشدهاي الكترونيكي ميداشتن حيوانات، امور پزشكي و پرداخت

هاي گونه هاي متفاوت و با عملكرد تحت فركانساين برچسبها به. باشندز نميضعيت ديد مستقيم نينيازمند به قرار گرفتن در و
ها به محصوالت و ين برچسببا اتصال ا. شوند و اندازه، قيمت و برد آنها بسته به نوع كاربرد متفاوت خواهد بودمختلف توليد مي

هاي ها در مكانو همچنين با قرار دادن اين برچسبشود هاي نفتي امكان درج اطالعات محصول و رهگيري آنها ميسر ميفرآورده
آيد و در زمينه حمل و هاي محيطي، امكان بررسي و كنترل شرايط زيست محيطي فراهم ميمشخص و تلفيق آنها با حساسه

  .فرآورده هاي نفتي مفيد خواهد بودنقل 
                                                           

  واحد تهران مركزيكارشناس ارشد مهندسي برق گرايش الكترونيك از دانشگاه آزاد اسالمي  -1
2 Radio Frequency Identification 
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  و اجزاي سيستم آن RFIDمعرفي  - 2
مبني بر اينكه نور و امواج راديـويي هـر    1864در سال  1اديويي به كشف فاراديپيشينه فناوري شناسايي از طريق امواج ر

افت اطالعات مـورد  يدر RFIDستم يك سياندازي  هدف اصلي از راه. گرددباشند، باز ميدو اشكالي از انرژي الكترومغناطيس مي
توانـد در   ن اطالعـات مـي  يا. رديستفاده قرار گشود تا مورد ا خوانده ميقرائتگر له يء در حال حركت است كه بوس ك شيينظر از 

د، يـ خ توليرنـگ، تـار    مـت، يك محصول مشخص مثل قيا تمامي اطالعات مربوط به و ي ك شخصيمحل استقرار و ت يمورد هو
  .باشدساير مشخصات محصول و محل توليد، نام توليد كننده، مواد اوليه، وزن 

ره شـده در  يـ اطالعـات ذخ  قرائتگـر ، 2)تراشـه + آنـتن  ( برچسـب قسـمت   4شامل  RFIDستم يس، اجزاي 1مطابق شكل 
در اين سيستم، قرائتگر امواج الكترومغناطيسي را ارسال كـرده و برچسـب بـا دريافـت ايـن      . باشدمي 4پايگاه داده و 3هابرچسب

ـ نمايد و اين اطالعات در پايگاه امواج، اطالعات از پيش ذخيره شده خود را براي قرائتگر ارسال مي وسـيله  ه داده ذخيره شده و ب
  .]1[شوند افزارهاي مربوطه پردازش مينرم
  

                   
  ] 1[نوع غير فعال  RFIDو ساختار يك نمونه از برچسبهاي  RFIDاجزاي سيستم : 1شكل 

  
شامل دو قسمت اصلي تراشه جهت حفظ و تامين حافظه و آنتن جهت ارسال  RFIDهر برچسب : برچسب و انواع آن) الف
، نيازمند به نصـب   RFIDبراي شناسايي هر شيئ يا شخص در سيستمهاي . مي باشد) در نوع غير فعال، تامين انرژي(اطالعات 

لـذا  . قيمت اين برچسبها خواهد بود بسته به نوع نياز، محل و برد الزم تفاوتهايي در اندازه و . باشيميك برچسب بر روي آن مي
، فركـانس  RFIDاز نكات پر اهميت در برچسبهاي . انداين برچسبها را در انواع مختلف و جهت كاربردهاي مختلف طراحي كرده

اين فركانس بيـانگر بـرد   . كنندگيگا هرتز عمل مي 5.8كيلو هرتز تا  125ها تحت فركانسي بين  RFID. كار اين برچسبها است
، چهار نوع برچسـب شـامل   1بطور كلي مطابق جدول . ها استچسبها، ميزان نفوذ در مواد، انرژي مورد نياز و نرخ انتقال دادهبر

  .وجود دارند 8و فعال 7فعال، نيمه6، نيمه غير فعال5انواع غير فعال
تراشه را توسط آنتن خـود از   نيروي الزم براي فعال كردن مدار.اين برچسب كه كاربرد گسترده اي دارد: برچسب غيرفعال

سپس تراشه امـواجي را كـه بايـد برگشـت داده شـود،      . كند طريق موج الكترومغناطيسي توليد شده توسط قرائتگر، دريافت مي
جهـت فروشـگاهها از ايـن    . دهـد  دارد و قرائتگر آنها را به پايگـاه داده انتقـال مـي    توسط آنتن خود براي آنتن قرائتگر ارسال مي

  .شوداستفاده مي برچسبها
باشند و با دريافت نيـروي فعـال كننـده از قرائتگـر، بـاتري را بكـار       ها داراي باتري مياين برچسب: برچسب نيمه غيرفعال

بـا توجـه بـه عـدم فعاليـت هميشـگي،  مصـرف بـاتري در ايـن برچسـبها           . كنند اندازند و اطالعات درون تراشه را ارسال مي مي
                                                           
