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و زمان �����كاربرد: عنوان مقاله  در صنعت ريلي براي مطالعات كار

 مديريت ترافيكو بهره برداري: محور همايش

1بهروز خانمحمدي: نويسنده گان

2عليرضا بهنيا:

 چكيده

و نيازمنديهاي نرم افزا RFIDمعرفي اجماليبه در ابتدادر اين مقاله و سخت افزاري تكنولوژي معرفي پرداخته شده ري
صن گرديده است در ادامه و علي الخصوص صنعتكابرد فناوري مذكور در كه مشابه ترين صنعت به صنعت ريلي خودور ايع

و در از طورهمين.تقسيم بنديها گاها صنعت ريلي نيز زير مجموعه اي از صنعت خودرو شناخته ميشوند بوده چندين مثال
و زمانهتوضيح اجمالي دربارسپس. در صنعت ريلي پرداخته شده است RFIDكاربرد  روشهاي متداول مهندسي مطالعات كار

و در نهايت به معرفي ايده اس و معايب هر كدام عنوان شده است  Dataبراي RFIDتفاده از روش صورت گرفته
Gathering و زمان پرداخته شده در علم .است مطالعه كار

، ريلي RFID:كلمات كليدي ، زمانسنجي، اپراتور

 مقدمه

و در بسياري از موارد اين صنعت به عنوان زير مجموعه اي از صنعت ريلي شبيه ترين صنعت به صنعت خودرو سازي مي باشد
و زمان به عنوان شاخه اي از مهندسي صنايع همواره جهت حصول نتايج. صنايع خودرو قلمداد مي شود علم مطالعه كار

و به طور مرسوم براي برآورده Stop watch, MTM,  Basic mostاز روشهاي مختلف مورد توجه صنعت بوده است
كه RFIDكردن اين نياز استفاده گرديده است در اين مقاله روش نوين مبتني بر ابتكار استفاده از فناوري  به عنوان روشي

�

 توليد شركت صنايع ريلي ايرانخودرومهندسي صنايع اداره كارشناس مهندسي-1
و كنترل مواد شركت صنايع ريلي ايرانخودرو توليد برنامه ريزي واحدرئيس-2
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ن Stop watch شايد زير شاخه اي از همان روش كرنومتري يا يازي به حضور مي باشد آورده شده است با اين تفاوت كه
.مداوم زمان سنج براي مطالعه زمان نيست

 متن

هاي رمزنگاري شده كاال به كمك سامانه باركد از يك دستگاه براي خواندن برچسب. مشابه باركد است RFID ايده كلي
از براي دريافت اطالعات راديويي) Reader(از يك دستگاه RFIDهاي نوري تشكيل شده است، اما سامانه سيگنال ارسالي

مي) Tag(يك قطعه فرستنده  به عنوان نسل بعدي باركد RFIDدرواقع. شود كه بر روي كاال نصب شده است تشكيل
و RFIDدر اين مقاله ابتدا در مورد سيستم.شود شناخته مي و استانداردهاي آن توضيحاتي داده، سپس به كاربردها ، اجزا

ها در مورد پيشرفت. گردد به جنگ جهاني دوم برمي RFIDتاريخچه فناوري.پردازيممي ريليمزاياي استفاده از آن در صنعت
و رادار طي دهه  و كنترل 1980در دهه. ادامه يافت 1960و 1950ارتباطات راديويي به منظور بهبود عمليات رديابي كاالها
اج راديويي توجه شد كه آغازي براي هاي صنعتي، به استفاده از روش شناسايي توسط امو دسترسي اماكن خاص در محيط
به با توجه به انعطاف RFIDفناوري.شود توسعه اين فناوري محسوب مي و طرز كار آسان، در جاهايي كه نياز پذيري فراوان

هاي شناسايي هاي بسياري نسبت به ساير فناوري خودكارسازي شناسايي مخصوصاً چك كردن يك سري اطالعات باشد برتري
اين فناوري جهت برقراري. نوشتني استفاده كرد/ توان به صورت فقط خواندني يا به صورت خواندنيمي RFIDاز.دموجود دار

