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اطالعــات،  فــن آوری  و  الکترونیکــی  ابزارهــای  کاربردهــای  اخیــر  دهــه  چنــد  در 
گذشــت زمان و  گشــته و بــا  گیــر  جهــت افزایــش دقــت و ســرعت در انجــام امــور فرا
پیشــرفت های انجــام یافتــه، بــه تنــاوب زمینــه ظهــور فن آوری هــا و سیســتم هایی 
کنــون در زمینــه  تا گردیــده اســت.  گذشــته فراهــم  از  بهتــر  بــا قابلیت هــای بســیار 
که  گرفته  سیســتم های شناســائی افراد یا اجســام فن آوری هایی مورد استفاده قرار 
گیرترین  گیت هــای مغناطیســی می تــوان به عنــوان فرا کــد میلــه ای )Barcode( و  از 
گذشته فن آوری جدیدی به نام RFID )مخفف عبارت  آنها نام برد. طی چند سال 
Radio Frequency Identification بــه معنی شناســائی با امــواج رادیوئی( در این 
گردیده اســت. این فن آوری بدلیل مزایای بســیار برتر آن در مقایسه با  زمینه عرضه 
کثر  کنون در دنیا، ا گرفته و هم ا ســایر فن آوری هــا، به نحوی متمایز مورد توجه قــرار 
سیستم های شناسایی، با استفاده از این فن آوری طراحی و پیاده سازی می گردند.

RFID اجزای سیستم مبتنی بر
سختافزار

شناســه یــا تــگ )Transponder Tag(: شــامل یک حافظه بســیار کوچــک و آنتن 	 
کارت و  کلیــدی،  که بــه فرم هــای مختلفی چون برچســب، جا مربوطــه می باشــد 
که اطالعات را بــر روی حافظه خود  غیــره به بازار عرضه می شــود. تگ هــا قادرند 

ذخیره نمایند تا در موارد لزوم از آنها جهت شناسایی استفاده شود.
که اطالعــات را بر روی تگ ها 	  داده خــوان )Reader(: این ســخت افزار قادر اســت 

نوشته یا از روی آنها بخواند.

نرمافزار
نرم افزار سیستم RFID عالوه بر اینکه پردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات در پایگاه 
کنترل و صدور فرمــان جهت تبادل اطالعات  اطالعاتــی را مدیریــت می نماید، وظیفه 
از داده خــوان بــه تگ یا بالعکــس را نیز برعهده دارد. بنابرایــن بخش نرم افزار در یک 
سیستم مبتنی بر RFID نقش اساسی داشته و بدون وجود نرم افزار، سخت افزارهای 

سیستم RFID بالاستفاده خواهند بود.

مزایای پیاده سازی
کتابخانــه نــه تنهــا شــیوه ی انجــام برخــی  پــس از پیاده ســازی سیســتم RFID در 
کنتــرل موجــودی بــه  از فعالیت هــا ماننــد ســرویس های میــر امانــت، قفســه خوانی و 
نحــو چشــمگیری تســهیل می گــردد، بلکه ایجــاد فرآیندهایی خــودکار نظیر ایســتگاه 
گیت های حفاظتی و همچنین  کنترل ورود و خروج اســناد توسط  خودکنترلی امانت، 

که مورد بهره برداری قرار می گیرد. برگشت اسناد از جمله مزایایی است 
در ایــن راســتا شــرکت نوســا اقدام بــه طراحــی، پیاده ســازی و عرضه راه حلــی جامع 
)Total Solution( جهت اتوماسیون کتابخانه ها بر پایه فن آوری RFID نموده است.
کــه می تواند  ایــن راه حــل مبتنــی بر 2 بخــش نرم افزاری و ســخت افزاری می باشــد 

امکانات زیر را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
ارائه سرویس های میز امانت به صورت خودکار	 
کنترل های امنیتی خودکار جهت اعضا و اسناد	  برقراری 
کنترل موجودی	  سهولت در انجام قفسه خوانی و 
کتابخانه بصورت مکانیزه 	  اعمال قوانین الزم برای مدیریت 

کز اسناد بیشتر به مکانیزه  کتابخانه ها و مرا کنون اغلب راه حل های ارائه شده در  تا
نمــودن امــور مربوط به مدیریت اطالعات اســناد اختصاص داشــت و امکانات مربوط 
بــه مکانیزاســیون ســرویس دهی بــه مخاطبــان و تســهیل نحــوه انجــام فعالیت های 
مســئولین کتابخانــه، در مقایســه بــا امکانــات فنــی مدیریــت اطالعــات اســناد بســیار 
محــدود بــود. ولــی بــا عرضه فــن آوری RFID و بوجود آمــدن زیر ســاختهای فنی الزم 
کتابخانه  کتابخانه مبتنی بر RFID، ســایر امور  جهت ارائه راه حل جامع اتوماســیون 
کتابخانه  کنترل اســناد و اعضا، اعمال قوانین  مانند ســرویس های امانات و مدیریت 
کتابخانه به فرآیندهائی  به صورت سیســتماتیک و افزایش ضریب حفاظت از اســناد 

خودکار تبدیل خواهند شد. 