1 Faraday 
2 Tag ( Antenna + Chip ) 
3 Reader 
4 Data Base  
5 Passive 
6 Semi – Passive 
7 Semi – Active 
8 Active 

 زير اليه  تراشه

  آنتن

  محافظ
 RFIDبرچسب

  پايگاه داده
  قرائتگر

 آنتن قرائتگر
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متر است و جهت ارتباط نيـاز بـه دريافـت سـيگنال از      50تا  4برد آنها حدود . يابد باتري افزايش ميشود و عمر  جويي مي صرفه
  .باشدحافظه اين برچسبها نسبت به نوع غيرفعال بيشتر مي. قرائتگر خواهد بود
بوده و به طـور   ها داراي باتري بوده و خود توانايي ايجاد فركانس راديويياين برچسب: ال و برچسب نيمه فعالبرچسب فع

كند كه نوع برچسب خود در هنگام نياز عمل مي در مواردي امكان زمان بندي فعاليت برچسب نيز وجود دارد و يا(مداوم فعـال 
  .]1[و در حال ارسال اطالعات به قرائتگر است و حافظه بيشتري نسبت به نوع غير فعال دارند ) باشدنيمه فعال مي

  
  ]RFID ]1سب مقايسه انواع برچ: 1جدول

  مزايا  معايب  نوع برچسب

، عملكرد ضعيف در مجـاورت  )متر 4حدود (فواصل كوتاه   غير فعال
  مايعات و فلزات، اغلب حافظه تنها خواندني دارند

عمر طوالني ، هزينه پايين ، محدوده كاربرد وسيع ، انعطاف بـاال ، ابعـاد   
  كوچك

  نيمه غيرفعال
) مـواد شـيميايي   ( اتري گرانقيمت ، به دليل استفاده از ب

  كاربرد همگاني ندارد ، عمر كوتاهتر ، ابعاد بزرگتر

، قابليـت  )متـر  50تـا   4حـدود  (امكان ايجاد ارتباط در فواصل متوسـط  
اتصال به حسگرها و انتقال اطالعات آنها را دارد، حافظه بزرگتر، مناسـب  

  براي شناسايي اشياء بزرگ
، قابليت اتصال به )متر 1000بيش از (فواصل دور  امكان ايجاد ارتباط در  نيمه فعال

  فعال  حسگرها و انتقال اطالعات آنها را دارد ، حافظه بزرگتر
  

كيلو هرتز تا  125ها تحت فركانسي بين  RFID. ، فركانس كار اين برچسبها استRFIDاز نكات پر اهميت در برچسبهاي 
. ها اسـت برد برچسبها، ميزان نفوذ در مواد، انرژي مورد نياز و نرخ انتقال داده اين فركانس بيانگر. كنندگيگا هرتز عمل مي 5.8

  .باشندبسته به استانداردهاي موجود در هر كشور متفاوت ميUHF البته باندهاي فركانسي در رنج 
ر پنج دسته نوعي ديگر از دسته بندي بر اساس كاركرد برچسب و حافظه داخلي آن وجود دارد كه د RFIDدر برچسبهاي 

  :در اين پنج دسته از سه نوع حافظه استفاده شده است. نمايش داده شده اند 2مي باشند و در جدول 
باشند كه در آنها يك كد ساده توسط كارخانه سازنده وارد حافظه دسته صفر، برچسبهايي با حافظه هاي فقط خواندني مي

كـاال و همچنـين   توان جهت اموري چون تعيين نوعاز اين نوع برچسب مي .باشندتغيير نميشده است و پس از توليد ديگر قابل
-جلوگيري از سرقت استفاده كرد؛ نوعي از اين برچسبها وجود دارد كه بدون كد شناسايي است و تنها  با عبور از ميدان دستگاه

تني و سـپس فقـط خوانـدني    دسـته يـك، برچسـبهايي بـا حافظـه هـاي يـك بـار نوشـ         . سازندهاي خواننده خود را نمايان مي
)WORM1 (گيـرد؛  ورود اطالعات در اين برچسبها تنها يك بار توسط كارخانه سازنده يا مصـرف كننـده صـورت مـي    . باشندمي

پذيري بهتري نسبت بـه  بدين ترتيب از سطح باالي امنيت و انعطاف. تواند مانند يك برچسب فقط خواندني عمل كندسپس مي
دسته دو، . باشندتوانند از هر نوعي باشند اما اغلب از نوع غيرفعال مياگرچه اين برچسبها مي. اهند بودكالس صفر برخوردار خو

كننـده امكـان نوشـتن اطالعـات بـر روي      در ايـن نـوع، مصـرف   . باشندنوشتن مي–هايي با قابليت خواندنبرچسبهايي با حافظه
برچسبهاي دسته صفر كه تنها يك كد ساده را حمل برچسبها نسبت به اين. برچسبها و خواندن اطالعات از آنها را خواهد داشت

نوشتن بـه همـراه يـك     –دسته سه، برچسبهايي با حافظه هايي با قابليت خواندن . نمايندكنند فضاي بيشتري را اشغال ميمي
نند، ايـن برچسـبها را از نـوع    كبا توجه به وجود يك حسگر كه اطالعاتي نظير دما و رطوبت را ثبت مي. باشندحسگر داخلي مي

