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مروری سیستماتیک بر تحقیقات پیشین سیستمهای شناسایی
به کمک امواج رادیویی در زنجیرهتامین
ناصر صفایی ،*1سینا یوسفپور ،2شهریار محمدی
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 -1استادیار -2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد -3 ،دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی ،تهران
(دریافت ،7011/73/31 :پذیرش)7011/10/71 :

چکیده
با توجه به همه گیر شدن سیستم های اطالعاتی و فناوری در دنیا ،این سیستم ها کاربردهای متنوعی در زندگی با ابعاد مختلف دارد .از اینن رو
صنعتهای مختلف ازجمله صنعت انبارداری و حمل و نقل و مدیریت لجستیک و زنجیرهتامین نیز از فناوریهنای مختلنف بهنرههنای زینادی
برده اند .سیستم شناسایی به کمک امواج رادیویی که یک سیستم شناسایی و ردیابی کاال های مختلف می باشد نیز یکی از این سیستم ها است.
در این تحقیق ابتدا سعی بر معرفی و چگونگی کارکرد این سیستم هاست .هدف این مقاله مرور کاربردهای سیستم شناسایی با امواج رادینویی
در لجستیک و زنجیره تامین طی سال های  7101تا  3131می باشد که از این حین  %7/1مقاالت بین سنال هنای  7101تنا  3111و  %1بنین
سالهای  3111تا  3111و  %37بین  3111تا  3171و  %1بین  3171تا  3171و در نهاینت  %40مقناالت طنی سنالهنای  3171تنا 3131
می باشند .این مقاالت زمان انتشار آن ها تقسیم بندی شده است و این مقاله به گستردگی کاربرد اینن سیسنتم در لجسنتیک و زنجینره تنامین
خصوصاً طی سال های  3170تا  3131پی برده است و در انتها با بهدست آوردن تعداد رویکردهای حل ،به رویکردهایی که کمتر کار شده است
رسیده که میتواند زمینهای برای تحقیقات آتی باشد.
واژههايكليدي :ردیابیاطالعات،سيستمشناساییباامواجرادیویی،انبارداريدرزنجيرهتامين،مدیریتلجستيک،رهگيري
كاالها 

-1مقدمه21
طی دهه های گذشته ،در عصر ارتباطات بی سیم ،مفهوم شناسایی
توسط امواج رادیویی ( )RFIDاولین بار توسط لئون ترمن در زمان
جنگ جهانی دوم برای دولت شوروی سابق به جهت جاسوسی نه
شناسایی ارائه شد و بعدازآن در جنگ بریتانیا از آن برای سیستم
شناسایی دوست از دشمن برای هواپیماها استفاده کرد.
بعد از آن توسط کاردولو در سال  7112که بهعنوان دسنتگاه
 RFIDبا حافظه بود ارائه شند و در سیسنتمهنای حمنل و نقنل،
امنیت ،بانکداری و پزشکی از آن استفاده شد [.]7

در زنجیره تأمین ،انبننار عضننو مهمی برای اتصننال اجنزای
زنجیره محسننوب می شننود و برای افزایننش بازدهننی و کاهش
هزینه ،سننامانههایی بننرای مدیریننت انبنننار طراحنیشندهانند.
فناوریهای شناسایی خودکار مانند شناسنایی فرکنان رادینویی
یکی از این سامانهها منیباشند کنه امکنان جمنعآوری دادههنای
مربوط به اشیای فیزیکی برچسبگذاری شده را فراهم منیآورنند
تا توسط قرائت گرها در نقاط مختلنف زنجینرهتنامین جمنعآوری
شوند .این دادهها با استفاده از مدیریت سیستمها قابل ردینابی در
انبار هستند تا به بهبود زنجیره کمک کند .یک سیستم با قابلینت
ردیابی باید بهاندازه کافی برای تعداد زیادی شی فیزیکنی کنه در
زنجیرهتامین جاری هستند ،عمل کند.

 RFID7نوعی پیشرفته بارکد می باشد که باعث سریع تر شدن
ردیابی اقالم و پردازش سریعتر دادهها در سیسنتم منیشنود و از
این سیستم نیز می توان در مدیریت انبار استفاده کرد بهطوریکه
شامل ثبنت اطالعنات ورود و دریافنت ،طبقنهبنندی ،جانمنایی و
مدیریت نگهداری ،برداشت و تحویل ،خروج و انتقنال محصنوالت
انبار باشد.

در این تحقیق با توجه به هزینهبر بنودن انبنارداری قصند بنر
معرفی سیستم  RFIDاست که اینن هزیننههنا را کناهش دهند و
سرعت عمل انبارداری را افزایش دهد .یکی از اصلیترین حوزههنا
در زنجیرهتامین ،انبارداری میباشد که میتوان با استفاده از اینن
سیسنتم در انبنار ،هزیننههننای انبنارداری را در اشنترا گننذاری
اطالعات کاهش داد .هدف از این تحقیق پیدا کنردن موونوعاتی
است که در این حوزه کار نشده است .علت انتخاب اینن موونو
همهگیرشدن حوزه  IT3است و همچنین هدف بیشتر سیستمهای
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خودکار شناسایی ،افزایش کارایی ،کاهش خطاهنای ورود دادههنا
در سیستم و کم کردن نیروی انسانی است و برای انجام کارهنایی
بننا ارزشافننزوده بیشننتر مانننند ارائننه خنندمات بننه مشننتریان،
فناوری هایی موجود هستند که در شناسایی خودکار به ما کمنک
میکند مانند :کدهای بارکد ،کارتهای هوشمند ،تشخیص صندا،
برخی از فناوری های بیومتریک ،شناسنایی کاراکترهنای ننوری و
شناسایی فرکان رادیویی ازجملنه اینن سیسنتمهنا منیباشنند.
همچنین میتوان با بهدستآوردن ROI7اقتصادی بودن این طنر
را بررسی نمود .در سال های اخیر ،بسیاری از فروشنندگان سنعی
در معرفننی سیسننتم  RFIDبننرای بهینننهسننازی فرآیننندهای
زنجیرهتامین را دارند .با استفاده از این سیستم ،آنها منیتواننند
اطالعات محصوالت را بالفاصله شناسایی کرده و فرآیند ارسال آن
اطالعات را در لحظه کنترل کنند [.]7
برای پی بردن اهمیت این سیستم نسنبت بنه سیسنتم هنای
دیگر میتوان به مزایای این سیسنتم اشناره کنرد .درواقنع RFID
از دسنته فنناوریهنای  ADC 3مننیباشند کنه امنواج رادیننویی را
برای ارسال دیتا بنین ینک ریندر و آیتمنی کنه موقعینت مکنانی
آن تغییرپننذیر اسننت ،مننورد اسننتفاده قننرار گیننرد .ایننن فننناوری،
سننریع و بننا اطمینننان اسننت و نیننازی بننه دینند فیزیکننی یننا
تماس بین ریدر و آیتم موردنظر نمیباشند .بارکند نینز از دسنته
تکنولوژیهای  ADCمیباشد.
با اینحال این سیستم برتریهای زیادی نسبت به بارکد دارد.
مدیریت زنجیره تامین باعث مدیریت جریان اطالعات منی شنود و
استفاده از  RFIDباعنث افنزایش دقنت و صنحت بناال در تمنامی
مراحل زنجیرهتامین میشنود تنا بتنوان بنا اعتمناد بنر اطالعنات
دریننافتی ،تصننمیمهننای مننرتبط بننا انبننارداری را اتخننا نمننود و
چالشهای مرتبط با زنجیرهتامین را کاهش داد [ .]3از آنجاکه در
صنایع بزرگ انبارهای گسترده و متراکمنی وجنود دارد ،مندیریت
آنها با چالش هایی نظیر افزایش میزان موجنودی انبنار بنهدلینل
پیشبینی نامناسب تقاوا و افزایش هزینههای انبارداری و حمل و
نقل میباشد ،این صنایع میتواننند بنا بهنرهوری از اینن فنناوری
هزینههای کمتری را متحمل شوند [.]3
می توان این سیستم را برای به اشنترا گذاشنتن اطالعنات
مینننان تنننامینکننننندگان ،تولیدکننننندگان ،خنننردهفروشنننان و
مصرفکنندگان با هدف صرفهجویی در وقت ،کمکردن هزینههنا،
توزیع سریعتر و افزایش کارایی سیستم لجستیک انتخاب کرد [.]2
 C++و XML