بــه عبارت دیگر با اســتقرار سیســتم اتوماســیون مبتنی بــر RFID در یک کتابخانه، 
باالتریــن امکانــات ممکــن بــرای مدیریــت امــور کتابخانه هــا در کلیه زمینه هــا فراهم 
کتابخانه  خواهد گردید و رشــد کمی و کیفی در ابعاد مختلف راهبری و ســرویس دهی 

گشت. محقق خواهد 
کتابخانه ها  برخی از مزایای پیاده ســازی و اســتقرار سیســتم اتوماســیون RFID در 

عبارتند از :
گرفتن، تمدید و برگشت اسناد	  کاهش زمان الزم برای انجام فرآیند امانت 
کارمندان	  کلیشه ای و تکراری از وظایف  کارهای  حذف 
از میان رفتن صف های انتظار در میزهای امانت 	 
کتابخانه	  کیفی سرویس دهی  کمی و  ارتقاء 
باالرفتن میزان رضایت مراجعین ) اعضا(	 
کارائی باال در حفاظت منابع	 
کارمندان و ارتقای شغل آنها به جایگاه مدیریت و راهنمائی اعضا	  کیفی  تحول 
کتابخانه 	  باال رفتن بهره وری در خدمت رسانی 
گمشده	  کنترل موجودی در مخزن و یافتن اسناد  سهولت در فرآیند 

سیستم RFID در کتابخانه
کیفیــت انجــام برخــی از   RFID کتابخانــه بــه ملزومــات سیســتم  پــس از تجهیــز 
فعالیت هــا بهبــود یافتــه و انجام تعدادی دیگر نیز کامال به صــورت مکانیزه در خواهد 
 RFID که بواســطه اســتفاده از فن آوری کتابخانه  آمد. در زیر فهرســت فرآیندهایی از 

گردیده اند را مشاهده می نمایید. تسهیل یا ایجاد 
آماده سازی اسناد	 
میز امانت	 
امانت مکانیزه	 
کنترل خروج اسناد	 
برگشت اسناد	 
کنترل موجودی	  قفسه خوانی و 

آماده سازی اسناد
در این بخش تگ های RFID برروی اســناد چســبانده شــده و اطالعات مورد نیاز از 

کد میله ای، عنوان و ... بر روی تگ ها ذخیره می شوند.  قبیل 
اســناد پــس از الصــاق برچســب های RFID قابــل شناســایی توســط دســتگاه های 
بــه  گرفتــن در محل هــای مربــوط  قــرار  بــرای  مخصــوص در میــز امانــت هســتند و 
مخازن اســناد فرســتاده می شــوند. بدیهی اســت اســناد قبــل از الصــاق و برنامه ریزی 

برچسب های RFID قابل استفاده در چرخه امانت نیستند.

میز امانت
مسئولین میز امانت سه وظیفه اصلی زیر را برعهده دارند:

کنتــرل برچســب های RFID  الصــاق شــده به اســناد و اصــالح احتمالی 	  بررســی و 
اطالعات آنها

 	RFID کارت های عضویت مجهز به صدور 
  ارائه سرویس های معمول میز امانت نظیر امانت سند و برگشت آن	 

امانت مکانیزه
 ،RFID کتـابخـانه هـا بـا استفـاده از یکی دیگـر از سیستـم های قـابـل پیـاده سـازی در 
کنترلــی )Self - Checkout( می باشــد. اعضــا می تواننــد پــس از  ایستگـاه هـــای خــود 
انتخــاب ســند و دریافــت آن به ایســتگاه خودکنترلی مراجعه نمــوده و کارت عضویت 
و کتاب مربوطه را در محل های تعیین شــده قرار  دهند ســپس با کمک نرم افزار بسیار 
خوش رفتار و محاوره ای )Interactive( موجود در آنجا می توانند به ساده ترین روش 
گرفتن اســناد مورد نظر خود را به شــکل مســتقل و بدون نیاز به حضور  ممکن امانت 
گیت های حفاظتی  کتابخانه، در سیستم ثبت نمایند تا در هنگام خروج از  مسئولین 