نوشتن به همراه امكـان ارسـال    –هايي با قابليت خواندندسته چهارم، برچسبهايي با حافظه. كنندفعال يا نيمه فعال انتخاب مي
اين برچسبها جهت ايجاد شبكه با ساير برچسبها بدون نياز به دستگاه خواننـده مناسـب   . باشنداطالعات به صورت هوشمند مي

توان از برچسبي ديگـر  جهت نوشتن اطالعات بر روي اين برچسبها مي. باشندو هميشه به همراه يك منبع تغذيه فعال مي بوده
  .]1[از مشكالت آن مسئله امنيت پايين و قيمت باال است . يا دستگاههاي خواننده استفاده كرد) از نوع فعال(

                                                           
1 Write-Once Read-Many 
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  ]RFID   ]1دسته بندي برچسبهاي : 2جدول 
  كاربرد  منبع تغذيه  حافظه  عنوان  دسته

0  EAS1  EPC2 ندارد  EPC شناسايي  جلوگيري از دزدي  غير فعال  
1  EPC  شناسايي  هر حالتي مي تواند داشته باشد  فقط خواندني  
2  EPC   اطالعات ورود و خروج  هر حالتي مي تواند داشته باشد  خواندن –نوشتن  
3  Sensor Tags  گرهاي محيطيحس  فعال –نيمه فعال   خواندن –نوشتن  
4  Smart Dust  ايجاد شبكه حسگرها  فعال  خواندن –نوشتن  

  
شـود،  مالحظـه مـي   1كـه در شـكل   همانگونه. باشندها مي، آنتنRFIDيكي از اجزاي اساسي در سيستمهاي : هاآنتن) ب

. باشـد ارسال امواج راديويي مـي  وظيفه اصلي آنتنها دريافت و. ها هم در برچسبها و هم در دستگاههاي قرائتگر وجود دارندآنتن
نـوع  (بطوريكه دستگاه قرائتگر در هنگام خواندن، با ارسال سيگنال راديويي توسط آنـتن خـود موجـب فعـال سـازي برچسـب       

نمايـد؛ بزرگـي آنـتن    شود و برچسب اطالعات خود را توسط آنتن خود به آنتن خواننده ارسال ميمي) غيرفعال يا نيمه غيرفعال
  .]1[قيمي با برد آن دارد ارتباط مست

اين دستگاهها كه به دو صـورت  . باشند، قرائتگرها ميRFIDيكي ديگر از اعضاي سيستمهاي ): قرائتگر(برچسب خوان ) ج
خواندن . شوند، وظيفه خواندن، ثبت، نگهداري و ارسال اطالعات از برچسبها به سرور اطالعاتي را دارندميثابت و متحرك عرضه

، قرائتگرها نياز 1مطابق شكل . ديد مستقيم نيستگيرد و نياز بهتوسط امواج راديويي صورت مي RFIDيك گيرنده اطالعات در 
: هاي قرائتگر عبارتند ازمسائل در دستگاهمهمترين. باشندسيگنال و يك پردازشگر ميبه داشتن يك آنتن جهت ارسال و دريافت

، قابليت اتصال بـه شـبكه،   )فركانس و منبع تغذيه(كل سريع ،قوانين مختلف محلي پشتيباني از محدوده فركانسي متفاوت، پروت
از طريق اينترنت، از طريق اتصال به سـرور اصـلي،   : توانايي استفاده تعدادي قرائتگر با هم، توانايي به روز كردن نرم افزار قرائتگر
  .كنترلي مديريت آنتنها، ورودي خروجي ديجيتال براي حسگرهاي خارجي و مدارات

به صـورت يـك رايانـه نمـايش داده شـده       1در  شكل  RFIDاين قسمت از اجزاي سيستمهاي : پايگاه داده و نرم افزار) د
-اين محل توسط نـرم . باشد، نياز به محلي براي ذخيره و بازيابي اطالعات ميRFIDجهت پشتيباني اطالعاتي از برچسب . است

لذا پس از خواندن . پردازدها ميگيرندهاطالعاتاستخراج و تبديلهاي قرائتگر بهباط با دستگاهافزارها و پردازشگرها و برقراري ارت
  .]1[آيد كد محصول و ارتباط با پايگاه داده، امكان بدست آوردن حجم عظيمي از اطالعات مربوط به آن محصول فراهم مي

  
  RFIDمزايا و معايب  -2-1

وري، ها، افزايش نرخ بهـره  ذخيره اطالعات بيشتر نسبت به ساير سيستم: را عبارتند از RFIDچند نمونه از مزايايي فناوري 
پذيري،كاهش تلفات، امكان تغيير اطالعات برچسـبها در هـر زمـان و مكـان، امكـان      دقت باالتر و سرعت بيشتر، افزايش انعطاف

سيستم با پيشـرفت فنـاوري سـاخت اجـزاي سيسـتم،       اي و از ميان اشياء، امكان توسعهخواندن و نوشتن برچسبها در هر زاويه
امكان شناسايي منحصر به فرد، امكان رديابي در هر لحظه، قابليت استفاده مكـرر، كـاهش نـرخ خطـا، امكـان تهيـه گزارشـات        

