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چکيذُ
ظاالٌَ ىیهیّن ُا ٌفص ةصای ىصاظو ارةػیً ةَ کصةال ظفص ىی کٍٍس .ایً ىصاظو ،یکی از
ةضرگحصیً ججيّػات اٌعاٌی دٌیاظث .در ایً ظفص زیارجی ،چانغ ُای ـصاواٌی در ارجتاط ةا
ایيٍی و اىٍیث ،کٍحصل ػهّؽی ،ـّریث ُای پضػکی ،غتّر و ىصور ،و ىالخظات ىزحهؿ
پؼحیتاٌی ىعصح اظث .زائصیً از کؼّرُای ىزحهؿ ظفص ىی کٍٍس؛ ةٍاةصایً دارای ـصٍُگ
ُای گٌّاگّناٌس و ةَ زةان ىحفاوجی ؾدتث ىی کٍٍس کَ ایً رّد ةَ پیچیسگی ىعئهَ اـضوده
اظث .غالوه ةص ایٍِا ،درؾس كاةم جّجِی از زائصیً ىعً اٌس و ایً اخحيال ةاالظث کَ ةیيار
گصدیسه ،پّل یا اظٍاد و ىسارکؼان را گو کٍٍس .ظاالٌَ جالش ُا و ُضیٍَ ُای ـصاواٌی ةصای
ةصكصاری اىٍیث و آظایغ زائصان ؾصف ىی ػّد ،ةا ایٍدال چانغ ُایی ةاكی اظث کَ ةعیاری
از آٌِا ،ةا ةِصه ىٍسی از آرصیً ـٍاوری ُای روز جِان جعِیم ىی ػّد .در ایً ىلانَ اظحفاده
ةصای ىسیصیث رویسادُای ىشُتی ىاٌٍس ارةػیً پیؼٍِاد ػسه اظث .ـٍاوری
از ـٍاوری
ـصایٍس اخصاز ُّیث ،ذریصه رکّرد پضػکی زائصان و ةعیاری از چانغ ُای ىدحيم در
ىصاظو را جعصیع ىی کٍس .ایً اظالغات ىی جّاٌس در یک پایگاه داده ذریصه ػسه ةاػس جا در
ىّاكع ىزحهؿ ىّرد اظحفاده كصار گیصد.

ٍاشگاى کليذي ، NFC:رایاٌغ اةصی ،ـٍاوری ارجتاظی ةا ىّج کّجاه ،ػِص کصةال ،ظفص
زیارجی.
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هقذهِ
ظاالٌَ ىیهیّن ُا ىعاـص در ایام ىزحهؿ ظال ةَ رؿّص در ایام ارةػیً در ىدسوده کصةالی غصاق ىعاـصت ىی کٍٍس .ججصةَ ٌؼان
داده کَ جػساد زائصان در ؾّرجی کَ ىعئهَ جاىیً اىٍیث ةَ رّةی جضيیً ػّد ،ةاالجص ٌیض رّاُس رـث .در جالش ةصای ىسیصیث ةِحص زائصان،
ُص ظال جٍِا ىدسوده راؾی ىّـق ةَ خضّر در ىصاظو ىی ػٌّس .زائصان ؽیصىجاز ٌیض ػِص را ػهّغ ىی کٍٍس و ةار ظصویط ُای پضػکی،
پؼحیتاٌی ،خيم و ٌلم و ...را اـضایغ ىی دٍُس .ةَ ىٍظّر جهّگیصی از ورود ةازدیسکٍٍسگان ؽیصىجاز ،چٍسیً ٌلعَ ٌظارجی در ىعیصُا جػتیَ
ىی ػّد.
ٌکحَ ای کَ در ىّرد ظفصُای زیارجی وجّد دارد(و در ىّرد ظایص ظفصُا الاكم ةَ ایً اٌسازه وجّد ٌسارد) ایً اظث کَ ؽانتا ىکان
ُای خضّر و ةصگضاری ىصاظو ُای ىشُتی زائصیً كاةم پیغ ةیٍی و ىؼزؽ اظث .ىلاىات ىدهی در ةصگضاری آییً ُا ةا چانغ ُای ـصاواٌی
ىزؿّؾا در کٍحصل جيػیث و اخصاز ُّیث روةصو ُعحٍس .پیچیسگی ةػسی خصکث یکٍّارث جيػیث در ىصاظو ُا و غتّر از ىعیصُایی
ىؼحصك در یک زىان اظث کَ جؼزیؽ و ػٍاظایی اـصاد ىزحهؿ را دػّار ىی کٍس .ضيٍا ةعیاری از زائصان ىعً ُعحٍس و پّلػان را جيع
کصده اٌس جا ةَ ایً ظفص ىلسس ةصوٌس .ىلاىات ىدهی خساکذص جالش ػان را اٌجام ىی دٍُس جا ةَ زائصان ةِحصیً ظصویط ارائَ ػّد .ةا ایً
وجّد ،جػاىم ةا ىلیاس وظیع ىعاـصاٌی کَ دارای ـصٍُگ و زةان گٌّاگّن اٌس ىعئهَ را ةیغ از پیغ دػّار ىی کٍس.
اظحفاده از ظصویط ُای ـٍاوری ىی جّاٌس چٍسیً چانغ ىدحيم انّكّع در ایً رویساد را ظتک کٍس و کیفیث ظصویط ُا را ارجلا
جهفً ُای ُيصاه ،درون ىدیط ُای زیارجی در پی دارد:
دُس .ىضیحی کَ
 ػٍاظایی زائصیً(گو ػسه ،ـّت کصده ،یا زريی)
 ـّریث ُای پضػکی