با پیادهسازی  RFIDتوسنط برنامنهنویسنی در
می توان حمل و نقل در انبار را اتوماتیک کرد تا به بررسی مینزان
دقت خواندن تگها پرداخت [.]0
Return On Investment
Automatic Data Capture
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میتوان این سیستم را بر روی نوارنقالههای موجنود در انبنار
پیاده کرد تا با استفاده از آن ،اطالعات کاالها را بهصورت پیوسنته
به دیگر توزیع کنندگان به اشترا گذاشت [ .]1پیندایش کلنی و
تکامل سیستم های شناسایی با امواج رادیویی بنه جننگ جهنانی
دوم بر میگردد که در آن زمان از این سیستمهنا بنهعننوان ابنزار
بریتانینا و
جاسوسی در شوروی سابق استفاده منی شند و سن
آمریکا از این سیستمها استفاده کردند و پ از مندتهنا از اینن
سیستم در شرکتهای بزرگ از جمله آمنازون اسنتفاده شند [.]4
شکل ( )7تکامل سیستم  RFIDدر طول زمان را نشان میدهد .با
توجه به اینکه در رابطه با این سیستم ،مرور ادبی جدیدی نسنبت
به سالهای اخیر انجام نشده است پن در اینن مقالنه سنعی بنر
پرداختن در منرور اینن موونو در سنالهنای اخینر و فهمیندن
موووعات جدید در راین رابطه شدهاست.
ساختار این مقاله به چهار بخش تقسنیم شندهاسنت .بخنش
دوم به متدولوژی تحقیق پرداخته شده است .بخش سوم به منرور
ادبی که شامل تعاریف اولیه این سیستم ،تاریخچه و مرور مسنائل
جدیدی اسنت کنه اینن سیسنتم در سناالهنای اخینر بنه وجنود
آوردهاست ،شدهاست .در بخش سوم به تقسیمبنندی رویکردهنا و
مجالت پرداخته شده است و از آنجا این مقاله به موووعات کمتنر
کار شده پی برده است و در بخش انتهایی آن موووعات بهعننوان
پیشنهاد آورده شدهاست.
پیش از پرداختن به هدف اصلی این پژوهش ابتدا شنباهت و
تفاوت آن با یکی از مقاالت مشابه در همین حوزه که اخیرا چنا
شده است ،مورد بررسی قرار میگینرد .در اینن مقالنه ،نویسننده
توسط نرمافزار  ،Rطیف گستردهای از مقناالت حنوزهی  RFIDاز
سال  3117را از پایگاههای علمی بررسی و جمعآوری کرده است
[ .]1هدف اصلی دنبال شده شناسایی بخشهایی از رنجیره تامین
میباشد که در آنها بیشنتر فنناوری  RFIDمنورد اسنتفاده قنرار
گرفته و مورد توجه محققین بوده اسنت .همچننین ،نویسننده بنا
استفاده از فناوریهای خوشهبندی و ارجاعات مقناالت ،سنعی بنر
دستهبندی مقاالت این حوزه داشته است تا نویسندگان ،مننابع و
کشورهای مطر در بحث مطالعات مربوط به  RFIDرا شناسنایی
کند .این در حالی اسنت کنه در پنژوهش حاونر ،مقناالت منورد
بررسی ابتدا بر اساس زمان انتشار دستهبنندی شنده و سن بنا
بررسی ویژگیهنای مقناالت ماننند حیطنه تحقینق  ،روش حنل،
شرایط قطعیت ینا عندم قطعینت ،ننو دادههنای اسنتفاده شنده
(گسسته ینا پیوسنته) و ابعناد مسنئله (تنک ینا چنند سنطحی)،
حوزههای کمتر بررسی شده معرفی شده است .از دیگر تفاوتهای
بارز این دو تحقیق ،نحنوهی انتخناب مقناالت منیباشند .در اینن
تحقیق ،مقاالت ابتدا مورد مطالعه قرار گرفته است و مرتبطتنرین
پژوهشها برای تحلیل و بررسی برگزیده شدهاند تا بتوان بهصورت
دقیقتر پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه کرد .اما ،همانطور که
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پیشتر اشاره شد ،نویسنده مقاله مذکور صرفا بنر اسناس کلمنات
کلیدی مقاالت آن ها را از منابع علمی اینترنتنی اسنتخراج کنرده
است .بنابراین اگرچه از نظر ویژگی هر دو پنژوهش تفناوتهنایی
دارند اما در اصل مووو که شناسایی شکافهای علمی موجود و
شناسایی بخشهنای بیشنتر منورد توجنه  RFIDدر لجسنتیک و
زنجیره تامین ،مشابه هستند.
تکاملRFID

ازاوایلجنگجهانیدوم(RFIDشناساییفركانسرادیویی)
بهطرزخارقالعادهاییتکاملیافتهاست.اینفناوريدربسياري
ازشركتهادرسراسرجهانبهیکضرورتدرزنجيرهتامين
تبدیلشدهاست.

11

-2متدلوژيتحقيق 
این تحقیق برای پاسخ به پرسش هنایی چنون پرسنشهنای زینر
مطر گردیدهاست:
 این سیستم چه کاربردهایی دارد؟
 استفاده از این سیستم در لجستیک و زنجینرهتنامین چنه
مسائلی را مطر میکند؟
 از چه رویکردهایی در این زمینه کمتر استفاده شده است؟
که برای پاسخ به آن ها ابتدا این سیستم و اجنزای آن تعرینف
به کاربردهای کلی این سیستم اشاره شده اسنت.
شده است س
بر اساس مقاالت موووعات مطر شده در مقاالت منرتبط
س
با زنحیرهتامین تقسیم بندی شده اند و در انتها رویکردهنای حنل
مسائل تقسیمبندی شدهاست که میتوان از آن موونوعات کمتنر
کار شده پی برد.
این تحقیق بر طبق جست و جو تعندادی واژگنان کلیندی در
مرورگر تحقیقاتی گوگل بهره برده اسنت کنه اینن واژگنان شنامل
سیسننتمهننای شناسننایی خودکننار بننا امننواج رادیننویی ،منندیریت
لجستیک و زنجیرهتامین و انبارداری میباشد و درنهایت منجر به
پیدا کردن  44مقاله مرتبط سیستم شناسایی خودکنار بنا امنواج
رادیویی در لجستیک و زنجیرهتامین شندهاسنت .بنر اسناس اینن
جست و جو ،مقاالتی در زمیننههنای مختلنف اینن موونو طنی
سالهای مطر شدن این سیستم در مجالت مختلف میباشد که
شکل ( )3تعداد مجالت آن مشخص گردیده است:

تعداد انتشارات مرتبط با مقاالت کارشده
30
25
20
15
10
5
0

شکل(:)1سیر تکامل

RFID

شکل(:)2تعداد انتشارات 
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شکل ( )2تعداد مقاالت در هر انتشارات طی سالهای مطر
شدن این سیستم آورده شدهاست:
others

Research gate

Wiley online

Taylor & Francis

Emerald

IEEE

springer

elsevier
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1919 2112 2110 2115 2111 2111 2111 2119 2111 2111 2113 2110 2115 2111 2111 2119 2121

شکل(:)3تعداد مقاالت مرتبط با مووو کارشده در هر انتشارات طی سالها

همانطور که مشخص شد اکثنر مقناالت کارشنده منرتبط بنا
مووو در طی سالهای  3170به بعند کنار شندهانند و مبحنث
جدید تر و کاربردیتری از آن در نظر گرفته شدهاست.