و گيرنده نياز به هيچ و گيرنده ارتباط بين فرستنده و لزومي به وجود ديد مستقيم بين فرستنده گونه اتصال فيزيكي نداشته
ميچنين با استفاده از اين فناهم. وجود ندارد .جا نمود توان تحت شرايط محيطي متنوع، اطالعات را با دقت بااليي جابه وري

.را نشان ميدهد RFIDبصورت كلي چگونگي عملكرد1 شكل

��� ١

از RFIDبرخي از كاربردهاي :عبارتند

و زنجيره تامين.1  مديريت فروش

و مديريت ناوگان.2  ريليشناسايي خودكار قطار
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 موارد امنيتي.3

و ردگيري آنها.4 و كاالها  شناسايي تجهيزات

.ها زمينه ديگرو ده

آن RFIDمعرفي تكنولوژي و اجزاي اصلي

مي RFIDدر تكنولوژي مي. گيرد تبادل اطالعات به كمك امواج راديويي انجام شود كه فركانس امواج راديويي به امواجي گفته
چون مبتني بر امواج راديويي است به خط ديد مستقيم بين فرستنده RFIDفناوري. باشد GHz 300تا kHz 10آنها بين 

ش و در و خاك، رنگ، بخارو گيرنده نيازي ندارد ازهم. امكان خواندن اطالعات وجود دارد...و رايط وجود گرد چنين با استفاده
و چندين توان حجم زيادي از اطالعات را در يك لحظه جابه اين تكنولوژي مي از. شي را به طور همزمان شناسايي كردجا كرده

و كنترل مشخصات است سرعت باالي خواندن برچسب RFIDديگر مزاياي .ها

تگ)tag(عبارتند از برچسب RFIDدهنده سيستم اجزاي اصلي تشكيل ) controller(كنندهو كنترل) reader(خوان،
.پردازيم كه در اينجا به معرفي آنها مي

)Tag(برچسب

��� 2

مي توسط امواج راديويي جابه RFIDو دستگاه گيرنده RFIDاطالعات بين دستگاه فرستنده RFIDدر تكنولوژي به. شود جا
مي قطعه ارسال .گويند كننده اطالعات، برچسب

مي برچسب و غيرفعال تقسيم ي يا منبع تغذيه درونهاي فعال انرژي خود را از باتري برچسب. شوند ها به دو گروه فعال
بوده وانرژي مورد نياز براي يا منبع تغذيه دروني هاي غيرفعال فاقد باتري كنند، در حالي كه برچسب همراهشان دريافت مي

تگ تغذيه مي شان را از امواج الكترومغناطيسي منتشر شده توسط هاي فعال را از فاصله در نتيجه برچسب. كنند خوان تامين
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ميهاي غيرفعا دورتري نسبت به برچسب تا برد برچسب. توان قرائت نمودل مي 100هاي فعال تواند باشد ولي در نوع متر
به غيرفعال نهايت مي .متر برسد10تواند

و ارزان اي فعال كوچكه هاي غيرفعال نسبت به برچسب برچسب دارند در حالي كه عمر بيشتريهمچنين طول عمر بودهتر تر
مي برچسب .رسد هاي فعال با تخليه باتري آنها به پايان

مي برچسب مي ها ممكن است فقط خواندني باشند كه اطالعات يك بار روي آنها ثبت و سپس فقط را شود توان آن اطالعات
و نمي و يا ممكن است خواندني قرائت كرد كه/ توان آنها را تغيير داد و نوشتني باشد اطالعات روي برچسب قابل حذف كردن
.تغيير دادن است

مي در محدوده RFIDمحصوالت و براساس هاي فركانسي متفاوتي كار كنند كه هر محدوده در مناطق مختلف جغرافيايي
مي برخي برچسب. كاربردهاي موردنياز، بازدهي متفاوتي دارد .كنند هاي هوشمند در چند محدوده فركانسي كار