 راٍُيایی زائصیٍی کَ ىعیص را گو کصده اٌس

 ارائَ اظالغات ىکان ُای ىشُتی ةصای زائصیً(ٌلاط ُّػيٍس

)

 -1تلفي ّوراُ بِ عٌَاى ابسار
از جهفً ُای ُيصاه ةَ ظّر ـضایٍ سه ةصای دظحصظی ةَ اظالغات و ظصویط ُای ایٍحصٌحی اظحفاده ىی ػّد .اریصا ،جهفً ُایی کَ
اٌس ،ةصای ـصاُو کصدن ىّاردی ىاٌٍس کٍحصل دظحصظی ،رصیس ایٍحصٌحی ،کیؿ انکحصوٌیک ،ظصویط ُای پضػکی ،و ظایص
دارای ـٍاوری
در ارائَ ظصویط در ىصاظو
ةصٌاىَ ُا ىّرد اظحلتال كصار گصـحَ اٌس .ایً ىلانَ ـصیو ورکی را در اظحفاده ُّػيٍساٌَ از جهفً ُای ُيصاه
ُای ىشُتی ارائَ ىی کٍس.
و کارت ُای ُّػيٍس ةصای ارائَ ظصویط ُا پیؼٍِاد ػس( .)6اظحفاده از ـٍاوری
پیؼحص ةصای چٍیً ججيػاجی جگ ُای
و کارت ُّػيٍس ٌیعث(ػکم  .)1اوال در جهفً ُای ُيصاه در کٍار جياس و
در جهفً ُای ُيصاه دارای ىضایایی اظث کَ در جگ ُای
پیاىک ،ىی جّان جٍِا ةا داٌهّد اپهیکیؼً ُای ىزحهؿ ایٍحصٌحی ،از ظصویط ُای ىحػسدی ةَ ظّر آٌی ةِصه ىٍس ػس .از ظّی دیگص ،ةی جصدیس
ةصای زائصیً کٍحصل کارت ُا و دظث ةٍس ُا کار آظاٌی ٌیعث زیص ا اىکان گو ػسن ،آظیب دیسن ،و جایگضیً ػسن ٌارّاظحَ آٌِا وجّد دارد.
اىا در ٌلعَ ی غکط ،اؽهب زائصان ،جهفً ُيصاه خيم ىی کٍٍس و ةَ ٌسرت آٌصا گو ىی کٍٍس .اظحفاده از جهفً ُيصاه ةصای آٌِا خیاجی اظث و
ةصای ارجتاط ةا راٌّاده و دوظحان ىّرد ٌیاز اظث ،ةٍاةصایً اُيیث جا یگاه ایً اةضار ىّجب ىی ػّد کَ کيحص گو ػّد .كاةم ذکص اظث کَ
دونث ُای ىزحهؿ جِان ،در کؼّرػان ةصٌاىَ ُای آىّزػی را پیغ از ظفصُای زیارجی ةصای زائصان ةَ ىٍظّر آىاده ظازی آٌِا جسارك ىی
ةیٍٍس و ىی جّان از ایً ةصٌاىَ ُا در جتییً اظحفاده از ـٍاوری ىّةایم ةِصه ةصد.
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در هَبایل استفادُ ّاي هختلفی دارد

