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 مقدمه

 سازد.یحفاظت و اشاعه دانش و اطالعات را فراهم م ،یسازرهیذخ یکه سازوکار اصل بوده یاجتماع یکتابخانه نهاد

ی هاهای خطی، فیلم، نقشه، اسناد، فرمتواند شامل محتویاتی همچون کتاب، روزنامه، نشریه، نسخهکتابخانه می

های مختلفی در اختیار ها گردد. این موارد در قالب سرویسدی و دیگر فرمتویدی، کاست، دیسی مختلف،

د های مختلف در کتابخانه بایگیرند. یکی از الزاماتی که به منظور کنترل و اجرای سرویساعضای کتابخانه قرار می

ای کتابخانه است. در حال حاضر اکثر هانجام گردد، اختصاص یک شماره واحد و مشخص برای هر یک از دارایی

 است یالحنمایند. این در ها از سیستم بارکد برای دستیابی به این هدف استفاده میهای مدیریتی کتابخانهسیستم

. سیستم بارکد از سرعت کمی در خوانده شدن اطالعات استهای خاص خود که سیستم بارکد دارای محدودیت

ی هاسالکه در  است یحالاب شدن و پاک شدن اطالعات روی آن قرار دارد. این در بهره برده و نیز در معرض خر

 به کمک سیستم مدیریتی در کتابخانه آمده است. RFIDاخیر فناوری 

 

 RFID معرفی

عمدتاٌ در کتابخانه های بزرگ با گردش عملیات باال موجب ارائه خدمات با کیفیت باال به  RFIDاستفاده از فن آوری 

مشتریان و بهبود فرآیندهای کتابداری می گردد که در نتیجه موجب صرفه جویی کالن می گردد. بدین صورت که 

را در محدوده نسبتا کوچکی منتشر می کند، وقتی که یک  ییدائما یا به درخواست کاربر امواج رادیو Readerدستگاه 

که در درون  RFIDایجاد شده است قرار می گیرد، تراشه بسیار ریز  Readerتگ در میدان الکترومغناطیسی که توسط 

قرار می دهد و این  Readerتگ قرار دارد را فعال کرده و این تراشه اطالعات ذخیره شده در تگ را در اختیار دستگاه 

 .اطالعات برای پردازش در اختیار نرم افزار پیام قرار می گیرد
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 بجای بارکد در کتابخانه RFIDاستفاده از 

ی اطالعات کمک کننده است. از این سیستم در    آورجمعیک سیستم خودکار شناسایی بوده که در      RFIDسیستم   

سیستم چرخش خودکار کتاب در کتابخانه می     سیستم مدیریت مبتنی بر     ساده نمودن  ستفاده کرد.  در  RFIDتوان ا

کتابخانه توانایی سرعت بخشیدن فرایند شناسایی کتاب و انجام روال مورد نظر را سرعت بخشیده و مزایای خوبی را       

 به همراه داشته باشد.  تواندمی

 سیستم  وسیله به :سرعت در امانت یا بازگشت دادن کتابRFID توان کتاب و با اطمینان بیشتری می ترسریع

به و در حجم بیشتری  ترسریعاطالعات کتاب  ،RFIDسیستم  وسیله بهدر واقع  .را امانت و یا بازگشت داد

این در حالیست که سیستم قدیمی کتابخانه  .گرددمیخوان برای سرور ارسال خودکار توسط تگ صورت

خوانده شدن بارکد به منظور فاصله معین و در جهت خاصی  ،کتاب در مکان خاص قرارگیری)بارکد( نیازمند 

توانایی  هاتگ واستفاده نموده  ISO/15693مربوط به کتابخانه از استاندارد  RFIDسیستم  .و اطالعات آن است

 .کمک نموده استها آناین امر در سرعت خوانده شدن  .را نیز دارند متریسانتی 021اصله خوانده شدن از ف

 

 ستمیس :ساده نمودن امانت و یا بازگشت کتاب RFID یابیتر بوده و در ردبارکد ساده ستمینسبت به س 

 ءیش هر یهمانند بارکد، برا ستمیس نیکمک کننده است. در اها آنبر  تیریو لوازم کتابخانه و مد زاتیتجه

های اطالعات کتاب و محل قرارگیری آن در قفسه. استکننده آن  یاختصاص داده که معرف IDشماره  کی

از روی تگ خوانده  ،مشتری این اطالعات را به کمک تگ خوان .گرددبر روی تگ کتاب ذخیره می ،کتابخانه