  .گوناگون، انجام اتوماسيون انبارداري، قابليت نصب حسگرها به برچسبها و ارسال اطالعات حسگر، طيف گسترده كاربرد
اندازي باال، با  هزينه اوليه راه: ، اين فناوري از محدوديتهايي نيز برخوردار است كه عبارتند ازRFIDا وجود مزاياي فناوري ب

توجه به قوانين مختلف محلي استاندارد كلي در اين زمينه تدوين نشده است، مشـكالت ناشـي از تـداخل بـا سـاير فركانسـها،       
از برچسبها عدم عملكرد برچسب ناشي از مجاورت مايعـات و فلـزات، مشـكالت ناشـي از     مشكالت امنيتي، تضعيف و در بعضي 

شود، مشـكالت ناشـي از تـداخل عملكـرد     خواندن تعداد زيادي برچسب با هم كه گاهي موجب خوانده نشدن چند برچسب مي
  .]1[ايي دستگاههاي خواننده، آلودگي و تشعشعات، آسيب ناشي از الكتريسيته ساكن، شرايط آب و هو

                                                           
1 Electronic Article Surveillance 
2 Electronic Product Code 
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  RFIDانتخاب يك برچسب  -2-2
در جهت انتخاب بر چسب مناسب براي يك كاربرد خاص پارامترهاي متعددي را بايد در نظـر گرفـت كـه در ذيـل آمـده      

اندازه و شكل، فاصله برچسبها از يكديگر، مقاومت، آيا برچسب چند بار مصرف است، مقاومت مورد نياز در عوامل محيطي : است
گيرد، فاصله ارتباطي چقـدر اسـت، اثـر    ار يا مواد فاسد كننده، قطبي بودن، در چه رنج دمايي مورد استفاده قرار مياز جمله بخ

، محـدوده فركانسـي عملكـرد    )نـويز الكتريكـي و سـاير دسـتگاههاي راديـويي     (موادي همچون فلزات و مايعات، عوامل محيطي 
، آيـا الزم اسـت   )آمريكـا، اروپـا و آسـيا   (، قوانين محلي )ISO , EPC(باطي برچسب، پشتيباني از استانداردها و پروتكل هاي ارت

چه تعـداد برچسـب در يـك ميـدان و در يـك      (برچسب اطالعات بيشتري به غير از شماره شناسايي را ذخيره كند، ضد تداخل 
اي هـاي خواننـده  چـه دسـتگاه  (هاي خواننده ، پشتيباني دستگاه)زمان خوانده مي شوند و با چه سرعتي بايستي شناسايي شوند

  .] 1[، برچسب نياز به چه درجه امنيتي دارد )توانايي خواندن اين برچسب را دارند
  
  مديريت زنجيره تامين - 3

در  .الكترونيك در دنيا مطرح است سازي كسب وكار امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني زيرساختي پياده
 .حاضر بايد محصوالت متنوع را بـا توجـه بـه درخواسـت مشـتري در دسـترس وي قـرار داد        در عصرهاي جهاني موجود  رقابت

قبال وجود نداشته است، در نتيجه  خواست مشتري بر كيفيت باال و خدمت رساني سريع موجب افزايش فشارهايي شده است كه
هـاي اقتصـادي و توليـدي     ر بازار رقابتي موجـود، بنگـاه  د. تمامي كارها برآيند توانند به تنهايي از عهده شركتها بيش از اين نمي

خـارج از سـازمان نيازمنـد     پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منـابع و اركـان مـرتبط    عالوه بر
بـر ايـن اسـاس    . اسـت  رقابتي با هدف كسب سهم بيشـتري از بـازار   علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي. اند يافته

كنتـرل موجـودي،    ريزي محصول، خدمت نگهـداري كـاال،    ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه فعاليتهايي نظير برنامه
. مشتري كه قبال همگي در سطح شركت بوده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقـال پيـدا كـرده اسـت    توزيع، تحويل و خدمت به

اي اسـت   پديـده  تـامين مديريت زنجيره. تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليتهاست نجيرهمساله كليدي در يك ز
اطمينان و سريع را با محصوالت بـا كيفيـت در حـداقل     دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل كه اين كار را به طريقي انجام مي

بـه   شود كه رسما از يكـديگر جـدا هسـتند و    ند سازمان تشكيل ميكلي زنجيره تامين از دو يا چ در حالت. هزينه دريافت كنند
هايي باشـند كـه مـواد     توانند بنگاه سازمانها مي اين. شوند وسيله جريانهاي مواد، اطالعات و جريانهاي مالي به يكديگر مربوط مي

حتـي خـود   . كننـد  توليـد مـي  فروشـي   فروشـي و خـرده   خدماتي چون توزيع ، انبارش، عمـده  اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا
  .توان يكي از اين سازمانها در نظر گرفت كننده نهايي را نيز مي مصرف