NFC -2
 Near Field Communicationـٍاوری ارجتاظی ةا ىّج کّجاه اظث کَ جتادل ةعحَ ُای داده را ىیان دظحگاه ُا در یک
ـاؾهَ ی کو (چٍس ظاٌحی ىحصی) ىلسور ىی ظازد .ایً ـٍاوریٌ ،اػی از گعحصش اظحاٌسارد  ISO/IEC 14443 proximity-cardاظث
و ةا کارت ُای ُّػيٍس و ظایص دظحگاه ُای  NFCارجتاط ةصكصار ىی کٍس .ةصاظاس ـٍاوری  RFIDکَ از انلای زىیٍَ ىؾٍاظیعی ةصای
ارجتاظات ىیان دظحگاه ُای انکحصوٌیک در ـاؾهَ کّجاه اظحفاده ىی کٍس NFC ،از یک واظط یکپارچَ ةصای پصوجکم ُای ػٍاظایی کَ
اٌحلال داده را ا ىً ىی ظازٌس ،اظحفاده ىی کٍس .در ٌحیجَ کارةصان كادر رّاٍُس ةّد جصاکٍغ ُای اىً و دظحصظی ةَ ىدحّای دیجیحال و
اجؿال ةَ دظحگاه ُای انکحصوٌیکی را جٍِا ةا ٌضدیک کصدن ةَ دظحگاه ُا اٌجام دٍُس(ػکم .)2
 NFCاز ظایص ـٍاوری ُای ةی ظیو چَ از ٌظص ةدخ پیاده ظازی و چَ از ٌظص ػکم اپهیکیؼً ىحفاوت اظث NFC .ػکم
ىزؿّؾی از ـٍاوری  RFIDاظث کَ ةا اظحفاده از یک ظصی اظحاٌسارد ،كاةم ُيکاری ػسه اظث NFC .ىاٌٍس ـٍاوری ةهّجّث ةَ setup
اونیَ اخحیاجی ٌسارد .ةهکَ در ـصکاٌط رادیّیی در دظحصس جِاٌی ةاٌس  ISMکَ  13.56ىگاُصجض اظث غيم ىی کٍسٌ .صخ ُای اٌحلال داده
ػاىم  848 ،424 ,212 ,106کیهّةایث در داٌیَ اظث .دظحگاه ُای  NFCةی ٌظیصٌس چّن ىی جّاٌٍس ىس غيهیاجی را ةَ ىس کارکصدی
 ،peer to peer ،writer/readerیا جلهیس کارجی جؾییص داد.
در ظال ُای اریص ،ىدتّةیث جهفً ُای ُّػيٍس رػس ةی ظاةلَ ای داػحَ اظث .ظصویط ُای  NFCةَ ظّر كاةم جّجِی ىحکی
ةص اظحفاده از ػتکَ داده اظث و غعؿ ةَ ظِّنث اٌجام رصیس ُا ،در ٌحیجَ ارائَ دٍُسگان ظصویط ىّةایم ،از گعحصش ایً ـٍاوری اظحلتال
ىی کٍٍس.
 NFCةا کارت ُای ُّػيٍس ؽیصجياظی  ISO/IEC 1443ىّجّد و ُيچٍیً ظایص دظحگاه ُای ىجِض ةَ  NFCارجتاط ةصكصار
کصده و ةَ راخحی ةَ جتادل اظالغات ةا آٌِا ىی پصدازد .از ُيیً رو ةا زیصظارث ُای ىّجّد پصدارث ؽیصجياظی ىّرد اظحفاده در ظاىاٌَ
خيم و ٌلم غيّىی و پصدارث ُای رصد ظازگار اظث NFC .ىؼزؿا ةصای کار در گّػی ُای ُيصاه ظصاخی ػسه و دارای ظَ ویژگی کهی
اظث کَ روٌس جّظػَ اش را ػفاف ىی کٍس .در ویژگی اول ،ایً ـٍاوری را ىی جّان ةَ جای کارت ُای ؽیصجياظی ىّجّد ةصای پصدارث ُای
رصد اظحفاده کصد در ایً خانث ىی جّاٌیس دظحگاه  NFCرا ةَ غٍّان یک کارت اغحتاری و یا کارت ةهیط انکحصوٌیک اظحفاده کٍیس .در
ویژگی دوم ىی جّان از ایً ـٍاوری ةَ غٍّان یک كصائث گص ةصچعب ُای ؽیصـػال  RFIDاظحفاده کصد .در ویژگی ظّم ایً ـٍاوری ،دظحگاه
ىجِض ةَ  NFCكاةهیث ةَ غٍّان رّاٌٍسه و ُو ةَ غٍّان ـصظحٍسه را داراظث ،از ایً روش ةصای جتادل اظالغات ةیً دو دظحگاه ىجِض ةَ
 NFCاظحفاده ىی ػّد.
ةا جّجَ ةَ ىتاخخ ىعصوخَ ،ـٍاوری  NFCةص جعصیع ـػانیث ُای کّچک ىانی و روزىصه جادیص ىعحلیو دارد و در آیٍسه ٌَ چٍسان
دور جایگضیً ىٍاظتی ةصای کارت ُای ُّػيٍس و ُيچٍیً روش اٌحلال اظالغات کارةصی در كانب یک ةصچعب دارد.
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اظحفاده از ـٍاوری در رصیسانکحصوٌیکی