ظاهري برچسب نقش مهمي در كاربرد آن دارد، زيرا در بسياري از كاربردها نياز به چسباندن يا قرار دادن برچسب در شكل
و جنس متفاوت است كنار يا داخل وسيله و هم چنين فركانس كار واقعيش را آنتن آن تعيين. اي با اندازه ابعاد برچسب

آن. كند مي و محل نصب .نيز نقش مهمي در انتخاب برچسب مناسب براي كاربرد موردنظر دارد چگونگي استفاده از برچسب

 خوان تگ

��� 3

و براي كنترل به يك سرور دستگاهي است كه سيگنال) برچسب خوان(خوان تگ هاي ارسالي از برچسب را دريافت كرده
.كند مركزي ارسال مي

و تگ پيچ مسي است كه براي انتشار امواج راديويي شامل يك سيمها خوانتگ آنتن. تغذيه استمنبع خوان شامل آنتن، فيلتر
مي براي برقراري ارتباط با برچسب. طراحي شده است هايي كه به صورت مدار چاپي هستند استفاده توان از آنتن هاي كوچك
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و فركانس كار بستگي دارد. كرد ت. شكل آنتن به اندازه برچسب هايي خوان سيگنالگبه منظور برقراري ارتباط با يك برچسب،
و برچسب پس از دريافت اين سيگنال را ارسال مي تگ كند مي ها، اطالعات خود را براي .كند خوان ارسال

هاي غيرفعال، هاي الزم، فراهم كردن توان موردنياز برچسب ها با ارسال سيگنال ها وظايفي چون فعال كردن برچسب خوان تگ
و رمزگشايي دادهبهاي ارسالي به برچس رمزگذاري داده .ها را برعهده دارند هاي رسيده از برچسب ها

 (Controller)كننده كنترل

مي خوان معموالً تگ و توليد به همين. شوند تفاوت چنداني در نحوه عملكرد ندارند هايي كه توسط سازندگان مختلف طراحي
مي RFIDهاي موجود در سيستم افزارهاي مخصوصي روي رايانه خاطر نرم شود تا عالوه بر كنترل اطالعات خوانده شده نصب
تگ از برچسب مي ها را نيز مشخص كنند، به اين مجموعه كنترل خوان ها وظايف افزارهاي اين مجموعه عالوه بر نرم. گويند كننده

و حصول اطمينان از خوانده شدن تمامي برچسب كنترل شناسايي، شامل نرم و نرم افزارهاي ضدتداخل افزارهاي امنيتي نيز ها
.باشد مي

و مشكالتي ها برنامه ها اين امكان را خواهند داشت كه براي خواندن انواع برچسب خوان با وجود اين واحد، تمام تگ ريزي شوند
و مديريت داده. نظير عدم تطابق فني ديگر مطرح نخواهد بود يك بانك ها به عنوان ضمناً واحد كنترل عالوه بر پردازش

مياطال .ها را به اين اطالعات را فراهم ميكندUserكه امكان دستيابي كند عاتي نيز عمل

 RFIDاستانداردهاي

در JTC 1/SC17به عنوان مثال استاندارد. استانداردهاي متفاوتي وجود دارد RFIDهاي در خصوص استانداردهاي سيستم
و دستگاه زمينه كارت و شناسايي JTC 1/SC31هاي مربوطه، استاندارد هاي شناسايي در زمينه تكنولوژي گرفتن داده

مي در زمينه سيستم ISO/TC204اتوماتيك، استاندارد  و انتقال اطالعات به كار گرفته هم چنين استاندارد. شوند هاي كنترل
ISO/IEC18000 براي تكنولوژيRFID ميطراح و پارامترهاي كلي. باشدي شده كه شامل هفت بخش بخش اول عملكرد