روش تحقیننق همننراه بننا تعننداد مقنناالت پیداشننده ،مطننابق
شکل ( )0میباشد:

شکل( :)0روش تحقیق
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-3مبانینظريوپيشينهتحقيق 
طبق سیر تکاملی بخش قبل ،در مقاالت نیز اولین کاربردهای این
سیستم اواخر دهه  11میالدی در صنعت بنروز داده شند و از آن
به بعد در صنعتهای مختلف از اینن سیسنتم اسنتفاده گردیند و
قبل از آن از انعکاس سیستم های رادیویی برای شناسایی استفاده
میکردند و قبل از آن بیشتر مقاالت در رابطه با باال بردن عملکرد
فیزیکی این سیتم متمرکز بودند [.]0
رویکرد این مقاله بررسی موووعات کارشده مرتبط با سیستم
معرفی شده در زنجیرهتامین طی سالهای اخیر یعننی  3170بنه
بعد می باشند کنه بنه گسنتردگی موونوعات در اینن زمیننه پنی
خواهد برد.
"مدیریت زنجیرهتامین مجموعه اقداماتی اسنت کنه طنی آن
سعی میشود عرونهکننندگان خندمات و کناال ،تولیدکننندگان،
انبارها و فروشندگان بهطوری ادغام می شوند کنه محصنوالت بنه
مقدار بهینه تولید شوند" [.]1

روشهايمختلفشناساییخودكار 
 -1-3
"اصوال به هر سیستمی که قادر به خواندن و تشنخیص اطالعنات
افراد یا کاالها باشد سیستم شناسایی گفته میشنود " کنه اننوا
مختلفی دارد از جمله نوارهای مغناطی  ،شناسایی ننوری الفبنا،
فرکان رادیویی ،تشخیص صوت ،بیننایی مصننوعی ،کنارتهنای
هوشمند ،بار کد [.]4
ردیابی بهمعنی توانایی ،پیداکردن منشاء و ویژگنیهنای ینک
محصول طبق یک یا چند معینار معنین در هنر نقطنه از زنجینر
تأمین است و پیگیری ،توانایی یافتن موقعینت محصنوالت طبنق
یک یا چند معیار معین در هر نقطه از زنجینره تنأمین منیباشند
[.]71
برخالف روش اسکن بارکد ،شناسایی فرکان رادیویی بنرای
شناسایی یک شی با ارسال یک کد منحصنر بنه فنرد کنه حناوی
اطالعات این شیء است صورت می گیرد و هر شنیء بنا برچسنب
این سیستم منفعل (حاوی یک تراشه سیلیکون) و ینک خوانننده
میتواند در یک پایگاه داده کام یوتری انبار آپلود شود تا اطالعات
مربوط به این مورد را بررسی کنند .برخنی از اینن سیسنتمهنا از
برچسب های فعال و نیمه فعال استفاده میکنند که با باتری کنار
میکنند تا با خواننده ارتباط برقرار کنند .با این رویکرد که فاصله
زمنانی انتقنال سنیگنال بننین ینک  RFIDفعنال و ینک خواننننده
میتواند بسیار طوالنیتر از برچسبهای غیرفعال باشد .همچننین
به عنوان یک روند ،دیده شده است که این سیستمها ممکن است
جایگزین سیستمهای بارکد در آینده شوند .با این ننو فننآوری،
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انبار میتواند با دقنت بیشنتری در ینک روش سناده ،بنه موقنع و
کارآمدتر ،منجر به کاهش قابلتوجه زمان پنردازش داده و هزیننه
کار شود ،در حالی که هر بارکد باید بنه صنورت جداگاننه اسنکن
شود که یک فرآیند زمانبر است .یک برچسب همچنین میتوانند
اطالعات مورد نیاز از پیش تعریف شده توسط کاربر را خیره کند
ولی در بارکدها تنها اطالعاتی که خنود سیسنتم نیناز دارد را بنه
سیستم میدهد [.]1
داده های  RFIDدر یک پایگاه انبنار داده خینره منیشنوند.
نرم افزارهای پشتیبانی بنرای پایگناه داده هنای مبتننی بنر RFID
میتوانند با استفاده از  ،postgresSQL ،SQL Server ،Oracleینا
 MySQLایجاد شوند .یک برچسنب  RFIDمعمنولی شنامل ینک
چیپ کوچک نینز هسنت کنه بنه آن  ICگفتنه منیشنود و اینن
برچسبها میتوانند به شیءای که باید پنیگینری شنود ،متصنل
شوند  .چینپ هنر برچسنب شنامل ینک شنماره سنریال از پنیش
برنامهریزی شده یا شناسه منحصر به فرد است که همراه با حافظه
تخصیص داده می شود که شامل یک شناسه ردینابی منحصنر بنه
فرد است و به همراه کد محصنول الکترونیکنی منحصنر بنه فنرد
( 7)EPCو دیگر دادههای مربوط به حافظه موجنود در آن خینره
میشود که آن را قادر به خواندن و پیگیری منیسنازد [ .]71بنه
عنوان مثال ،برخی از کاربرد های این سیستم ،به پرستاران اجنازه
دسترسی به اطالعات قفسنه هنای دارو و ردینابی موجنودی دارو،
تجهیزات و کارکنان را میدهد [.]77
کاربرد دیگر این سیستمها در سوپرمارکتها و فروشگاههنای
بزرگ است که به موجب آن برچسبهای کوچک  RFIDبنه هنر
شیء در هر قفسه اختصاص داده منی شنوند ،بنه طوریکنه سنوپر
مارکت قادر به ردیابی موجنودی از کارخاننه و زنجینره توزینع تنا
چرخدستی مشتریان است.
انوا مختلفی از برچسب های  ،RFIDبسته به نو کاربردهای
آن وجود دارد .برچسبها میتوانند بنا الزامنات طراحنی مختلنف
مطابق با انوا مواردی که برچسبها به آنها ومیمه خواهد شند
(به عنوان مثال ،مچبند ،دکمهها ،جنواهرات) تطبینق داده شنوند.
مقدار اطالعات هر برچسب میتواند بسته به ظرفیت حافظه چیپ
کام یوتر آن تغییر کند .نو داده منتقل شده توسط هنر برچسنب
نیز متفاوت است [.]73
سه نو برچسب مطابق با الزامات خاص کناربرد وجنود دارد.
این برچسبها شامل برچسبهای غیر فعال ،فعنال و نیمنه فعنال
میباشد .برچسبها همراه با چند آنتن میتوانند مواننع را نادینده
گرفته و خوانایی آن ها را افزایش دهد ،به شرطی کنه بنا طراحنی
چیپ منطبق باشد [.]72
Electronic Product Code
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آنتن ها ،جریان الکتریکی را به امواج الکترومغناطیسی تبندیل

شناسننایی شننوند و داشننتن نینناز بننه آنننتن و  ...دارای اشننکال و
قابلیتهای مختلفی میباشند.

امواج به آنتن تعبیه شده در تگها میرسنند ،مجندد بنه جرینان

کنترلکننده در هر شبکه ،اغلب یک کام یوتر شخصنی و ینا
یک ایستگاه کناری اسنت کنه بنر روی آن باننک اطالعناتی و ینا
سیسننتم نننرمافننزاری اجننراء شنندهاسننت (و یننا شننبکهای از ایننن
ماشینها).

محیطی و کاربرد مورد نظر باشد.

کنترل کننده بنر اسناس اطالعنات درینافتی قنادر بنه انجنام
عملیات مختلفی با توجه به نو سیستم  RFIDمیباشد از جمله
نگهداری و بههنگام سازی موجودی کاال و اعالم اتوماتیک به واحد
تدارکات (در مواردی که موجودی یک کاال از سقف تعینین شنده
کاهش پیدا می نماید) ،ردیابی جابهجایی اشیاء در یک سیستم و
حتی تغییر مسیر آنان (نظیر سیستم تسمه نقالنه در ینک برنامنه
صنعتی) ،بررسی هویت و اعطاء مجوزهنا ،بنه روز رسنانی حسناب
کاربران [.]70

کرده و آنها را در محیط اطراف منتشر منیکننند .زمانیکنه اینن
الکتریکی تبدیل می شود و تگ با استفاده از آن جریان الکتریکنی
به کار میافتد و اطالعات خود را منتشر میکند .آنتنها نیز دارای
انوا مختلفنی هسنتند و انتخناب آننتن بایند بنر اسناس شنرایط

گاهی اوقات نیاز می شود تا اطالعات تگها را خارج از محیط
کار مشاهده کرد و یا تغییر داد .برهمین اساس بازخوانهای قابنل
حمل نیز تولید و عروه گشتهاند.