از سمت سرور بر  ،این اطالعات در هنگام امانت بردن کتاب .نمایدبازگشت خورده را جایگزین می کتاب و

موجود در یک قفسه نیز بر روی تگ آن قفسه ذخیره  هایکتاباطالعات  .شوندروی نمایشگر نمایش داده می

 مستیدر س .به حضور یا عدم حضور کتاب پی خواهد برد ترسریعفرد امانت برنده  صورت ایندر  .گرددمی

ر که د است حالی در نیبارکد خوان قرار داد. ا دیرا در د هاآن بیبه ترت دیدن چند کتاب باخوان یبارکد برا

 .دارداز آن وجود  یریتصادم و جلوگ صیتگ تشخ نیخواندن چند ییتوانا RFID ستمیس

 

 

  هایتگطول عمر بیشتر RFID نیازی به اتصال یا نزدیکی هاتگاینکه  دلیل به :هاو هزینه آن نسبت به بارکد 

از مسائل  یکی .اندزدهسال تخمین  01را حداقل  هاآنطول عمر  تولیدکننده های، شرکتبه جسمی ندارند

از لحاظ خوانده شدن  هاآنکتاب و بهبود  یموجود بر رو یبارکدها ضیکه در کتابخانه وجود دارد، تعو یمهم

عدم  با توجه به RFID ستمی. در سشودیکتابخانه م یبرا نهیهز امر باعث اعمال نی. ااستتوسط بارکد خوان 

بارکد  مستینسبت به س ستمیس نیا نهیبودن هز کمتر ،یکتاب به محل خاص تیو هدا هاتگبه اتصال  ازین

 ها که همواره در کتابخانه وجود دارد، مرتب و چک نمودن قفسه یمهم مسئله نی. عالوه بر اگرددیمعلوم م
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 فناوریها به سمت کتابخانه رانیمسئله که باعث جذب مد نی. ااست RFID یشده است، در استانداردها 

و  صیتشخ یژگیها، از ودر قفسه هاکتاب یکینزد لیحالت به دل نیگشته است. در ا تیعار RFIDمختلف 

 در استانداردها استفاده شده است. هاتگاز تصادم  یریجلوگ

 

از جابجا  یریاز کتاب و جلوگ دارینگهو  تیبارکد امن ستمیدر س :سهولت بارکد و RF برخورداری از امنیت گیت

آن امکان  IDبودن کارت و شماره  کتای یژگیو لیبه دل RFID ستمی. در ساست یکار دشوار گریکدیبا  هاکتابشدن 

 تمسی. در سگرددیم گریکدیبا  هاکتاب ییو جابجا یاز دزد یریامر باعث جلوگ نیاز آن وجود ندارد و ا برداریکپی

 تیبرخوردار است، گ یاژهیو تیکه از اهم یاز نقاط یکیرا در هر نقطه انجام داد.  هاکتابکنترل  توانیکتابخانه، م

نمود. با خواندن شماره  یرا بررس هاکتاببه دو روش  توانیم RFID ستمیمکان به کمک س نی. در ااست یخروج

ID ر شده ب دهیاز تگ چسب تیبا کینمودن  غیرفعال ایبه کمک فعال  زیو ن یسرور مرکز یکتاب و ارسال آن برا

 یاز مجوز عبور کتاب آگاه توانیم ،استآنتن  یبودن عبور تگ از جلو غیرمجاز ایکتاب که مخصوص مجاز  یرو

 .افتی

 

 شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرقتجهیزات کتابخانه ای بررسی 
 

را با توجه به نیاز کتابخانه های مشتری خود   RFID فناوریشرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق مفتخر است  که     

بومی سازی کرده است و تجهیزات مربوط به این فناوری را توسط ههندسان بخش سخت افزار این شرکت طراحی و 

 نیا .اندآمده بوجود RFIDبر  یمبتن یهاشتتبکه ،فناوری نیا یراستتتا و طبا استتتانداردها نیدر ا تولید کرده استتت.