كردنـد تـا بـا استانداردسـازي و بهبـود       رقابتي خـود تـالش مـي    ميالدي، سازمانها براي افزايش توان 70و  60در دو دهه 
 در آن زمان تفكـر غالـب ايـن بـود كـه مهندسـي و      . با كيفيت بهتر و هزينه كمتر توليد كنند يندهاي داخلي خود محصوليآفر

بـازار و در نتيجـه كسـب سـهم بـازار       هـاي  نياز دستيابي به خواسـته  طراحي قوي و نيز عمليات توليد منسجم و هماهنگ پيش
ميالدي بـا افـزايش    80در دهه  .كردند  طوف ميرا بر افزايش كارايي مع به همين دليل سازمانها تمام تالش خود. بيشتري است

در خطـوط توليـد و توسـعه     اي بـه افـزايش انعطـاف پـذيرش     الگوهاي مورد انتظار مشتريان، سازمانها به طـور فزاينـده   تنوع در
يـد و  ينـدهاي تول آميالدي، به همـراه بهبـود در فر   90دهه  در. مند شدند محصوالت جديد براي ارضاي نيازهاي مشتريان عالقه

ينـدهاي  آفر مجدد، مديران بسياري از صنايع دريافتند كه براي ادامه حضـور در بـازار تنهـا بهبـود     بكارگيري الگوهاي مهندسي
كنندگان قطعات و مواد نيز بايد موادي با بهترين كيفيـت   هاي شركت كافي نيست بلكه تامين پذيري در توانايي داخلي و انعطاف

هاي توسعه بازار توليدكننـده داشـته    كنندگان محصوالت نيز بايد ارتباط نزديكي با سياست توزيع وو كمترين هزينه توليد كنند 
هاي در سالهاي اخير بسياري از فعاليت. وجود نهاد باشند؛ با چنين نگرشي، رويكردهاي زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه

  .]2[ هاي جديد در حال انجام است روش اساسي مديريت زنجيره با
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  در زنجيره تامين RFIDكاربردها و مزاياي  -3-1
نمونـه هـايي از    3در جـدول  . در زنجيره تامين كنترل بهتر و بازدهي بيشتري را به ارمغان آورده اسـت  RFIDاستفاده از 

نمـايش داده  باشـد،  در زنجيره تامين كه مقسم بر پنج مرحله خريد، ساخت، انبار، حمل و فروش مـي  RFIDكاربردها و مزاياي 
  .] 2[شده است 

  
  ] 2[در زنجيره تامين  RFIDكاربردهاي : 3جدول 

  مزيت/ كاربرد   مرحله

با اتصال دستگاه قرائتگر براي مشتريان ، به تـامين كننـده هـا     –توانايي مديريت موجودي فروشنده/ توانايي سفارش مجدد به صورت خودكار   خريد
  پشتيباني الزم جهت دوباره پر كردن محصول با توجه به مصرف/ اهد شد امكان مشاهده ميزان مصرف كاال داده خو

  ذخيره عمليات انجام شده و هدايت جريان كار/ دنبال كردن كار در مراحل مختلف توليد/ حصول اطمينان از مواد مصرف شده در توليد ساخت

  انبار

هدايت صحيح به محل مورد نظر، بـه روز رسـاني   (ه بندي و چيدن خودكار بست/ تعيين خودكار موقعيت كاال با دقت بهتر و همراه با مسيريابي
تشخيص موجودي هاي قديمي، تشخيص موجودي هايي كه مدتي است بي تحرك / پيدا كردن موجودي در محل نادرست)/ خودكار موجودي

اعـزام خودكـار   ) / نـور، رطوبـت ، دمـا    : ماننـد ( كنترل و تغيير شـرايط محيطـي  / تخمين ميزان محصوالتي كه با هم انبار شده اند / مانده اند 
باال رفتن سرعت انتقال كـاال از  / شناسايي خودكار محل داراي سفارش جديد / كاهش ذخيره كردن موجودي / محصول جهت دستگاه باربري 

  ...)ينرها ، قفسه ها ، جعبه ها و كانت: مانند(رهگيري اموال / شمارش و قيمت گذاري خودكار موجودي/ مديريت موجودي از راه دور / انبار 

  حمل
/ توليد خودكار مدارك مربوط به حمل/ تاييد مراحل بارگيري و تخليه كاال و وصول تريلر به همراه موجودي آن/ انجام خودكار مراحل حمل

با استفاده از (ابي خودكار محصول ردي...) / كانتينر ها ، مخازن و : مانند(رهگيري تجهيزات دخيل در حمل / مقايسه محتويات با مدارك حمل
GPS /(پيدا كردن كانتينرها.../ مشخص كردن حق تقدم براي محموله ها در هنگام بارگيري،تحويل و /اعالم هشدار در هنگام ديركرد محموله  

  فروش

هگيري محصوالت داراي زمـان  ر/ تاييد خودكار دستور سفارش و حمل/ توانايي پيشگيري از دزدي محصوالت / رسيدگي خودكار به سفارشها 
رهگيـري  )/ يـك بـه يـك   (توانايي فروش مشـخص  / وارسي خودكار كاال / اعالن خودكار جهت حمل كاال / مصرف كوتاه جهت كاهش ضايعات