مي براي ارتباط هوايي در فركانس و شش بخش بعدي براساس بازه هاي پذيرفته شده را بيان بندي هاي فركانسي تقسيم كند
و هر يك مربوط به فركانس .هاي كاري مشخصي است شده

اي اما مهم مي منطبق بر برچسب IPXاستاندارد. باشندمي IPXو EPCن زمينه ترين استانداردهاي جهاني در و هاي فعال باشد
 TTO (Tag Talksبر مبناي پروتكل IPXاساس استاندارد. هاي غيرفعال مناسب است براي كار با برچسب EPCاستاندارد 

Only (تگ. است گيرد، بدون اينكه منتظر دريافت خوان قرار در اين پروتكل وقتي يك برچسب در محدوده تحت پوشش يك
تگ پيغامي از جانب تگ مي خوان باشد مشخصات خود را براي تگ خوان و اي براي برچسب گونه تاييديه خوان نيز هيچ فرستد

و ليستي از مشخصات برچسب فرستد، بلكه فقط اطالعات ارسالي از برچسب نمي مي ها را دريافت كرده . كند هاي موجود تهيه
و يا بايد از فاصله IPXد استاندار به براي مواقعي كه برچسب با سرعت زياد در حال حركت است هاي دور خوانده شود نسبت
EPC تگ. بسيار كارآمدتر است و تك در اين پروتكل تداخل بين برچسب و يا بين دو مي خوان .رسد خوان به حداقل

ميانتخابي با ساي RFIDخواني سيستم رعايت استانداردهاي هم و مانع از اين شودر محصوالت مورد استفاده را تضمين كرده
.كه يك محصول جديد به علت عدم تطابق با استانداردها كنار گذاشته شود
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ها در كارخانه حمل ونقلدر صنعت RFIDكاربرد

��� 4

و زنجيره تامين معطوف نرم براي مديريت كارخانه صنايع حمل ونقلطي دهه گذشته توجه و سخت ها افزارهاي سطح افزارها
و زنجيره تامين،. باال شده است و مهم تجارت الكترونيكي به عنوان يك ابزار پشتيبان قوي RFIDپس از ابتكار برجسته

.پديدار شد

و ساختو بهبود فعاليتفعال براي خودكارسازي RFIDهاي اصوالً از سيستم اين كارخانه ها هاي مديريت زنجيره تامين
ميمحصول  تگ. كنند استفاده و و RFIDهاي خوان به عنوان مثال برچسب و بررسي ليست موجودي را ساده كرده مشاهده

و تركيب و مطمئن شدن از دريافت رنگ مي هاي درست را راحت باال بردن كارايي وسايل نقليه هم چنين به سازندگان. كنند تر
و( محصول دهد كه مكان اجازه مي يك ...) خودرو، قطار .پيدا كنند ايستگاه يا پاركينگ از ميان ده ها مورد ديگررا در

هاي هوشمند فراهم خواهد كرد كه قطعات مدنظر را در انبار همچنين اين امكان را براي نسل جديد روبات RFIDتكنولوژي
و به صورت ديناميكي به تغييراتي كه در كارخانه روي مي هاي كنوني طبق برنامه از قبل روبات. دهد پاسخ دهند پيدا كنند

از تعيين شده مي اي يك قطعه را آورند، اما با استفاده از اين تكنولوژي آنها قادر خواهند بود از بين چندين نوع يك انبار خاص
و در اختيار بخش مربوطه قرار دهند كه باعث افزايش سرعت فرايند توليد مي ظرف. شود قطعه يك قطعه خاص را انتخاب كرده

بر محصوالت حمل ونقلچند سال آينده سازندگان  و ايمني مصرف RFIDبا تكيه .كننده را نيز افزايش خواهند داد راحتي

شد يكي از عواملي كه و نقلخيلي زود در صنعت RFIDباعث از. پذيرفته شود شركت فورد بود حمل اين شركت استفاده
روزه شركت فوردام. ها در سراسر فرايند توليد آغاز كرد براي رديابي ماشين 1980اكتيو را در اواخر دهه RFIDهاي برچسب
مي RFIDهاي برچسب مي. برد با قابليت استفاده مجدد را روي وسايل ساخت هر وسيله نقليه به كار توانند تمامي مراحل آنها