 لتر،یف ،آوریجمعرا پس از  هاتگموجود در نقاط مختلف، اطالعات بدستتت آمده از  یهاانهیپا لهیبه وستتها شتتبکه

 در واقع پس .الزمه انجام شوند  یهایریگمیترجمه و پردازش نمودن، به سمت سرور شبکه فرستاده تا در آنجا تصم     

شتتده و مفهوم هر  زیاطالعات آنال نیا دهند،یم لیتحو هاوانخرا به تگ  کتاب مورد نظر، اطالعات هایتگ نکهیاز ا

شخص م  هاآن یهاتیاز ب کی ستخراج  هاآناز داخل  دیسپس اطالعات مف  .گرددیم سرور    جهیو نت شده ا سمت  به 

در درون  ییافزارهانرممورد نظر در ستتمت ستترور شتتبکه، به  افزارهاینرمعالوه بر  نیابنابر .گرددیشتتبکه ارستتال م

ست آمده انجام دهند  یالزم را بر رو اتیبوده تا بتوانند عمل ازین زین هاانهیپا وجه به ت با اتیعمل نی. ااطالعات خام بد

  .ندینمایاستفاده در شبکه آماده م یرا برا جینتا تیرا دنبال نموده و در نها یمفهوم خاص هاانهینوع کاربرد پا

راهی برای  RFIDی گوناگون، فناوری هاسیسرو های مختلف با یکدیگر و ارائه تمبا پیشرفت فناوری و ترکیب سیس   

ر ی گوناگون کتابخانه به منظوهامکانبهبود و عملیاتی نمودن خدمات گوناگون در کتابخانه گشت. از این فناوری در 

 گردد. ها استفاده میکنترل سیستم گردش کتاب، جلوگیری از دزدیده شدن کتاب و اطالع یافتن از محتویات قفسه
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ی مختلف در این زمینه است.  هاسیسرو ها، این فناوری راهی برای پیدایش مالی در کتابخانه اتیعملوجود  لیبه دل

 شود:بیان میها این سیستم در کتابخانه تجهیزات به کار رفته در در اینجا 

 هابرچسبچسباندن 
در اولین مرحله باید اطالعات مربوط به هر کتاب را بر روی تگ مربوطه ذخیره نمود. پس از اطمینان از 

بودن این عمل نوبت به چسباندن یا جاسازی نمودن تگ در داخل کتاب است. با این عمل، با ایجاد  زیآمتیموفق

محتویات تگ را خوانده و از مشخصات کتاب مطلع  ISO/15693طبا استاندارد توان یک میدان مغناطیسی می

 گشت. 
 ISO 15693با استاندارد  ICODE2تگ برچسبی 

)کارتهای  ISO/14443کند، ساختاری شبیه به استاندارد مگاهرتز کار می 65/01که در فرکانس  ISO/15693استاندارد 

یی بوده که هاکارتدارد مخصوص  متر است. این استان   0.6مایفر(دارد. این استاندارد قادر به تشخیص کارت تا فاصله    

و یا استتتفاده از کلید خاصتتی   احراز اصتتالتبهره برده و برای خواندن این حافظه نیازی به  EEPROMتنها از حافظه 

نیستتت. از این استتتاندارد برای کاربردهایی همچون شتتناستتایی، انتقال اطالعات، ستتیستتتم اتوماستتیون کتابخانه،     

 گردد.اده میهای مدیریتی و غیره استفسرویس

 

 . 

 

 ثبت کتاب در سامانه
و برای سرور ارسال  واردشده د نظرمورافزار هنگام خواندن اطالعات کتاب از روی تگ، این اطالعات در صفحه نرم

عدم مجوز خروج  لیبه دلنماید. در این هنگام ی میبروزرسانگردند. سرور نیز بر این اساس، اطالعات خود را می

گردد. با این عمل کتاب در هنگام عبور از گیت تگ چسبیده شده بر روی آن فعال می EASکتاب از کتابخانه، بیت 

 .دهدجود این مورد را اطالع میخوان موخروجی، به تگ
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  (سیاهه برداری) هامرتب نمودن قفسه
پس از اینکه کتاب ثبت گردید و یا وارد کتابخانه شتتد، باید در قفستته مربوط به خود قرار گیرد. شتتناستتایی محل  

های که بیان شتتد، تشتتخیص همگی کتاب گونههمانگیرد. انجام میخوان دستتتییک تگ لهیبه وستتی کتاب ریقرارگ

یک آنتن در هر ردیف و طبا  لهیبه وسموجود در یک قفسه در یک زمان، از اهمیت باالیی برخوردار است. این عمل 

های موجود در آن ردیف را خوانده و برای سرور  گردد. این آنتن اطالعات تمامی کتابانجام می ISO/15693استاندارد  

 نماید. بدین ترتیب فرد متوجه محل دقیا کتاب در قفسه خواهد شد.دستی ارسال میخوان و یا آن تگ

 افتیآن پس از برخورد با شتتناستته و در  یاطالعات برگشتتت افتیو در ییویارستتال امواج راد این دستتتگاه فهیوظ

شد یاطالعات آن م صورت  این دستگاه . با ستفاده م  معموال ب سا   یبرا این دستگاه . شوند یقابل حمل ا ضور  ح ییشنا

Tag ردیگیاز آن م ای فرستدیآنتن به شناسه م لهیو به وس ییویراد اجاطالعات را به صورت امو کهرودیبه کار م . 

