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شعثٍ جالة فزيشگاٌ َای سوجیزٌ ای tesco

 Rfidمخصًص کًدکان
کتاب ایه ماٌ

تواس تا ها
88518782

دس خَاست دهَ

هحػَالت جذیذ

دستاسُ کیاى
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یک فزيشگاٌ سوجیزٌای مًاد غذایی اريپایی تٍ وام  Tescoشعثٍای جالة تزای
عزضٍ محصًالت خًد در یک ایستگاٌ متزي در کزٌجىًتی راٌاوذاسی کزدٌ است.

ایي ضعثِ دس ٍاقع یک سَپش هاسکت هجاصی است کِ دس آى هحػَالت ٍجَد خاسجی ًذاسًذ ٍ عکسّایی ّستٌذ کِ تِ
غَست پَستشّایی دیجیتالی تش دیَاس ایستگاُ هتشٍ ًػة ضذُاًذ .هسافشاى هیتَاًٌذ تا صهاى سَاس ضذى اص ایي سَپش
هاسکت هجاصی خشیذاسی کٌٌذ .تشای خشیذ کشدى تٌْا کافی است کِ عکس کاالی هَسد ًیاص خَد سا اًتخاب کشدُ تا کذ
آى تِ کاست خشیذ اضافِ ضَد .دس پایاى کذّا سٍی کاست خشیذ چک ضذُ ٍ تثذیل تِ یک سفاسش آًالیي هیضًَذ .دس
ًْایت کاالّای خشیذاسی ضذُ تا پایاى ّواى سٍص تِ دسب هٌضل خشیذاس تحَیل هیضًَذ .تشای خشیذ اص ایي سَپش هاسکت
هجاصی ًیاص تِ تثادل پَل ًیست .یک اپلیکیطي سٍی هَتایل توام ایي کاسّا سا اًجام هیدّذ .ایي ضشکت تا ایي ایذُ
هَفق ضذُ کِ هیضاى سفاسشّای آًالیٌص سا دٍ تشاتش کٌذ.
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فشٍضگاُ Baroueدس کَیت تِ ٍالذیي ایي اهکاى سا هی دّدذ
کِ ضوي خشیذ دس فشٍضگاُ ،کَدکاى خَد دس صهیي تداصی سا
تحت ًظش داضتِ تاضٌذ .ایي سیستن کِ اص ،Reader ،Tag
دٍستیي ٍ ًشم افضاس هَقعیت یاتی تطکیل ضذُ اسدت تدَسد
ضشکت Mideast systems integratorساُ اًذاصی ضدذُ
است .فشٍضگاُ Baroueتِ هساحت  0.566هتش هشتدع اسایدِ
کٌٌذُ  06.666هحػَالت هخػَظ کَدکاى اص جولِ لثداس،
اسثاب تاصی ٍ لَاصم هخػَظ ًَصاداى هی تاضذ .ایي فشٍضگاُ
ایي اهکاى سا تِ ٍالذیي هیدّذ کِ ضوي خشیذ ،غشف غزا دس سستَساى ،گشفتي عکس ٍ سایش اهکاًات ،کَدکاى خدَد سا دس
صهیي تاصی تِ هشتیاى کَدک تسپاسًذ ٍ تا خیالی آسَدُ تِ خشیذ تپشداصًذٌّ .گام ٍسٍد تِ ّش یک اص کَدکاى دستثٌدذی تدِ
ضکل یک ضیش پطوالَ دادُ هیضَد کِ دسٍى آى یک RFID Active Tagتا یک ضٌاسِ هٌحػش تِ فشد قشاس دادُ ضدذُ
است ٍ تِ ٍالذیي تلیطی تا ضواسُ هخػَظ کَدکطاى دادُ هیضَد .دس ٌّگام تاصی سیگٌالی تِ فشکاًس  0تا  8گیگا ّدشتدض
کِ ضٌاسِ هٌحػش تِ فشد کَدک دس آى سهضگزاسی ضذُ است تِ ّReaderایی کِ دس قسوتّای هختلف ًػة ضدذُ اًدذ