کتابخانه با مشکل مواجه نگردند. موجود در 
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کنترلی، مزایای زیر را به همراه دارند: ایستگاه های خود 
گردش امانات 	  باال رفتن سرعت فرآیند 
کاری مسئول میز امانت و توانائی جهت ارائه سرویس بهتر 	  کاهش حجم 
کتابخانه	  استفاده بهتر از فضای 
کاهش زمان انتظار جهت دریافت امانت 	 
کتابخانه	  افزایش تعداد عضویت و تشویق اعضا برای مراجعه به 

کنترل خروج اسناد
 )Sensor Gates( گذرگاه های حســگر در این سیســتم دروازه های خروجی یا همان 
که ســند در  کنترل می نمایند و در صورتی  بصورت اتوماتیک، اســناد در حال خروج را 
حــال خــروج در امانت نبوده دروازه های خروجی هشــدار خواهند داد. الزم به توضیح 
کنترل وضعیت بیش از یک ســند  که دروازه های خروجی توانایی شناســایی و  اســت 
در هنــگام خــروج را دارا بــوده و به همین دلیــل قابل اســتفاده در محیط های پر رفت 
و آمد نیز می باشــند. در صورت بروز هشــدار توســط دروازه های خروجی، شــماره ســند 
دارای مشــکل، بــر روی نمایشــگر دســتگاه بــه اطالع مســئول مربوطه خواهد رســید و 
وی توانایی بررسی دقیق تر وضعیت سند یا سندهای مورد نظر را توسط نرم افزار این 
کتابخانه و  گزارشــات جامــع از ورود و خروج اســناد  بخــش دارد. عــالوه بر آن دریافت 

امکان بررسی آنها از دیگر امکانات این سیستم می باشد.

برگشت اسناد
گرفته شده  در این سیســتم ایســتگاه های برگشت اســناد )Return Station( در نظر 
کامال خودکار انجام شــود. این دســتگاه ها با اســتفاده  تا ثبت برگشــت اســناد نیز بطور 
کتــاب، ســند را برگشــت داده و رخــداد را در پایگاه   RFID از اطالعــات موجــود در تــگ

اطالعاتی ثبت می نمایند.

قفسه خوانی و کنترل موجودی
کز اســناد به روش های معمول  قفســه خوانی و کنترل موجودی در کتابخانه ها و مرا
گرفته شــده در سیستم  پروســه ای زمان بر می باشــد. تجهیزات و نرم افزارهای در نظر 
کتابخانــه بــا توجه به ویژگی منحصر به فرد این فن آوری در شناســایی اســناد   RFID
بــدون نیــاز بــه خــروج آنهــا از قفســه، می تواننــد شــرایط الزم جهــت انجــام عملیــات 
کنترل موجودی را به آســان ترین روش امکان پذیر ســازند. استفاده از  قفســه خوانی و 

این سیستم باعث بدست آوردن دو مزیت عمده زیر خواهد شد :
گمشده 	  تعیین سریع اسناد 

کنتــــرل موجودی  گفتـــه شـــده عملیات قفســه خوانی برای  با استفـــاده از سیستـــم 
کتابخانــه می توانــد هــر چنــد وقــت یکبــار بــا اســتفاده از داده خوان هــای قابــل حمل 
کتابخانه توســط  کلیــه اطالعات RFID اســناد موجود در  انجــام شــود. در ایــن حالت 
کامپیوتر دستی ذخیره می گردد. این اطالعات به  داده خوان ها اســکن شــده و در یک 
همــراه اطالعات اســناد به امانــت رفته، با پایگاه اطالعاتی مقایســه شــده و در نهایت 
گــروه فوق نباشــند بــه عنوان اســناد  کــه جــزو هیچکــدام از دو  کتاب هایــی  فهرســت 

کارشناسان قرار میگیرد گمشده در اختیار 
کاهش بازه زمانی قفسه خوانی	 

با توجه به ســرعت خواندن اطالعات اســناد در فن آوری RFID و راحتی انجام آن، 
کتابخانه و سرویس دهی  که جهت افزایش ضریب اعتماد به موجودی  بدیهی اســت 
بهتر، مدیران کتابخانه ها تمایل بیشــتری به انجام عملیات قفســه خوانی در فواصل 

کوتاه تر خواهند داشت. زمانی 
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تهران  )021( 88822979 - 88835360  
مشهد  )051( 38828396 - 38828391  
36202638 - 36202633 - 36202632 )031(  اصفهان  
شیراز  )071( 32359125 - 6  
کرمان  )034( 32233885 - 32230294 - 32230281  
یزد  )035( 35254538 - 35244537-9  

دفتر مرکزی
کیلومتر 20 جاده دمـاوند، پارک فناوری پردیس ݢتهران،  ݢ
ک 111 خیابان نوآوری 11، پال
تلفن/نمابر : 71395000
www.nosa .com
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