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 چکیذُ 

)ؿجکِ ّبی ثیؼن ٍ ؿجکِ  WSANفشکبًغ سادیَیی( ٍ  ؿٌبػبگش) RFIDایٌتشًت اؿیب هجوَػِ ای اص اؿیب هتصل ثِ ّن ثب تکٌَلَطی ّبی هتفبٍت هبًٌذ 

خَد ّبی هحشک (ثِ هٌظَس تجبدل اعالػبت اػت ٍ اًتظبس هی سٍد دس دِّ ثؼذی هفَْم فؼلی ایٌتشًت ثِ ػٌَاى ؿجکِ صیشػبخت کوشًگ تش ؿذُ ٍ جبی 

جبط کبسثشاى اًتْبیی اػتفبدُ سا ثِ اؿیب َّؿوٌذ هتصل ؿذُ هیذّذ کِ تـکیل هحیظ ّبی پشداصؿی فشاگیش سا هیذٌّذ. جْؾ اص ایٌتشًتی کِ ثشای است

جبط ثب یکذیگش یب ثب اًؼبًْب ثِ هٌظَس اسائِ ػشٍیغ ثِ کبس هیشًٍذ ًیبصهٌذ تجذیذ ًظش اتصبل اؿیب فیضیکی ثِ ّن جْت استهی ؿَد ثِ ایٌتشًتی کِ ثشای 

یٌتشًت اؿیب دس حبل حبضش ثب هحذٍدیت ّبی ا دسثبسُ سٍؽ ّبی هؼوَلی اػت کِ دس ؿجکِ ّب ثشای پشداصؽ ٍ هذیشیت ػشٍیغ ّب اػتفبدُ ّب هیـَد.

یي رخیشُ ػبصی ، تَاى پشداصؿی پبییي ، ّضیٌِ پیبدُ ػبصی ٍ ػشٍیغ دّی ثبال ٍ تَلیذ دادُ ّبی ًبّوگي ثِ هقذاس قبثل تَجِ سٍثشٍ اػت کِ ا

عشفی سایبًؾ اثشی ثِ صَست هجبصی تَاًبیی ، حشین ؿخصی ٍ اهٌیت داهي هیضًذ اص  کبساییهحذٍدیت ّب ثِ ًگشاًی ّبیی ًظیش قبثلیت اعویٌبى ، 

جبتی ٍ پشداصؿی ثؼیبس ثبال ٍ اهکبًبت رخیشُ ػبصی ًبهحذٍد سا فشاّن هیکٌذ ٍ ثشاػبع اصل کبسایی سایبًؾ اثشی ثبالتش اص ّوِ ی ػیؼتن ّبی هحبػ

قجیل : پلتفشم ّبی اثشی ، صیشػبخت اثشی ، هیبى افضاسّبی  رخیشُ ػبصی قشاس داسد. دسایي هقبلِ هَلفِ ّبی یکپبسچِ ػبصی ایٌتشًت اؿیب سٍی ثؼتش اثش اص

ٌتشًت آیٌذُ ثِ ٍیظُ رخیشُ ػبصی کالى دادُ ّبی ًبّوگي دس پلتفشم ّبی اثشی هَسد ایٌتشًت اؿیب ، هجبصی ػبصی اؿیب ٍ ثغَس کلی هؼبئل پیؾ سٍی ای

  ثشسػی قشاس گشفتِ اػت.
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