اسسال هیضَد .ضواسُ ضٌاسِ ٍ قذست اًتقال آى تِ سیستن اًتْایی اص طشیق استثاط Ethernetاسسال هیضَد ٍ دس ًدشم
افضاس هشتَطِ ایي اطالعات تا استفادُ اص هطخػات  ٍTagصاٍیِ اًتقال تفسیش ضذُ ٍ هَقعیت کَدک دس حذٍد  5ساًتیوتشی
هطخع هی ضَدٍ .قتی هحذٍدُ کَدک دس صهیي تاصی هطخع ضذ ،دٍستیي دیجیتالی هشتَط تِ آى هحذٍدُ تػَیش کدَدک
سا تِ ٍالذیي اص طشیق  5هاًیتَسی کِ دس قسوتّای هختلف فشٍضگاُ ًػة ضذًُ ،طاى هیدّذ .تٌْا هطکل ایي سیستن دس
حال حاضش تعذاد کن ّTagا ( 066دستثٌذ) هیتاضذ کِ تاعث ضذُ دس ّش صهاى فق  066کَدک اهکاى استفادُ اص صهیدي
تاصی سا داضتِ تاضٌذ ٍ سایش ٍالذیي ٍ کَدکاًطاى هیتایست دس غف ،هٌتظش تواًٌذ.
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تٍ سزعت اشتثاٌ کىیذ  -چگًوٍ يب قًاویه قذیمی تاساریاتی را تغییز دادٌ است
در ایه چکیذٌ می آمًسیذ کٍ:
 -1چگًوٍ اس تاساریاتی ایىتزوتی استفادٌ کىیذ.
 -2چزا استزاتژی َای تاساریاتی سىتی دیگز کارتزدی وذاروذ.
 -3چزا ومی تًاویذ تٍ تزس ي عادت اجاسٌ تذَیذ تز سز راٌ وًآيری قزار تگیزوذ.
ٍب سایت جذیذ ضشکت ضوا پذیذُ ای صیثاست .کاسهٌذاى ضوا
سخاٍتوٌذاًِ تشای طشاحی سایتی سًگاسًگ ٍ خیشُ کٌٌذُ تا هٌَّای
هجلل ،گشافیک پیچیذُ ٍ آیکًَْای صیثا صحوت فشاٍاى کطیذُ اًذ .ضوا
خَضحال ّستیذ ٍ کاسکٌاى ضوا ّن تِ کاس خَد افتخاس هی کٌٌذ ،اها تا
صهاًیکِ ایي سایت کسة ٍ کاسی سا ایجاد ًکٌذ ،تقشیثا ّیچ اسصضی ًذاسد.
تشقشاسی استثاط تا هطتشیاى ّستِ اغلی تاصاسیاتی ایٌتشًتی است.
هایک هَساى هعتقذ است کِ دس عػش سساًِ ّای تیطواس ٍ تَجِ هحذٍد ٍ
کَتاُ هذت هخاطثاى ،تاصاسیاتی هَفق تِ سشعت ٍ پاالیص ٍاتستِ است.
دٍساًی کِ کسة ٍ کاسّا هی تَاًستٌذ ّضیٌِ ّای ًطست ّای طَالًی
دستاسُ استشاتژی ٍ کوپیي ّای تثلیغاتی سا تقثل کٌٌذ ،گزضتِ است.
ایٌتشًت تِ هطتشیاى گضیٌِ ّای ًاهحذٍدی هی دّذ ،پس ضشکت ضوا تایذ ّویي االى تأثیشگزاس تاضذ.
هَساى – ًَیسٌذُ کتاب  -هَضَعات تسیاسی اص تَغیِ ّای خاظ فٌی گشفتِ تا اغَل کلی تاصاسیاتی سا پَضص هی دّذ .دس
حالیکِ اٍ ارعاى هی کٌذ کِ قَاًیي جذیذ تاصاسیاتی ایٌتشًتی هی تَاًذ تشسٌاک تاضذ ،پیاهص سٍضي است :ضوا هوکي است
ضکست تخَسیذ ،اها ایي پذیذُ جذیذ فشغتْای ًاهحذٍدی تشای تجشتِ کشدى دس اختیاستاى هی گزاسد تا صهاًیکِ ساُ دسست
سا تیاتیذ.ضشکت کیاى هعتقذ است کِ تا خَاًذى ایي کتاب اص تسیاسی اص اضتثاّات تاصاسیاتی ایٌتشًتی پشّیض خَاّیذ کشد.
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