و مطمئن شوند كه هر اقدامشان با مشخصات سفارش مشتري مطابقت دارد .در فرايند توليد را شناسايي كنند

ا خودروبراي مثال وقتي كه يك ميوارد مي RFIDشود، گيرنده تاق نقاشي فرستد تا كد رنگ يك سوال براي پايگاه داده
مي. درست را پيدا كند و سيستم، اطالعات را براي يك روبات و به اين طريق رنگ درست انتخاب شده  محصولفرستد

مي رنگ مي تمام فرايند. شود آميزي و آني اتفاق ، شركت فورد فرايند RFIDسيستم قبل از پذيرش. افتد ها به صورت خودكار
مي رنگ مي داد كه وقت آميزي را به طور دستي انجام و ايجاد خطا تكه(هر وسيله نقليه يك كارت ساخت. كرد گير بود يك

و ستون يك كاربر مجبور بود تمام رديف. در طول خط توليد را همراه داشت) هاي الزم كاغذ با همه راهنمايي هاي كارت ها
و ساخت را .را براي آن پيدا كند... بررسي كند تا فايند مناسب نظير رنگ
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به انجام كارهاي سخت مثل اضافه كردن برچسب RFIDسيستم مي را نيز آسان محصولهاي مشخصات شركت فورد. كند تر
مي خودروچندين مدل  ت را در يك خط توليد و هر مدل تعداد زيادي مشخصه دارد كه براي يك كاربر شخيص اينكه براي سازد

را. هاي مشخصات را بايد انتخاب كند كار سختي است يك مدل ماشين كدام برچسب به جاي اينكه يك كاربر كارت ساخت
مي RFIDچك كند يك سيستم  و يك المپ باالي صندوق با توجه به اطالعات موجود روي برچسب سيگنالي را هايي فرستد

ميهاي مشخصات مناسب داخل آنه كه برچسب مي كاربر برچسب. شود است روشن و روي وسيله نقليه قرار .دهد ها را برداشته

تگ هم براي اسكن كردن هر وسيله نقليه قبل از تحويل RFIDخوان چنين متخصصان كنترل كيفيت با استفاده از يك
حل نشده مي با توانند بالفاصله با چك كردن يك پايگاه داده هر موضوع و پس از برطرف اي كه باقي مانده شد را شناسايي كرده

.ها كند كردن نقايص آن را تحويل مشتري يا فروشنده

و نقلدر كارخانجات كم مشكل اصلي برچسب. هاي فعال بيشترين استفاده را دارند برچسب صنايع حمل هاي غيرفعال برد
و اقداماتي كه در آن نيا آنهاست كه منطقه وسيعي را تحت پوشش قرار نمي ميدهد راز به خواندن برچسب از فواصل دور باشد

.كند غيرممكن مي

و توانند فرايند ها نمي همچنين اين برچسب امروزه اكثر. را تحمل كنند... هاي صنعتي دشوار كارخانجات از قبيل كوره رنگ
و ريليهاي كارخانه را RFIDاستفاده وسيع از تكنولوژي صنعتي خصوصا در صنايع خودرو و بهبود مراحل اكتيو براي پيشبرد

و زنجيره تامين پذيرفته تواند اطالعاتمي MHz 56/13اكتيو با فركانس كار RFIDبراي مثال، سيستم. اند مختلف ساخت
تگ 100را از فاصله بيش از  و خطاها را كاهش خوانده يا روي برچسب بنويسد كه فرايند توليد را سريع متر از روي تر كرده

.دهد مي

و نقلكارخانه يك و كارخانجات مختلف در طول يك سال جابه بايد ميليون صنعت حمل . جا كند ها ميليون قطعه را بين انبارها
و مديريت كاميون و توزيع اين قطعات و چرخ تهيه با استفاده از اين تكنولوژي. ها كار بسيار دشواري است دستي ها، تريلرها