بنابراین اگر الزم به تغییر و مشاهده در محیط کار با اطالعات
تگها بود باید از بازخوانهای ثابت اسنتفاده کنرد و اگنر الزم بنه
ویننرایش تننگ در خننارج از محننیط کننار اطالعننات بننود باینند از
بازخوان های قابل حمل استفاده کرد .ریدرها بنر حسنب محنیط،
کارکرد ،فرکان  ،تعنداد تنگ هنایی کنه در هنر لحظنه منیبایند

در جدول ( )7تعریف بخشهای مختلف سیستم شناسایی بنا
امواج رادیویی آورده شدهاست:

جدول(:)1تعاریف 
تعاریف

بخشها 


یک روش شناسایی اتوماتیک است که میتواند اطالعات هویت یک شی یا فرد را با استفاده از امواج رادیویی بیسیم ردیابی کند []0

 RFID

برچسب های فعال یک فرستنده و منبع قدرت خود (معموال یک باتری) دارنند .منبنع قندرت بنرای اجنرای
مدارهای میکروچی ها بهکار میرود و سیگنال را به خواننده منتقل میکند []70

فعال

تگهای نیمه فعال از یک باتری برای تامین جریان الکترونیکی میکروچیپ  ICاستفاده میکننند ،امنا بنرای
برقراری ارتباط از امواج الکترومغناطیسی قرائتگر یا کارت خوان یا آنتن استفاده میکنند []0

نيمهفعال


برچسب غیرفعال برچسبی است که شامل باتری نمیباشد؛ قدرت برق توسط قرائتگنر تنامین منیشنود ".
هنگامی که امواج رادیویی از قرائتگر با ینک برچسنب فعنال برخنورد منیشنود ،آننتنهنای منارپیچ درون
برچسب ،میدان مغناطیسی را تشکیل میدهند []71

غيرفعال

برچسبها


آنتنهای  RFIDبا کمک قرائتگرها قابلیت استفاده دارند و برای ارتباط با برچسبها مورد استفاده قرار میگیرند

آنتنها 


یکی از مهمترین اجزای سیستمهای مبتنی بر  ،RFIDبازخوان اطالعات تگها می باشد که بر اساس کاربرد ،انوا مختلفنی دارد امنا
مهمترین وظیفه این دستگاه ها ارسال امواج جهت شناسایی تگ ،دریافنت اطالعنات تنگ ،ثبنت اطالعنات جدیند روی تنگ ،ارسنال
اطالعات به کام یوتر میباشد

قرائتگرها 


کنترلکنندهها به منزله مغز متفکر یک سیستم  RFIDعمل مینمایند .از این دستگاهها به منظور اتصنال شنبکهای چنندین بررسنی
کننده و تمرکز در پردازش اطالعات استفاده میگردد []74

لگرها 
كنتر 

منظور از مدیریت موجودی ،مدیریت مواد اولینه ،محصنوالت
حین تولید و محصوالت تولیدشده میباشد [.]71
گوتمیر و همکناران ]74[ 7بنر کاربردهنای اینن سیسنتم در
زنجیرهتامین مطالعاتی انجام دادند که مطالعات قبلی را بنه چنند
بخش در رابطه با متودولوژی حل کنه شنامل تحقیقنات آمناری،
شبیهسازی و تجربی ویا تئوری و بر اساس محتوا که شامل عوامل
پذیرش  ،RFIDمدیریت موجودی و انبارداری ،مدیریت لجستیک
و زنجیرهتامین و بهبود کارایی تقسیم کردند.
Gotmare

1

ایننن سیسننتم مننیتواننند اطالعنناتی راجننع بننه مننواد اولیننه،
اجننناس و محصننوالت در حننین تولینند را ثبننت کننند .یک ارچننه
کردن این سیستم با زنجینرهتنامین منیتوانند خندمات جدیندی
از جملننه حفننن امنیننت در محصننوالت و ثبننت صننف محصننوالت
را ایجنناد نماینند .در سیسننتمهننای کنتننرل زنجیننرهتننامین ایننن
سیستم هنا تناثیر بنه سنزایی در جرینان اطالعنات

دارنندRFID .

در چرخننه عمننر محصننوالت بننرای کنناهش زمننان پیننداکردن
محصول جدید استفاده میشود [.]71



زنجيرهتامين؛ ناصر صفایی و همکاران

سيستمهايشناساییبهكمکامواجرادیوییدر

مروريسيستماتيکبرتحقيقاتپيشين

در ارتباط با مووو  ،ویجایارامن و اسیک ]70[ 7یک مطالعنه
تجربننی در صنننایع مختلننف انبننارداری انجننام دادننند و در ایننن
نظرسنجی تعدادی عالقه مند به استفاده از این سیستم و تعدادی
تمایل کمتری به دلیل تردید بر عندم بازگشنت ننرخ سنرمایه در
استفاده از این سیستم را داشتند.
 RFIDنیز برای یک ارچنه سنازی و مندیریت اطالعنات منورد
استفاده قرار میگیرد [.]71
سیستم بی درنگ سیستمی است که در سنروی سیسنتمی
دیگر جهت سروی دهی به موقع و سریع در آن جای گرفتهاسنت
[.]31
یک ارچه سازی مبتنی بنر  RFIDبنرای مندیریت بالدرننگ در
فرایندهای تولید پویا یکی از کاربردهای آن می باشد [ .]31حتنی
میتوان این سیسنتم را بنا سیسنتم  B2B3ادغنام کنرد [ .]37در
بخشهای تولیدی ،برخی از شرکتها از این فنآوری برای ردیابی
اجزا یا قطعات در هر مرحله از ووعیت تولید اسنتفاده کنردهانند،
دادههای مبادله شده از این تراکنش منیتوانند در سیسنتم
س
2
 ERPخیره شود که در دسترس مدیران و تصمیمگیرندگان قرار
میگیرد .ماخیجا ]33[ 0در مقالۀ مروری خنود مطالعنهای در 13
کارخانه بر تاثیر این سیستم در اشترا گذاری اطالعات انجام داد
و فهمید که این سیستم دامنۀ وسعی در صنعت تولید داراست.
شکل ( )1درصد استفاده از  RFIDرا بهصورت تفکینکشنده
نشان میدهد:
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درنتیجه ،این تامین کنندگان و خرده فروشان نیاز به مراکز توزینع
کارآمدتر دارند که انبارهای خودکار مجهنز بنه تجهینزات گنران
قیمت از جمله رباتها ،سیستمهای جمعآوری سفارشات ،وسایل
نقلیه هدایت خودکار ،قفسههای خیرهسازیگردان ،سیستمهنای
خیره سازی خودکار و سیسنتمهنای بازینابی هسنتند .در آنهنا،
طراحی جدید سیسنتم هنای خینره و بازینابی خودکنار بنهطنور
فزاینده ای مطلوب است .این امکانات میتوانند تا حدی جنایگزین
نیروی انسانی برای انجام عملیات جمعآوری و قرار دادن آیتمها و
بهینه کردن فضای انبار شوند .عالوه بر این ،اجرای قابلیتهای IT
نیز پتانسیل بیشتری برای پیشرفت در در کنترل موجودی نشنان
دادهاست .این قابلیت  ITرا میتوان بنا اسنتفاده از برچسنبهنای
هوشمند مثل بارکدها ،شناسایی فرکان رادینویی و سنسنورهای
شناسایی خودکار ،همراه با شنبکههنای مخنابراتی بنیسنیم و ینا
سیستم های مدیریت یک ارچه انبار اجرا کنرد .در چننین طراحنی
جدیدی از مکانیسم خیره سازی و بازیابی ،شیءای کنه بنه تنگ
 RFIDوصل شنده باشند منیتنوان آن را ردینابی ،طبقنهبنندی و
اولویتبندی در یک روش کنتنرل بالدرننگ کنرد امنا اینن منورد
میتواند بهطور رندوم وارد سیستم شده و به قفسههنای کاالهنا را
بهصورت تصادفی توزیع و انبار کرد [.]30
دالگوی و همکاران ]31[ 4بین زنجیره تامین حالت کلی حلقه
بسته بدون استفاده از این فناوری و بنا اسنتفاده از آن را قیاسنی
انجام دادند و فهمیدند که این سیستمهنا بسنیار تواننا و سنودآور
برای شرکتها هستند و تنا حندود بسنیاری منیتوانند از کمبنود
جلوگیری کند.
در مقاله ای دیگر یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته مبتننی
بر  RFIDطراحی شنده اسنت تنا تعنداد توزینعکننندگان وتعنداد
بازتولیدکنندگان با هدف کاهش هزینه های شبکه بنرای سنرمایه
گذاری در این سیستم مشخص گردد و با روشی تقریبی و پیوسته
همراه با فناوریهای برنامه ریزی غیرخطی به نتیجه مفیند بنودن
این سیستم در شرکتها رسیدند [.]34