/ كنتـرل دمـا و صـحت محصـول     / بهبود سرعت در فراخواني محصـوالت  / اطالع از رفتار خريد مشتري / حركت محصول در سرتاسر فروشگاه
  بهبود در نتايج مديريتي/ ان برخورداري از اطالعات مربوط به تعمير و نگهداري كاال امك

  
  RFIDراهكارهاي برچسب هوشمند  -4

ليكن در . رداخته شددر بخش پيشين به بيان راهكارهاي برچسب هوشمند در مديريت زنجيره تامين مقسم بر پنج قسم پ
  :پردازيمدر نگهداشت، انتقال و عرضه فرآورده هاي نفتي مي RFIDهايي ديگر از راهكارهاي ذيل به نمونه

  
  جهت شناسايي و ثبت خودكار RFIDكارت  -4-1

و دستگاههاي قرائتگر،  RFIDبطوريكه با استفاده از برچسب . امكان شناسايي خودكار را فراهم ساخته است RFIDفناوري 
مشخص خواهد بود و اين اطالعات به پايگـاه مركـزي انتقـال داده    شناسايي خودكار انجام شده و موقعيت و زمان ورود و خروج 

اين امر بـه  . شودبدين طريق وضعيت و هويت ثبت مي. باشدثبت الكترونيكي يك كاربرد جديد از شناسايي خودكار مي. شودمي
و كم شـدن خطـاي    رهگيري برچسب، نظارت بر ورود و خروج و بهبود مديريت كمك خواهد كرد و باعث بهبود امنيت عمومي

  .]4، 3[انساني خواهد شد 
كـد شناسـايي يكتـا    : ، با استفاده از يك ثبت كننده الكترونيكي در شرايطي كه داراي سه مشخصه به شرح2مطابق شكل 

باشـد، همچنـين از نظـر    ) به روز شـدني  –نوشتني(و ساير اطالعات ) قفل شدني –نوشتني (، مشخصات وسيله )فقط خواندني(
  .]5[يابد جاسوسي حفظ شده باشد و اتصال اين كارت به پايگاه داده اصلي، مزاياي ثبت الكترونيكي تحقق مي امنيتي از
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  ]5[جهت شناسايي و ثبت خودكار RFIDنمايش كارت : 2شكل 

 
  رهگيري محصوالت -4-2

در . شـود آنها فراهم مـي  با اتصال اين برچسبها به محصوالت و فرآورده هاي نفتي امكان درج اطالعات محصول و رهگيري
تواند از يك برچسب منحصر به فرد استفاده كند كه داراي توانايي حمل اطالعاتي نظيـر مشخصـات   هر شيئ مي RFIDفناوري 

توان هر ماده را بطور مجزا از ديگري رهگيري و شناسايي باشد و بدين ترتيب مي...) نوع، وزن، ابعاد، مبدا و مقصد كاال و (شيئ 
اي كه در انواع برچسبهاي فعال، امكان ارسال اطالعات به صورت خودكـار توسـط برچسـب در    بگونه. سيريابي قرار دادو تحت م

-نظر گرفته شده است و اين امر به بهبود عمليات شناسايي محل منجر شده و به شناسايي مشخصات ماده سرعت و دقـت مـي  
و خروج اشيا، كنترل نا محسوس، محافظت از دزدي و پيگردي اشـيائ  بخشد و بدين ترتيب امكان ثبت و نظارت بر لحظه ورود 

  .باشدمفقود شده فراهم مي
  
  اصالت محصوالت -4-3

  مـت، يقباشد كه داراي توانايي حمل اطالعـاتي نظيـر   هر محصول داراي يك برچسب منحصر به فرد مي RFIDدر فناوري 
. ساير مشخصات محصول استو واد اوليه، ميزان مرغوبيت، شرايط نگهداري محل توليد، توليد كننده، وزن، م د،يخ توليتارابعاد، 

در اين فناوري امكان درج اطالعات مربوط به انواع كاال به صورت يكتا فراهم خواهـد بـود و لـذا هـر محصـول داراي شناسـنامه       
با منحصر به فرد بـودن  . گازي خواهد بودهاي نفتي و لذا امكان درج اطالعات مربوط به انواع فرآورده. مربوط به خود خواهد بود

توان از اصالت و هويت يك محصول مطلع شـد و از فـروش كاالهـاي تقلبـي     ، امكان تقلب كاهش يافته و ميRFIDبرچسبهاي 
همچنين با توجه به خاص بودن بعضي از محصوالت، شرايط حمايت از حقوق معنوي و مالكيت صنعتي هر كـاال  . جلوگيري كرد

  .شود و گام موثري در جهت جلب اطمينان خريداران و كسب سهم مناسب از بازار عرضه كاال خواهد بودفراهم مي
  
  كارت هوشمند سوخت غير تماسي -4-4

-هاي ارتباطي اطـالق مـي  شبكه افزارها و نرم افزارها و سيستم عرضه سوخت توسط كارتهاي هوشمند، به مجموعه سخت
 سوخت را بااستفاده ازكارتهاي هوشمند مكـانيزه نمـوده و بسـتر مناسـبي بـراي اجـراي       شود كه كليه عمليات كنترل و عرضه