ج شده از يك انبار يا وارد شده به آن را شناسايي كرد، ليستي از محتويات بار يك كاميون توان به طور خودكار قطعات خار مي
و يا محتويات موجود در انبارها را به صورت لحظه و پيوسته چك كرد تا در صورت بروز مشكل بالفاصله يا تريلر تهيه كرد اي

.پيگيري شود

و ايمني در حودرو RFIDقطعه نهايي پازل از جمله توانايي محصولسازي استفاده از اين تكنولوژي به منظور بهبود كارايي
و پيشقطعاتنشان دادن فرسوده شدن  اطالعاتي در صنعت خودرو براي مثال. الوقوع قطعات است بيني شكستن قريب، ترمزها

و تاريخ خروج تاير از خط تول ميمانند ماكزيمم فشار تاير، مكان و با كمك حسگرهاي خاص يد روي يك برچسب ذخيره شود
مي كميت و با استانداردهاي مطلوب چك به هاي مورد نياز سنجيده شده و مي شود را اين طريق توان فرسوده شدن تاير

.تشخيص داد

و بسيار زيادي در صنعت مطمئناً عالوه بر موارد ذكر شده زمينه و نقلهاي متنوع ك حمل ه كاربرد تكنولوژي وجود دارد
RFID و راحت تواند براي ساماندهي، سرعت بخشيدن، دقيقمي تر ساختن آن به همراه ايجاد امنيت باال در انبارها، كردن
و پاركينگ .كمك شاياني باشد... ها

و ايستگاه هاي راه آهن  پايانه ها
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در قطارهايتواند براي اداره كردن ليستمي RFIDفعالسيستم هاي و ايستگاه هاي راه آهنموجود بـه كـار گرفتـه پايانه ها
مي)از نوع فعال( RFIDهاي مخصوص در اين فناوري تمامي قطارهاي مورد نظر به برچسب. شود هـا اين برچسـب. شوند مجهز

و عموماً به صورت يك برچسب روي شيشه قطار نصب مي ها مـانع از ايجـاد اندازه كوچك اين برچسب. شوند شكلي ساده دارند
ميبه. شود هر گونه مزاحمتي براي ديد راننده مي هر RFIDتوانيم با استفاده از تكنولوژي اين ترتيب ما در فعال، مكان قطار را

مي RFIDهمچنين تكنولوژي. همواره رديابي كنيم ايستگاه و خارج تواند قطار پيشرفته اي را به طور لحظـه ايستگاههاي داخل
.و خودكار چك كند

در توانيم ديد كاملي روي تمام قطار به كمك اين تكنولوژي مي هاي هم چنين تحويل قطار. داشته باشيم ايستگاههاي موجود
ميد نياز در زمانمور و خروج قطار. شود هاي دلخواه آسان ها به صورت خودكار از ديگر مزاياي اين سيستم ارائه گزارش از ورود
.است

 قطارهاشناسايي خودكار

و RFIDشناسايي خودكار قطارها به كمك تكنولوژي مي بسياركارآمد است با شناسايي خودكار قطار. كند شناسايي را آسان
و زمان مجهز به و ثبت محل و خروج در محدوده مورد نظر، مجموعه اطالعات مربوط به قطار از طريق برچسب هاي ورود

مي خوان تگ مي/ هاي خواندني استفاده از برچسب. شود ها به يك سيستم مركزي ارسال شود كه بتوانيم چندين نوشتني باعث
و در صورت نياز اطالعا مي. ها ثبت كنيمت جديدي را روي برچسببار از يك برچسب استفاده كنيم تواند شامل اين اطالعات