شکل(:)5کاربرد  RFIDدر این مقاالت

سارا و همکاران ]32[ 1روی کارکرد این سیستمها بنر اثنر
شالقی و همچنین از منظر اقتصادی بودن این سیستم به تحلینل
ننننرخ بازگشنننت سنننرمایه در پینننادهسنننازی آن پرداختنننند.
انبارهنننای نسنننل آیننننده ممکنننن اسنننت بنننه عننننوان مراکنننز
توزیع متمرکزتری طراحنی و پیناده سنازی شنوند کنه تاحندودی
جایگزین فروشگاه های سنتی و فروشگاه هایخنرده فنروش شنوند.
1
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در مقاله ای دیگنر ینک سیسنتم مندیریت مننابع لجسنتیکی
مبتنی بر  RFIDبرای مدیریت عملیات انتخاب سفارشات در انبار
مدلسازی کردند و هدف این مدل کناهش هزیننههنای انبنار بنا
حداکثر کردن پوشش آنتنهنای  RFIDبنرای خنوانئن اطالعنات
کاالها میباشد [.]31
در پژوهشی دیگنر از اینن سیسنتم جهنت گنرفتن اطالعنات
پیشرفت برنامه تولید استفاده کرده اند و با استفاده از آن اطالعات
و بررسی و طبقهبندی آنها یک اسنتراتژی دورهای موجنودی بنا
مدل تقاوای موجودی بافر برای بهینهکردن ارائه خندمات دقینق
Dolgui
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تشکیل دادنند تنا بنه مشنتری سنریعتر پاسنخگو و برآوردکننند
تقاوای آنها باشند [.]30

پیشبینی زمان تحویل استفاده کرد که هوش مصنوعی به چابنک
سازی این زنجیرهتامین کمک میکند [.]20

سیستم های شناسایی با امنواج رادینویی نویندبخش افنزایش
حمایت در مدیریت زنجیرهتنامین هسنتند و تناثیرات بسنزایی در
امنیت و یک ارچهسازی عملیات زنجیرهتامین حین اشترا گذاری
اطالعات دارند [.]31

هر سازمانی برای مراقبت از تدارکات و تحویل به موقنع کناال
بننه مشننتری بننه موجننودی نینناز دارد .اینترنننت اشننیا و منندیریت
موجودی به جلوگیری از نوسانات تقاونا ،جلنوگیری از ریسنک و
حفن قیمت کمک میکند [.]21

در تحقیقی دیگر سیستم  RFIDرا برای جمعآوری اطالعنات
جهت کنترل موجودی اقالم در انبار معرفی نمودند [.]21

فنگ و همکاران ]7[ 2فهمیدند که این سیستم کمک شایانی
به کم کردن هزینه های مدیریت موجودی میکند و بنرای اثبنات
این مووو به صورت عملی پروژه را اجرا نکردنند و مندل فنازی
کنترل موجودی را ارائه کردند.

در مقاله ای دیگنر ینک سیسنتم موجنودی انعطناف پنذیر بنا
قفسههنای متحنر مبتننی بنر  RFIDرا معرفنی کردنند و ینک
الگننوریتم اکتشننافی بننا اطالعننات ایننن سیسننتم بننرای ردیننابی و
مکانیابی آیتمها را پیاده سازی کردند تا باعث بهبود عملکرد انبار
و کاهش هزینههای سفر کاالها تا مشتری شوند [.]27
در تحقیقی دیگر بنا ترکینب دو سیسنتم  RFIDو  UWB7در
سیستم مدیریت انبار سیستمی هوشمند در انبار پیاده کردند و از
آن ها برای رد یابی اطالعات کاالها و مکانیابی لیفتنرا اسنتفاده
کردند به همراه شبیه سازی با الگوریتم جدیند منیتوانند خطنا را
نسبت به دیگر الگوریتمها کاهش دهد [.]23
ژنگ و همکاران ]22[ 3ینک الگنوریتم فیلتنر بینزی را بنرای
مکانیابی تگهای  RFIDدر انبارها ،توزیعکنندگان و خردهفروشان
با هدف افزایش اثربخشی مدیریت زنجیرهتامین نوشتند.

درزمينههايمختلفدیگر

 -2-3مرورادبياتRFID
اینترنت اشیا برای ارتباط همنهچینز بنا هنم از جملنه انسنانهنا،
ماشین آالت ،منابع طبیعی و  ...در ینک شنبکه جهنانی یک ارچنه
طراحی شدهاست [.]20
آن ها با تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا منجر به تولیند
سیستم های خودکاری شدند کنه خنود را بنا اطالعنات بالدرننگ
تطبیق میدهد و توسط سیستمهای خودکار لجستیکی با دریافت
اطالعنات بالدرننگ دربنارهی کمبنود و اخنتالالت تنامینکنننده،
تصمیم به تغییر دادن تامین کننده درحالت خودکار میگیرند و از
سنسورهای  RFIDبرای جمعآوری اطالعات استفاده کردند [.]20

ریمارچیگ و کلوسکی ]24[ 0از سیستم هنوش مصننوعی در
مراکز لجستیک استفاده کرده اند .حمل و نقل کانتینرها را توسنط
منطق فازی والگوریتم ژنتیک تخمین زدهاند و یک راه حلی بهینه
برای مسیر وسیله حمل و نقل خنودران توسنط الگنوریتم هنوش
مصنننوعی و سیسننتم شناسننایی بننا امننواج رادیننویی در هریننک از
کانتینرها را پیدا کردند.
ابتدا باید به طور تصادفی با الگنوریتم ابتکناری ،چنند جنواب
برای مساله پیدا کردند .این جواب را جمعیت اولیه نامیدند و هنر
با عملگرهای الگنوریتم جهنش و
جواب نیز یک کروموزوم .س
تقاطع کروموزوم ها را با هنم ترکینب کردنند و جهشنی در آنهنا
ایجاد کردند و جمعیت جدیدی را ایجناد کردنند .در نهاینت نینز
جمعیت فعلی را با جمعینت جدیندی کنه از تقناطع و جهنش در
کروموزومها حاصل کرده بودند را ترکیب کردند و بهترین آن را تا
برقراری توقف شرط مسئله جواب مسئله دانستند.
این مسئله نشان دهنده این است که از الگوریتم ژنتیک بنرای
بهینهسازی مسیر حملونقل در مرکز لجسنتیک اسنتفاده کردنند
[.]24
ایلدیز و همکاران ]21[ 1از روش تاپسی نو  3فنازی بنرای
انتخاب مناسبترین قرائنتگنر در مندیریت زنجینره تنامین ینک
کارخانه تولیدی استفاده کردند .برای اینن کنار ،ابتندا معیارهنای
موثر برای خرید قرائت گر را تعیین کردند و س قرائنتگرهنای
جایگزین را معرفی کردند.

یکی از معمولترین ویژگیهای عملکرد زنجیرهتامین ،چابکی
است .به طور کلی ،این قابلیت به زنجیرهتامین اجازه میدهند تنا

در درجننه اول ،وسننایل  RFIDبننهطننور سیسننتماتیک در هننر
وسیله حمنل ونقنل مسنتقر منی شنوند تنا دادههنای بالدرننگ را
جمع آوری کنند .س  ،این داده ها برای نظارت بر پیشرفت کنار
در حاالت مختلف پردازش میشوند که برای مدیریت فرآینندهای
تولید مفید است .برای مقابله با اختالالت غیر منتظره ،تصمیماتی

1

3

2

4

سریع تر به تقاوای بازار واکنش نشان دهند.الزم اسنت کنه ینک
طبقهبندی برای انتخاب استراتژیهنای زنجینرهتنامین جهنانی را
مطر کرد تا از قابلیت پیش بینی تقاوا برای محصوالت جدیند و
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مروريسيستماتيکبرتحقيقاتپيشين