نقليه در سراسر كشور جهت بهينـه   متعدد، ازجمله امكان دسترسي دقيق به آمار و ارقام سوخت مصرفي كليه وسايل يفعاليتها
بـدين ترتيـب تهيـه    . سـازد ميسر مـي به صورت الكترونيكي  همچنين پرداخت وجه سوخت را مديريت مصرف انرژي و سازي و
ايجاد سيسـتم مكـانيزه   ، ايجاد بانك اطالعات مصرف سوخت وسايل نقليههاي مربوط به كارت هوشمند سوخت از جمله گزارش

-فرهنـگ  ،يـابى علـت آن   امكان محاسبه بازده مصرف سوخت در خودروها و ريشه، هاي عرضه سوختورده درجايگاهآفروش فر
  .شودميسر مي وري اطالعات و تجارت الكترونيك دربين آحاد مردمسازي دركاربرد فنا
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، )اعم از حقيقـي يـا حقـوقي   (صاحب خودرو و نشانى  نام: تواند شامل اطالعات متعدد باشدهر كارت هوشمند سوخت مي
وتـور  ميزان حجم روغن م، ميزان حجم سوخت خريدارى شده، نوع و مشخصات خاص سوخت مصرفى، شماره و نام محل خريد

مشخصات شخصـى  ، كل پول مبادله شده، هاى مربوطهماليات، اطالعات مربوط به خريد محصوالت غير سوختى، خريدارى شده
، تعداد روزهايى كـه سـوخت خريـدارى شـده اسـت     ، روز و ساعت خريد، ميزان مصرف سوخت به ازاى مسافت طى شده، راننده

  .]1[ است بلى خوانده شدهآخرين عدد كيلومتر شمار خودرو كه در سوختگيرى ق
  
  پرداخت الكترونيكي -4-5

امكان استفاده از برچسبهاي هوشمند به عنوان يك كارت اعتباري غيرتماسي در زمينـه پرداختهـاي الكترونيكـي يكـي از     
  .سازدرا فراهم مي  RFIDكاالي داراي برچسبوجه الكترونيكي امكان پرداخت  باشد؛ اين امرنقاط قوت آن مي

  
  زاتيتجه يريو رهگ ييشناسا -4-6

به لوازم و تجهيزات نفتي امكان نظارت بر اين تجهيزات فراهم شده و در جلوگيري از خروج غير  RFIDبا نصب برچسبهاي
ترتيب از محل هر يك از وسايل مطلع شـده و نسـبت بـه صـحت عملكـرد آنهـا       بدين. تجهيزات موثر خواهد بود) دزدي(قانوني 

دهي به اعـالم نيـاز بـا توجـه بـه اولويـت و نـوع        زمانبندي مناسب جهت استفاده از تجهيزات و پاسخ. دكسب اطالع خواهيم كر
  .باشددرخواست ميسرشده و در امر مديريت دارايي و اموال بسيار سودمند مي

  
  نگهداري و تعميرات  -4-7

مند در بخش سيسـتم مـديريت   توسط فناوري برچسب هوشمند، امكان ايجاد يك سيستم تغذيه اطالعات به صورت هوش
در ايـن سيسـتم، كليـه    . شودانبار قطعات و سيستم مكانيزه تعميرات و بطور كلي نظارت بر كليه فعاليتهاي تعميراتي فراهم مي

در يك سيستم تعمير . اطالعات تهيه شده، در يك بانك اطالعاتي ذخيره و جهت بهينه سازي امور مورد استفاده قرار مي گيرند
، امكان درج اطالعات لوازم يدكي مورد استفاده، نوع و قيمت تمام شـده، فروشـنده، تـاريخ تعـويض،     RFIDري مجهز به و نگهدا

وجود دارد و قطعات مورد نياز تعمير به طور خودكار شناسايي و مشخص شده و شرايط قطعه گـزارش  .... مشخصات تعميركار و 
، امكان سفارش خودكار قطعات مورد نياز با توجه به موجودي انبار و ميـزان  مي شود و در ضمن ارتباط موجود با زنجيره تامين

در اين سيستم پس از انجام عمليات تعمير، با توجـه بـه تجهيـز    . مصرف تخمين زده شده و زمان دريافت كاال فراهم خواهد بود
ويض قطعات معيوب، اطمينان حاصل تمام قطعات به برچسب هوشمند، امكان شناسايي قطعات جديد فراهم بوده و نسبت به تع

  .] 7، 6[توسط اين سيستم امكان مشاهده و نظارت به هنگام بر تعمير يا تعويض قطعات وجود خواهد داشت . شودمي
  
  بهداشت، ايمني و محيط زيست -4-8

ل شرايط محـيط  هاي محيطي، امكان بررسي و كنتربا قرار دادن اين برچسبها در مكانهاي مشخص و تلفيق آنها با حساسه
اي كه با استفاده از آن، اطالعات مربوط به دما، نور، رطوبت و يا گاز موجود در محيط گزارش خواهد شـد و  آيد، بگونهفراهم مي

