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تعاریف
 RFIDچيست ؟
به مجموعه ای از فناوری ها که در آن برای شناسايی خودکار اشياء  ،انسان  ،حيوانات و درختان از امواج راديويی
استفاده می گردد  RFID ،گفته می شود.

اجزاء يک سيستم :RFID

 RFIDچگونه کار ميکند؟
شناسه و يا دستگاه فرستنده خودکار  ،شامل يک مدار الکترونيکی است که که به شی مورد نظری که الزم است دارای
يک کد شناسايی باشد  ،متصل می گردد  .زمانی که شناسه نزديک و يا در محدوده کدخوان قرار می گيرد  ،ميدان
مغناطيسی توليد شده توسط کد خوان باعث فعال شدن شناسه می گردد  .در ادامه  ،شناسه بطور پيوسته اقدام به ارسال
داده از طريق پالس های راديويی می نمايد  .در نهايت داده توسط کدخوان دريافت و توسط نرم افزارهای مربوطه
پردازش می گردد .

شناسه(تگ):
شناسه که به آن فرستنده خودکار و يا  Transponderنيز گفته می شود  ،شامل يک تراشه نيمه هادی ،يک آنتن و در
برخی موارد يک باطری است  .در ساده ترين حالت  ،يک شناسه شامل يک تراشه الکترونيکی و يک آنتن است که در يک
بسته در کنار يکديگر قرار می گيرند  .تراشه موجود در شناسه های  RFIDاز حافظه ای با قابليت فقط خواندنی و يا
خواندنی  /نوشتنی به منظور ذخيره و بازيابی داده و در برخی موارد تغيير داده استفاده می نمايد  .در برخی شناسه ها
ممکن است از يک باطری نيز استفاده شود ( وجه تمايز شناسه های فعال و غيرفعال ) .
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چکيده
داشتن اطالعات به هنگام از درختان و درختچه های سطح شهر از اطالعات ضروری در حوزه مديريت شهری می باشد .با
عنايت به مشکالت مربوط به روش های سنتی پالکوبی لذا بکارگيری روش های نوين ضروری می باشد  .با توجه با مشکالت
محيط زيستی از جمله شرايط نامساعد آب و هوا و خاک و آفت و  ، ...اندازه گيری پارامترهايی نظير درصد شادابی  ،ميزان
سالمت  ،بيماری و آفت  .... .الزم می باشد.
پروژه شناسه هوشمند درختان با استفاده از تکنولوژی  (Radio Frequency Identification) RFIDو با هدف جمع
آوری و ثبت اطالعات درختان  ،بررسی وضعيت فعلی  ،قابليت تصميم گيری در موقعيت های مختلف و برنامه ريزی های آتی
در حوزه مديريت فضای سبز قابل اجرا می باشد.
از اهداف ديگر اين طرح ،استخراج ،ثبت و بروز رساتی داده های توصيفی و مکانی درختان و تهيه بانک اطالعات درختان ،
بررسی تغييرات نوع گونه ها ،حفظ و گسترش فضاهای سبز  ،و و هويت بخشی به درختان به عنوان موجودات زنده می باشد.
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دستاوردهای پروژه شناسه هوشمند درختان

-

تهيه کد منحصر بفرد برای هر درخت

-

ثبت اطالعات مکانی درختان (طول و عرض جغرافيايی  /منطقه و )...

-

ثبت اطالعات توصيفی درختان شامل (سن/گونه/بيماری/آفت /شادابی /قطر /چتر /ارتفاع /انحراف و )...

-

دستيابی به بانک اطالعاتی جامع از درختان

-

بازديد دوره ای و ثبت عمليات صورت گرفته روی درختان

-

گزارشگيری و تحليل بروی داده های مکانی و توصيفی درختان

-

بررسی وضعيت فعلی درختان از نظر ميزان شادابی  /بيماری و ...

-

نظارت بر عملکرد پيمانکاران

-

برنامه ريزی در حوزه مديريت فضای سبز
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فرآیند اجرایی
جهت دستيابی به شناسه هوشمند درختان الزمست که به هر درخت يک راديو شناسه ( )Tagکه بصورت ميخ RFID
می باشد ،متصل شده و سپس با استفاده از دستگاه های خوانش سيار ) ، (HandHeldکد شناسه منحصر بفرد هر درخت
خوانده می شود .پس از آن شناسه هر درخت به اطالعات مکانی و توصيفی آن درخت مرتبط می گردد.
اطالعات پايه درخت:


شناسه (کد) RFID



طول و عرض جغرافيايی



منطقه و آدرس

اطالعات ثابت درخت:



گونه
سال کاشت

اطالعات متغير درخت:


عمليات



وضعيت



درصد شادابی



نوع آبياری



آفت



بيماری



ارتفاع



تاج



طوقه



بن



انحراف

نهايتا با دستيابی به بانک اطالعاتی جامع از درختان امکان گزارشگيری  ،آمارگيری ،تحليل و برنامه ريزی در حوزه
مديريت فضای سبز فراهم می شود.
نمونه ای از خروجی های سيستم
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گامهای اجرایی پروژه

گام  : 1نصب شناسه بروی درختان
 .1سوراخ کاری درخت
 .2نصب ميخ به درخت
 .3استخراج شناسه توسط دستگاه خوانش
 .4درج اطالعات پايه درخت

گام  : 2عمليات استخراج و ثبت اطالعات ثابت و متغير درخت
 .1خواندن شناسه توسط دستگاه خوانش
 .2استخراج پارامترهای تخصصی درخت در محل
 .3تکميل و درج اطالعات ثابت و متغر درخت

گام  : 3عمليات بازدید
 .1خواندن شناسه درخت توسط دستگاه خوانش
 .2استخراج پارامترهای تخصصی درخت در محل
 .3تکميل و درج فرم اطالعات متغير درخت

گام  : 4تجزیه و تحليل اطالعات و نظارت

 گام  1توسط پيمانکار انجام می گيرد و گامهای 2و3و 4به کارفرما آموزش داده شده و توسط کارفرما صورت می
گيرد.
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طرح اجرایی شناسه هوشمند درختان

برآورد مدت زمان اجرای پروژه جهت راه اندازی  4444شناسه :
مدت زمان
فاز

ردیف

شرح فعاليت

اجرا
هفته
5 4 321

1

نصب تگ بروی درختان

نصب ميخ به درخت

2

استخراج شناسه توسط دستگاه خوانش

3

درج اطالعات پايه درخت

4
5

عمليات استخراج و درج اطالعات ثابت خواندن شناسه توسط دستگاه خوانش
و متغير درخت

6

استخراج پارامترهای تخصصی درخت در محل
تکميل و درج اطالعات ثابت و متغر درخت

7
8

سوراخ کاری درخت

تجزیه و تحليل اطالعات و نظارت
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