پویا جهت تولید و حملونقل با انعطافپنذیری و کنارایی بناال بنه
کمک این سیستم اتخا می شوند .عالوه بنراین ،ینک مندل اولینه
توسط مقالهای دیگر توسعهیافته است و همچننین امکنانسننجی
این سیسنتم نینز منورد بررسنی قنرار گرفتنهاسنت و مندلهنای
پیشننهادی از طرینق دادههنای بالدرننگ از شنرکت بنه اجنرا در
میآید .این نشان میدهد کنه سنامانه  RFIDمنیتوانند تولیند را
بهبود بخشد و همچنین می تنوان از اینن اطالعنات بنرای شنفاف
سازی اطالعات بین شرکتهای مختلف را استفاده کرد [.]20
در ابتدا اینترنت اشیا را توسط دستگاههای تشنخیص و ابنزار
شناسایی توسعه داد .دوم از رباتهنا و تجهینزات اتوماسنیون کنه
می تواننند بنه طنور منوثر خینره سنازی ،حمنل و نقنل ،تخلینه،
بستهبندی و تحویل بنا توجنه بنه توابنع منحصنر بنه فنرد مرکنز
لجستیکی را انجام دهند ،استفادهکرد تا از فناوری برای پیشنرفت
صنعت  0را استفاده کرده باشند و  RFIDیکنی از آن فنناوریهنا
میباشد [.]21
کننالن داده فننناوریی اسننت بننرای اسننتخراج ویژگننیهننا از
مجموعهای از اطالعات که میتوان از آن ویژگیها برای پیشبینی
آینده جهت تصمیمگیری هوشمندانه ،استفاده کرد [.]01
چو [ ]21یک سیستم مدیریت انبار برای بهینهکردن عملیات
مرکز لجستیک را تعریف کرد که نیازمند سیستمی هوشمند است
و این سیستم شامل فناوری هوش مصنوعی با استفاده از فنناوری
کالن دادهها است.
سننیافرودین و همکنناران ]01[ 7از اینترنننت اشننیا بننهعنننوان
پیگیری اطالعات در کارخاننه تولیندی اسنتفاده کردنند تنا از آن
اطالعات برای پیش بینی اختالالت در حین تولید در مدل درخت
تصادفی استفاده کرده باشند.
در مطالعه ای دیگز ،آن ها یک سیستم نظارت بالدرنگ ایجناد
کردند که از حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا ،پردازش دادههای
بزرگ و یک مدل پیشبینی فنرا ابتکناری بهنره منیبنرد .انتظنار
می رود که مدل پیشننهادی بنه مندیران در نظنارت بنر وونعیت
فرآیند خط مونتاژ و شناسنایی عینب در فرآینند کمنک کنند ،در
نتیجه میتنوان از خسنارت هنای غیرمنتظنره ناشنی از خطاهنا را
جلننوگیری کننرد .از طریننق پژوهشننی دیگننر ،نشننان دادننند کننه
یک ارچه سازی حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا با ینک سیسنتم
پردازش داده بزرگ برای پردازش و تحلینل مقنادیر زیناد دادههنا
موثر است [.]01
" منندیریت جریننان مننواد ،اطالعننات و همنناهنگی در سراسننر
زنجیره تامین را با درنظر گرفتن سه بعند اقتصنادی ،اجتمناعی و
محیطی را زنجیره تامین پایدار گویند " [.]07
Syafrudin

1

نتایج حاصل از توویحات پژوهشی دیگر در این زمینه ،تهینه
فهرستی از شاخصهای اختصاصداده شنده بنه  RFIDاسنت کنه
بسته به پیچیدگی فناوریای که اجرا میشود ممکن اسنت بنرای
ارزیابی پایداری این فناوری مناسب باشد [ .]07در پژوهشی دیگر
مدل مکانیابی جهت انتخاب تعداد بهینه بازخوانها برای پوشنش
محدوده ی انبار ارائه کردند تا هزینه انتخاب برچسبها به حنداقل
برسد [.]03
در مقاله ای دیگر ،یک مدل مکانیابی جهنت ردینابی توسنط
یک آنتن که از قبل تنظیم شدهاست و برچسبهای متعددی کنه
به اشیا متصل شده اند ،پیشنهاد شنده اسنت [ .]02سیسنتمهنای
ردیابی غیرفعال  RFIDبه دلیل قیمنت ارزان ،نگهنداری پنایین و
عنناری بننودن از بنناتری دارای پتانسننیل بنناالیی مننیباشننند .ایننن
ویژگننیهننای امیدوارکننننده باعننث شنند تننا آنهننا در طراحننی،
پیاده سازی و ارزیابی یک پایگاه راسناس برچسنبهنای غیرفعنال
جهت مکانیابی را اجرا و ارزیابی کنند [.]00
یک زنجیرهبلوکی 3شامل مجموعنهای از اطالعنات اسنت کنه
زنجیروار به هم ارتباط دارند مانند معامالت بانکی
آنها در پژوهشی دیگر با سیستم زنجیرهبلوکی که از اینترنت
اشیا الهام گرفتهاست را برای زنجیرهتنامین و حمنل و نقنل منواد
غذایی همراه با یک ارچنهسنازی از  RFIDاسنتفاده کردنند تنا بنر
دادهها ،نظارتی با کیفیت شود [.]01
به عدم صحت در مقایسه بنا سنطم موجنودی انبنار و سنطم
موجودی که در سیستم ثبت شده است را عدم صنحت موجنودی
میگویند [.]04
در تحیقننی دیگننر یننک منندل یک ارچننه بننرای منندیریت
زنجیره تامین متشکل از اطالعات مربنوط بنه شناسنایی فرکنان
2

رادیویی و سیسنتم هنای تعینین موقعینت جهنانی ( ) GPSارائنه
شده است ،مدل عملیات لجستیکی و مسیریابی و برنامنهرینزی را
بهینه منیکنند و دادههنای  RFIDو  GPSبنه منا موقعینتهنا و
پیشرفت های عملیات را میدهند [ .]04هدف در تحقیقنی دیگنر
سرمایه گذاری بر کنتنرل سنطم موجنودی و کنتنرل اثنر شنالقی
توسط این سیستم در زنجیرهتنامین اسنت کنه بنا رویکنرد مندل
شبیه سازی ،دقت موجودی نسنبت بنه مندل هنای سننتی بناالتر
رفته است []01
در ابتدا یک مدل سه الینه برپاینه سیسنتم ابنری کنه مرکنز
جمع آوری اطالعات بالدرننگ اسنت را سناختند تنا بنا بررسنی و
استخراج آن اطالعات به عملکرد با کیفینت بناالی کارگناه هندف
Blockchain
Global Positioning System
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گذاری شود و در آخر یک نمونه از آن مدل را در شرکت نسناجی
پیاده سازی کردند [.]00
در مطالعهای دیگر ،پیادهسازی اولین سیستم ردیابی غیرفعال
در برابر سیستم ردیابی بالدرنگ در این سیستم برای اشیای روی
کمربند نوار نقاله را ارائه میدهد [.]27

از سریها ی طمانی برای ینک سیسنتم خودکنار بنرای کنتنرل و
شناسایی محصوالت صنعتی پرداختهاست [.]11
در پژوهشی دیگر برای توصنیف سیسنتم  RFIDدر مندیریت
خردهفروشی جهت دوباره پرکردن قفسههنا از روش شنبیهسنازی

مطالعه ای دیگر ینک سیسنتم نظنارت بنر قابلینت شناسنایی
فرکان

مقاله ای دیگر به توسعه مدل سطم سیگنال  RFIDبا استفاده

رادیویی برای یک شبکه تولید و زنجیرهتامین گوشنت را

استفاده شده است تا موثر بودن اینن سیسنتم را در بهیننهسنازی
خردهفروشی را نشان دهد [. ]14

ارائه می دهد تا از کیفیت محصوالت گوشتی آن اطمینان حاصنل

در مقاله ای دیگر با یک روشی ساختاریافته برای پیندا کنردن

کند .همچنین این مطالعه شامل سه مدل بهینه سازی چند هدفه

شکاف تحقیق سعی بنر مطالعنه تحقیقنات پیشنین بنر صننعت و

است که به اسنتقرار تسنهیالت  RFIDدر محنلهنای کاندیند بنا

لجستیک  0شد و با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره ()AHP

3

اهداف کمینه کردن هزینه و افزایش ظرفیت و پوشنش بیشنترین

برای ارزیابی روشهای کاربردهای این سیستم در صنعت .0

تقاوا با مندلهنای فنازی کمنک منیکنند و سن

بنه بررسنی

امکان سنجی راه اندازی انبار مجهز به سیسنتم  RFIDمنیپنردازد
[.]01

RFID-3-3درایران 
شرو استفاده از  RFIDدر ایران از صنعت خودروسازی میباشند

در تحقیقی دیگنر بنه بررسنی تناثیرا ینن سیسنتم در نقطنه
سفارش موجودی و جبران کمبود موجودی با هندف کنم کنردن
هزینهها در انبار میپردازد و در انتها نویسندگان این مقاله جنواب
را با مدل بدون در نظرگرفتن این سیستم مقایسه کردند [.]11
در این مورد آن ها به علت وجود دادههنای بسنیار از فنناوری
خوشه بندی با درجه نزدیکی بناال بنه پیندا کنردن ناهنجناریهنا
استفاده کردند [.]17