آلودگي زيست محيطي، مانند هرگونه نشت در خطوط انتقال صنعت نفت و گاز، مراتب به در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به
اين اعالم بر اساس موقعيت و زمان دقيق رويداد بوده و با ارسال ايـن اطالعـات بـه پردازشـگر     . خواهد شد سرعت درك و اعالم

مركزي و انجام عمليات پردازش بر اساس تغييرات محيطي انجام شده تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد و بـدين ترتيـب امكـان    
هـاي حسـگر، از   جهـت ايجـاد شـبكه    در. ز آن فراهم خواهـد شـد  تهيه و تحليل گزارشات اعم از تغييرات جوي و مسائل ناشي ا

ايـن  . شودنوشتن به همراه امكان ارسال اطالعات به صورت هوشمند استفاده مي -هايي با قابليت خواندنهايي با حافظهبرچسب
همراه يك منبع تغذيـه  ها بدون نياز به دستگاه خواننده مناسب بوده و هميشه به ها جهت ايجاد شبكه با ساير برچسببرچسب
  .كردهاي خواننده استفادهتوان از برچسبي ديگر يا دستگاهها ميجهت نوشتن اطالعات بر روي اين برچسب. باشندفعال مي
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  نتايج و پيشنهادات -5
و  اي مطمـئن مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از اجزاي اصلي در زمينه كسب و كار الكترونيكي، امكان ايجـاد رابطـه  

يـا باركـد    RFIDجهـت تحقـق ايـن امـر از فناوريهـايي همچـون       . آوردهاي تدارك، توليد و توزيع را فراهم ميسودآور در حوزه
تـري نسـبت بـه سـاير     امكانـات بسـيار گسـترده   ) RFID(استفاده از فناوري شناسايي از طريق امواج راديـويي  . شوداستفاده مي

  .فناوريهاي مشابه فراهم آورده است
امكـان پرداخـت    باشد؛ اين امـر ميكان استفاده از اين وسيله غيرتماسي در پرداختهاي الكترونيكي يكي از نقاط قوت آنام

يـابي اجنـاس   توسط اين فناوري امكان موقعيت سنجي و مكان. سازدرا فراهم مي  RFIDكاالي داراي برچسبوجه الكترونيكي 
انهدام (تا زمان مصرف ) نصب برچسب(ي و كنترل موقعيت محصول از بدو توليد آيد و در زمينه رهگيرداراي برچسب فراهم مي

همچنين درجهت نظارت بر تجهيزات كارگاهي امكان رهگيـري و   .سودمند خواهد بودكننده، نظارت بر رفتار مصرفو  )برچسب
  .نظارت بر وسايل مختلف فراهم شده و در زمينه مديريت اموال كارآمد خواهد بود

توان يك سيستم تعمير نگهداري نيز بهره برد چنانچه قطعات مورد نياز تعمير بطور خودكار شناسايي و نياز مي در صورت
شود؛ در اين سيستم پس از انجام عمليات تعمير، با توجه به تجهيز تمام قطعات به برچسب هوشـمند،  شرايط قطعه گزارش مي

هـر   RFIDدر فنـاوري  . شـود تعويض قطعات معيوب، اطمينان حاصل ميامكان شناسايي قطعات جديد فراهم بوده و نسبت به 
محـل  د، يخ توليتارابعاد،   مت،يقباشد كه داراي توانايي حمل اطالعاتي نظير نوع، محصول داراي يك برچسب منحصر به فرد مي

حصـول اسـت؛ لـذا امكـان درج     سـاير مشخصـات م  و توليد، نام توليد كننده، وزن، مواد اوليه، ميزان مرغوبيت، شرايط نگهداري 
  .هاي نفتي وجود داشته و هر محصول داراي شناسنامه مربوط به خود خواهد بودمشخصات انواع فرآورده

توان از اصالت و هويت يك محصول مطلـع  ، امكان تقلب كاهش يافته است و ميRFIDبا منحصر به فرد بودن برچسبهاي 
و گام موثري در جهت جلب اطمينان خريـداران و كسـب سـهم مناسـب از بـازار      شد و از فروش كاالهاي تقلبي جلوگيري كرد 

توان از امكانات يك كارت هوشمند غير تماسـي  و با بكارگيري اين برچسبها به عنوان كارت هوشمند، مي. عرضه كاال خواهد بود
  .بهره برد

اي كه با استفاده از آن، شده است، بگونه امكان اتصال به حسگرهاي محيطي نيز در نظر گرفته RFIDدر انواع برچسبهاي 
اطالعات مربوط به دما، رطوبت، نور و يا گاز موجود در محيط گزارش خواهد شد و در صورت بروز هرگونه نشت و آلودگي 

ر هاي نفتي و دمراتب به سرعت درك و اعالم شده و بر اساس آن تصميم الزم اتخاذ خواهد شد؛ اين امر در انبارهاي فرآورده
اين وسيله به كمك نرم افزارهاي پردازشي كمك شاياني به مديريت موجودي و انبارداري . باشدخطوط انتقال بسيار سودمند مي

هاي مختلف زنجيره تامين اعم از مرحله خريد، نمايد و در حوزهكرده و در تهيه گزارشات مورد نياز با سرعت باالتري عمل مي
  .باشدمي ساخت، انبار، حمل و فروش موثر
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