در کتابخانه یکی از مهمترین نیازها دانستتتتن وضتتتعیت قفستتته ها استتتت. بنابر این هنگامی که کتابدار بخواهد از 

کند و کتابها را در سیستم وارد نماید، به کمک این دستگاه موجودی یک قفسه مطلع شود و یا بخواهد قفسه خوانی 

سه خوانی یا انبار گردانی یا هر هدف             شده و قف سال  سرور ار شده و برای  سه خوانده  صورت چندتایی از قف کتابها ب

 دیگری اجرا میگردد.
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  Hand Held Scannerدستگاه 

 یکنند . ی کار ماین دستگاه تشکیل شده است از یک آنتن دستی کشیده به همراه یک تقویت کننده که با باطر
صله   06551این دستگاه توانایی خواندن تگ   نگامی که سانتی متری دارد. البته الزم به ذکر است که ه   01را از فا

 تعداد تگها بیشتر شده و جهت آنها عمود بر آنتن باشد، این فاصله کمتر میگردد.

 
 

 

شی موبایل یا تبلت که برنامه    ستگاه اطالعات کتابها را از طریا یک گو ست      sana.apkاین د شده ا صب  بر روی آن ن

 به سمت سرور فرستاده و در داخل آن ذخیره میگردد.
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 کتابخروج چک نمودن 
که یک کتاب بخواهد از کتابخانه بیرون رود، ابتدا باید توستتط یک کارتخوان اطالعاتش به همراه اطالعات  هنگامی

 تهقرارگرفتوسط سرور، این اطالعات مورد بررسی     برای سرور ارسال گردد. با دریافت این اطالعات   رندهیگامانتفرد 

سرور، ذخیره می  سال گردد، کارتخوان بیت        و در منبع اطالعاتی  سرور ار سخ مثبتی از  صورتیکه پا  EASگردند. در

 کند. را برای سرور ارسال نمی IDبرچسب را غیرفعال نموده و دیگر آن شماره 

 

 گیت خروجی
ها وجود داشته باشد. در واقع رود که بدون مجوز قصد خارج شدن آنگیت خروجی به منظور یافتن اشیائی بکار می

ز خروج را از سرور مرکزی نگرفته باشند، توسط گیت خروجی خوان خروجی مجوبرچسب لهیبه وساشیائی که 

در برچسب موجود بر روی این اشیاء فعال بوده و در هنگام عبور از گیت، فعال  EASشوند. بیت تشخیص داده می

 دارد.اعالم می ISO/15693بودن خود را طبا استاندارد 
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 چک نمودن ورود کتاب
شت به کتابخانه، این کتاب را بر روی یک کارتخوان میزی   اگر کتابی به امانت برد شود، به هنگام بازگ رار داده و ق ه 

نماید. پس از ارستتال و دریافت اطالعات از ستترور، ارستتال می مورد نظرآن کارتخوان اطالعات کتاب را برای ستترور 

، کتاب صورت نیانماید. در آن را نیز فعال می EASبیت  ISO/15693طبا استاندارد کارتخوان کتاب را بازگشت زده و 

 دهد.تواند از گیت خروجی عبور نماید. در این حالت، دستگاه یک رسید دریافت کتاب به فرد تحویل میدیگر نمی

 کتاب خارجی رندهیگلیتحو
 کی از مسائل مهمکتابخانه محلی عمومی بوده و هر فردی با هر شرایطی امکان گرفتن کتاب از کتابخانه را دارد. ی

و انتقال اطالعات  RFIDسیستم  لهیبه وساست.  روزشبانهبرای کتابخانه، مسئله بازگشت کتاب در هر ساعت از 

توان دستگاهی شامل این دو سیستم را در خارج از کتابخانه قرار آن توسط شبکه اترنت، می لهیبه وسبدست آمده 

تاب بوده که پس از خواندن اطالعات کتاب، کتاب را به صورت داد. این دستگاه شامل یک مخزن جمع کننده ک

 دهد.دریافت نموده و یک رسید کاغذی تحویل می خودکار
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