چراکه خودروسازان با استفاده از این فناوری توانسته اند پارکینگ
های خودروها را مدیریت کنند .بنه تندریج اسنتفاده از  RFIDدر
دیگر صنایع و حوزهها نیز مورد توجه قرار گرفت .بنه طنور مثنال
وزارت بازرگانی برای کنترل آسانتر و بهتر کشتیهنا در حمنل و
نقلهای دریایی یا سازمان های راهسازی بنرای تسنهیل پرداخنت
عوارض راهداری از  RFIDبهره گرفته اسنت .صندا و سنیما بنرای
کنترل ورودی و خروجی و مدیریت انبارهای خود در پی استفاده
از این فناوری منیباشند .برخنی دیگنر از سنازمانهنا نینز ماننند

نتایج آزمایش نشان داد که مدلهای یادگیری ماشینی 7را بنا

اتوبوسرانی و مترو نیز قدمهایی در جهت پیادهسازی این سیسنتم

دقت باال میتنوان طبقنه بنندی کنرد و تشنخیص بنرون نهناد بنا

برداشتهاند [ .]11اما بهطور کلی به علت هزیننههنای زیناد ،عندم

منندلهننای یننادگیری ماشننین ،دقننت طبقننهبننندی را بهبننود

وجود زیرساختهای مناسب و همچنین نیاز به مطابقسازی اینن

بخشیدهاست .آنها نشان دادند که مدل طبقنهبنندی پیشننهادی

فناوری برای استفاده در زمینههای گوناگون ،تا حدی از اسنتفاده

میتواند برای پایش اطالعات بالدرنگ  RFIDبهکنار گرفتنه شنود

گسترده در زنجیره تامین صنایع مختلف جلنوگیری کنرده اسنت.

[.]13

این در حالی است که از نظر تئوری مقاالت و مطالعات زینادی در

آنها یک سیستم زنجیرهتامین را در نظر گرفتند کنه شنامل

این حوزه توسنط محققنین ارائنه شنده اسنت .بنه عننوان مثنال

یک تولیدکننده و یک خردهفنروش اسنت کنه نیناز بنه فننآوری

پژوهشایی برای پیادهسازی و بررسی مزیتهای فناوری  RFIDدر

شناسایی با امواج رادیویی برای حذف خطاهای فهرست موجودی

ردیابی خودروها ،مدیریت حمنل و نقنل شنهری ،بهیننهسنازی و

دارد [.]12

مدیریت جمعآوری پسنماند ،سیسنتمهنای بهداشنت و درمنان و

بننا اسننتفاده از دادههننای  RFIDو یننادگیری ماشننینی بننا
طبقهبندی دادهها سعی بر پیدا کنردن دادههنای دور از انتظنار را
داشتند و توانستند با ارائه مدل بنر محصنوالت تحوینل دادهشنده

[.]11 ،10 ،12 ،13 ،17
در ادامه جدول دسته بندی مطالعات انجنام شنده در ادبینات
مووو آورده شدهاست:

نظارت کنند و سیستم مدیریت انبار را بهبود بخشند [.]10
Machine Learning

قفسننهبننندی انبننار توسننط محققننین صننورت گرفتننه اسننت

1

Analytic Hierarchy Process

2
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جدول(:)2مقاالت از سال  7101تا  3171
موووعات

مقاالت

سال

هوش مصنوعی ،اطالعات بیدرنگ

ددهیواال و همکاران

7101

طراحی سیستم RFID

وگت()3113

تفاوت بارکد با

مک کثیه()3110

RFID

مدیریت موجودی

کنگ ()3110

تاریخچه RFID

لنث()3111

مدیریت موجودی

باغچی()3111

طراحی سیستم RFID

ریبک وهمکاران()3114

انبارداری با

ویجایارمن و همکاران()3114

RFID

طراحی سیستم RFID

انبارداری  b3bبا

پاسکال و همکاران()3111
تورکو و همکاران()3111

RFID

مدیریت لجستیک و زنجیرهتامین

دولگوی و همکاران()3110

مدیریت لجستیک و زنجیرهتامین

صباغی و همکاران ()3110

مرور

RFID

پون و همکاران ()3111

امنیت اطالعات

RFID

پارادال و همکاران ()3111

تعاریف پایهای

RFID

فینکنزلر و همکاران()3171

تولید پویا با

چن و همکاران ()3171

RFID

مرور  RFIDدر لجستیک

سارا

و همکاران()3171

مدیریت انبارداری

ونگ و همکاران()3171

مرور لجستیک و زنجیرهتامین

سوثرن و همکاران()3177

بررسی تگهای
چالشهای

3111

انگای و همکاران ()3110

RFID

مدیریت منابع لجستیک با

3111

شکال و همکاران()3172

RFID

جیان و همکاران()3172

RFID

امنیت اطالعات  RFIDدر بیمارستان
طراحی و مکانیابی برچسبهای

3171

RFID

پار

و همکاران()3170

لی و همکاران ()3171

در زنجیرهتامین حلقه بستهRFID

تی ساو و همکاران( )3171

پایداری زنجیرهتامین

راژیو و همکاران ()3171

کالن داده

آثی()3171

3171

3171
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از این بخش به بعد به تقسیمبندی موووعات کارشده منرتبط
با  RFIDدر انبارداری و لجستیک طی سال هنای  3170بنه بعند
پرداخته میشود:
جدول(:)3تقسیمبندی موووعی مقاالت

موضوعاتكار
تعاریف

مقاالت 

شدهمرتبطبا
 RFID

ژاو و همکاران ( ،)3131کاالتنایود و همکناران (،)3171
ماننندل و همکنناران ( ،)3171لننم و همکنناران (،)3171
دراکاکی و زیوناس ( ،)3171پننگ و همکناران (،)3171
آلفیان و همکاران ( ،)3171چنو ( ،)3170ریمارچینک و
کلوسننکی ( ،)3170ایلنندیز و همکنناران ( ،)3170محمنند
( ،)3170بیسنننوال و همکننناران ( ،)3170تنننی سننناو و

مدیریت زنجیرهتامین مجموعنه اقنداماتی اسنت کنه
طی آن سعی میشود عروهکنندگان خدمات و کاال،

لجستيکو

تولیدکنندگان ،انبارها و فروشندگان بهطوری ادغنام

زنجيرهتامين 


میشوند که محصوالت به مقدار بهینه تولید شوند

همکاران (،)3171
ژنگ و همکناران ( ،)3131آلفینان و همکناران (،)3171
روان و همکاران (،)3170

کاو و همکاران ()3170

دراکاکی و زیوناس ( ،)3171بیسوال و همکاران ()3170

ژنگ و همکاران ( ،)3131ژنگ و یانگ ( ،)3171ولکنو و
همکاران ()3170
ژنگ و یانگ ( ،)3171ولکو و همکاران ( ،)3170تی ساو
و همکاران ()3171

از دسته مدل هنای ینادگیری ماشنینی هسنتند کنه
می تواند موارد را طبقه بندی کند تا موقعیت انبنار را
شناسایی کند
جهت پیداکردن شباهتها در ویژگیهای اطالعات از
این فناوری استفاده میگردد
تفاوت در دوسطم موجنودی واقعنی و آنچنه کنه در
سیستم ثبت شدهاست

اقدامات الزم جهت حفن سطم موجودی
اکثر ینفعان بهدنبنال کنمکنردن هنزینهنای خنود
ازجمله هزینههای انبارداری هسنتند از ایننرو اکثنر
مقاالت با این هدف مدل خود را ساختند
پیگیری ،توانایی یافتن موقعیت محصوالت طبق یک

ولکو و همکاران ()3170

یا چند معیار معین در هنر نقطنه از زنجینره تنأمین
میباشد

ژاو و همکنناران ( ،)3131ژو و همکنناران ( ،)3131لننی و
همکنناران ( ،)3171لننو و همکنناران ( ،)3171محمنند
( ،)3170روان و همکنننناران ( ،)3170ژاو و همکنننناران
()3170

طبقهبندي 


خوشهبندي 

عدمصحت
انبارداري 
دوبارهپركردن
موجودي 
كمينهكردن
هزینه 

كنترل ورهگيري
كاال 

ردیابی بهمعنی توانایی ،پینداکردن منشناء و ویژگنی
های یک محصول طبق یک یا چند معینار معنین در
هر نقطه از زنجیر تأمین است