و مشخصات قطار، و مقصد ، مبدا .باشد ...ظرفيت

و زمان در صنعت ريلي  مطالعه كار

و حجم نيروي انساني مورد نياز براي توليدات خود بي شك يكي از دغدغه هاي مجموعه هاي صنعتي اطالع از ميزان زمانبري
و برنامه ريزي توليد گرفته تا تصميمات مديريتي در باره. مي باشد  اين اطالعات دامنه كابرد گستره اي دارد از باالنس خطوط

و   ...قيمت تمام شده محصول

و زمان به كار برده مي شود استفاده از و صنعتي براي مطالعه كار و آموزش داده شده در مراكز آموزشي آنچه به صورت مرسوم
 زير است روش عمده3

1.Stop Watch به كارگيري ساعتهاي زمان سنجي در تعيين زمان استاندارد فعاليتها 
2.MTM و دقيق براي اندازه گيري علمي فعاليتهاي انساني  سيستمي مشروح
3.Basic Most و قطعات و تمركز بر روي جا به جايي اشياء  تكنيك توالي عمليات

و كارب و معايب رد به خصوص دارند ولي آنچه در تمامي ابن روش ها مشترك است حضور نيروي هركدام از اين روش ها مزايا
و مطالعات دقيق كار و صرف زمان به ميزان چندين برابر زمان توليد براي نمونه گيري و هيچو خطاهاي اپراتوري انساني است

و غير چرتكه اي تا كنون در اين ضمينه ارائه  و غير دستي و رويه ماشيني ا. نگرديده استگونه روش ين روشها فرد در تمامي
و چند بار مورد مطالعه كردهبين فيلم برداري موظف است تمامي صحنه هاي توليد را ركورد زمانسنج همانند دور و چندين

و تحليل آماري قرار دهد كه اين موضوع عالوه بر امكان ايجاد خطا به دليل نقش زمانسنج در نتيجه نهايي% 100بررسي
ند صرف مدت زمان زيادي براي ركورد گيري از لحضات توليد است كه در مواقعي مانند توليدات صنعت ريلي كه به طور نيازم
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از. نفر ساعت حجم كاري آن است غير ممكن مي نمايد 5000متوسط شكل گيري يك واگن بيش از در تكنيك استفاده
و به همراه تگهاي متصل به قطعات در طول فرايند توليد RFIDفناوري  اطالعات مراحل طي شده توسط آنها را ثبت كرده

، موقعيت قطعه، ميزا ويموجودناطالعات بيشتري از قبيل وضعيت تگ زمان قطعه در انبار، و پايان عمليات نيز در شروع
و با جمع آوري اطالعات تگ ها در نهايتذ ط خيره مي شود دجدولي حاوي زمان نرمال وي شده توسط قطعه به ست آمده

و تهيه زمان استاندارد تكيه بر اين اطالعات  .آسان ميگرددمحاسبات آماري

 گيري نتيجه

هاي ديگر نيز استفاده شود كه با توجه تواند در بسياري زمينهمي RFIDعالوه بر كاربردهاي ذكر شده در اين مقاله، تكنولوژي
و دقت انجام كارها افزايش چشم و دخالت بسيار كم نيروي انساني سرعت و موجب به خودكار بودن اين تكنولوژي گيري داشته

مي رضايتمندي استفاده .شود كننده

و مزاياي بسيار زياد آن، RFIDاست، اما با توجه به بهينه بودن RFIDتر از تكنولوژي با اينكه تجهيزات سامانه باركد ارزان
از هم چنين قابليت انعطاف و متنوع، از نظر اقتصادي به خصوص در درازمدت استفاده پذيري آن براي كاربردهاي مختلف

و مصرف بيشتر، هزينه. بسيار مقرون به صرفه خواهد بود RFIDتكنولوژي  تجهيزات آن نيز كاهش ضمن اينكه فراگير شدن
گير اين تكنولوژي در صنايع، در آينده شاهد رشد چشم RFIDهاي بسيار زياد تكنولوژي با توجه به مزيت. خواهد يافت

و مكان سازمان . هاي مختلف خواهيم بود ها
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