ردیابی 
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ادامهجدول(:)3تقسیمبندی موووعی مقاالت 
لی و همکاران ( ،)3171ولکو و همکاران ( ،)3170ژاو و
همکاران ()3170

سیستمی است که در آن زمان پاسخگویی به وقایع خیلی
اهمیت دارد

بالدرنگ 

لم و همکاران ( ،)3171فنگ و همکاران ( ،)3171دراکاکی و
زیوناس ( ،)3171دینگ و همکاران ()3170

یک ارچهسازی به منظور یک ارچه کردن چندین عملیات
لجستیکی در یک سیستم مانند اتوامسیون کردن همزمان
برنامهریزی لجستیکی و مسیریابی و بهینه سازی توسط
تلفیق یک یا چندین سیستم

یکپارچهسازي 


ماندل و همکاران ()3171

سیستمی برای ثبت و وبط دادهها است

زنجيرهبلوكی 


ژاو و همکاران ( ،)3131ژو و همکاران ( ،)3131لو و همکاران
( ،)3171ژنگ و همکاران ( ،)3170سینگ و همکاران
( ،)3170محمد ( ،)3170روان و همکاران ( ،)3170پون و
همکاران ()3111

منظور از مکانیابی ،مکانیابی آنتنها جهت پوشش مناسب
جهت خواندن برچسبها میباشد

مکانیابی 


گالدیز و کلوچک ()3171

مدیریت جریان مواد ،اطالعات و هماهنگی در سراسر
زنجیره تامین را با درنظر گرفتن سه بعد اقتصادی،
اجتماعی و محیطی را زنجیره تامین پایداری میگویند

پایداري 

چو ( ،)3170سیافرودین و همکاران ()3170

فناوری است جهت استخراج ویژگیهایی از انبوه اططالعات
جهت پیشبینی و تصمیمگیری هوشمند

كالنداده 

ژاو و همکاران ( ،)3131ماندل و همکاران ( ،)3171پنگ و
همکاران ( ،)3170چو ( ،)3170سیافرودین و همکاران
()3170

فناوریی است جهت ارتباط همهچیز با هم در بستر
اینترنت از جمله انسانها ،منابع ،مواد تولیدی و ...

اینترنتاشيا 

ریمارچیک و کلوسکی ()3170

مسئلهای معروف است جهت پیدا کردن جواب بهینه

الگوریتمژنتيک 

ریمارچیک و کلوسکی ( ،)3170دینگ و همکاران ()3170

مسئله پیدا کردن مسیر کوتاهتر ویا کم هزینهتر در این
مقاالت کار شدهاست

حملونقل 

فنگ و همکاران ( ،)3171ریمارچیک و کلوسکی (،)3170
ایلدیز و همکاران (،)3170

مجموعهای از اعداد است که توابع بر اساس منطقهای
مختلف اعدادی بین  1و  7میگیرند

منطقفازي 

تنیل و همکاران ( ،)3131کاالتایود و همکاران ( ،)3171فنگ
و همکاران ( ،)3171یرپیود و همکاران ( ،)3170محمد
()3170

مدیریت مواد اولیه ،محصوالت در حین تولید و محصوالت
تولید شده

مدیریتموجودي 

ژو و همکاران ( ،)3131کاالتایود و همکاران ()3171

پاسخگویی سریع به تقاوا در زنجیرهتامین

چابکی 

طبق مقاالت مطالعه شده بنهنظنر منیرسند کنه بحنث
پیاده سازی این سیستم در لجسیتک و زنجیرهتامین تقریبنا
از سال  3110به بعد انجام شدهاست و در سالهای اخیر به

بررسننی ایننن سیسننتم در مسننائل مختلننف زنجیننرهتننامین
پرداخته شده است.تقسنیم بنندی رویکردهنای مقناالت بناال
بهصورت جدول ( )0میباشد:
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جدول(:)0تقسیمبندی 

مقاالت 

رویکردها

محمد ( ،)3170کاو و همکاران ()3170

گسسته 

لی و همکاران ( ،)3171ایلدیز و همکاران ( ،)3170لو و همکاران ( ،)3171ولکنو و همکناران
( ،)3170ژنگ و یانگ ( ،)3171دراکناکی و زیونناس ( ،)3171بیسنوال و همکناران (،)3170
دینننگ و همکنناران ( ،)3170روان و همکنناران ( ،)3170ژاو و همکنناران ( ،)3170پنننگ و
همکاران ( ،)3171آلفیان و همکاران ()3171

پيوسته 

بخشها


ازنظر
دادهها 


ژو و همکاران ( ،)3131دینگ و همکاران ( ،)3170ژاو و همکاران ()3131

فراابتکاري 

لی و همکاران ( ،)3171ایلدیز و همکاران ( ،)3170لو و همکناران ( ،)3171محمند (،)3170
ولکنو و همکناران ( ،)3170ژننگ و یانننگ ( ،)3171دراکناکی و زیونناس ( ،)3171بیسننوال و
همکنناران ( ،)3170کنناو و همکنناران ( ،)3170روان و همکنناران ( ،)3170پنننگ و همکنناران
( ،)3170آلفیان و همکاران ()3171

حلدقيق 

کاالتایود و همکاران ( ،)3171چنو ( ،)3170ریمارچینک و کلوسنکی ( ،)3170سنیافرودین و
همکاران ( ،)3170گالدیز و کلوچک ( ،)3171سینگ و همکاران ( ،)3170ماندل و همکناران
( ،)3171لم و همکاران ()3171

قطعی 

مدل

شرایط 

فنگ و همکاران ( ،)3171یرپیود و همکاران ()3170

عدمقطعيت 

کاالتایود و همکاران ( ،)3171چو ( ،)3170ریمارچیک و کلوسکی ( ،)3170گالدیز و کلوچک
( ،)3171سینگ و همکاران ( ،)3170ماندل و همکاران ( ،)3171لم و همکاران ()3171

تکسطحی 

یرپیود و همکاران ( ،)3170سیافرودین و همکاران ( ،)3170فنگ و همکاران ()3171

چندسطحی 

در شکل زیر نمودارهای فراوانی رویکردهای مقاالت نمایش
داده شده است:
14
12
10
8
6
4
2
0
بعد

شرایط

مدل حل

شکل(:)1فراوانی رویکردهای مقاالت 

دادهها

حل 

بعد 
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نتيجهگيري 

 -0



با توجه به استفاده بهروز از فناوری در دنیا ،صنعت نینز هنر روزه
بهدنبال استفاده از فناوری و بهرهبردن از مزایای آن است .صننایع
برای استفاده بهینه در زنجیرهتامین خود از فناوریهای مختلفنی
استفاده می کنند .آن ها نیز برای ردینابی موجنودیهنای خنود از
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استفاده از دیگر رویکردهای زنجیره تنامین مبتننی بنر
 RFIDاز جملنننه اسنننتفاده از مسنننائل پاینننداری و
زنجیرهتامین سبز
مکانیابی بازخوانهای ثابت  RFIDبا مدلسازی چنند
هدفه از جمله بنا توابنع پوشنش حنداکثری و کمیننه
کردن هزینه

فننناوریهننایی نظیننر  IOTو  RFIDو زنجیننره بلننوکی اسننتفاده
میکنند .در این تحقیق بنه بررسنی سیسنتم شناسنایی خودکنار
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Abstract
Considering the prevalence of information systems and technological advancements in the world, these systems
have different functions and applications in various contexts. Accordingly, industries such as warehousing,
transportation, logistics and supply chain management benefit from state-of-the-art technologies. The radio
frequency identification (RFID) system, used for identifying and tracking different goods, is an instance of such
a system. In this research, first, we address the RFID system and how it functions. The goal of this paper is
reviewing the application of RFID in logistics and supply chains from 1989 to 2020 in which 1.5% of articles
are from 1989 to 2000, 5% from 2000 to 2005, 21% from 2005 to 2010, 9% from 2010 to 2015 and 64% from
2015 to 2020. The articles are classified based on their publication date and it is found that the RFID systems
have been widely used in logistics and supply chains especially since 2018. Finally, by examining all solution
methods, less utilized approaches are identified and presented which could be a direction for future research.

Keywords: Information Tracking, Radio Frequency Identification System, Warehousing in Supply Chain,
Logistics Management, Goods Tracking.
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