 NFCجّاٌایی ارجتاط جا خساکذص  4ظاٌحی ىحص را داراظث .در داىٍَ ایً ـاؾهَ ىدیط اىٍی ةصای اٌحلال اظالغات ىدصىاٌَ ةیً جهفً
ُيصاه و دظحگاه كصائحگص ةَ وجّد ىی آیس .ةصای رصیس ةا ىّةایم جٍِا کاـی اظث گّػی ُيصاه را ٌضدیک ةَ دظحگاه كصائحگص کصده و در ُيان
ندظَ ةا ؾسای ةّق ىی جّاٌیس اظيیٍان خاؾم کٍیس کَ پصدارث ةَ درظحی اٌجام گصـحَ اظث .از جيهَ ىضیث ُای ایً روش ةَ ٌعتث
پیاىک و  WAPایً اظث کَ ظصغث جتادل اظالغات ةعیار ةاالظث و کار ةا آن ةعیار ظاده اظث .در ظصویط پیاىکی ةایس یک پیاىک خاوی
اظالغات خعاب و ىتهؼ را ةَ ؾّرت دظحی ارظال کصده و ىٍحظص پاظزگّیی ىصکض ظصویط ةاػیس .در روش ایٍحصٌحی ٌیض ػيا ةایس ىصاخم
پصدارث را ظی کٍیس اىا در ىُس ٌ NFCیازی ةَ ایً کارُا ٌیعث و جٍِا کاـی اظث دظحگاه ىّةایم جان را ٌضدیک ةَ دظحگاه كصائحگص کٍیس .در
ؾّرت ـػانعازی  NFCروی جهفً ُيصاه ةَ راخحی كادریس ریهی از کارُای روزىصه را ةعادگی اٌجام دُیس .ـلط ةا ٌضدیک کصدن گّػی
ُيصاه رّد ةَ پصیٍحص ،جؿاویص را ىٍحلم کصده و چاپ کٍیس.
 -2-1هذ Card Emulation
در ایً ىس ،دظحگاه  NFCىاٌٍس جگ  RFIDغيم ىی کٍس .ةصای  readerرارجی ةَ ُيان ؾّرت کارت ُّػيٍس ةی جياس
اظث .در ایً ىس ٌیازی ةَ ججِیضات ـیضیکی ىاٌٍس کارت اغحتاری ،کهیس ،و کّپً خشف ىی ػّد .ةصای ىذال ،در ةصٌاىَ ُای پصدارحی،
اظحفاده از جهفً ُای ُّػيٍس ةصرّردار از ٌ ،NFCیاز ةصای خيم کارت اغحتاری یا پّل ٌلس را رـع ىی کٍس(.)10
 -2-2هذ Read/Write
در ایً ىس ،دظحگاه  NFCكادر ةَ رّاٌسن جگ ُای  NFCا ظث .ةصای ىذال در اپهیکیؼً رای گیصی انکحصوٌیک ،ىی جّان از جگ
ُای  NFCةصای رّاٌسن داده کاٌسیسا پیغ از رای دُی ىّرد اظحفاده كصار داد .در ةصٌاىَ رّارةار ـصوػی ،جگ ُای  NFCکَ در ىدؿّالت
ىؾازه كصار دارد ،ةَ ىؼحصیان کيک ىی کٍس جا از ىٍضل رصیس کٍٍس .ایً رصیس ةا جي اس دظحگاه ُای ىّةایم ةا ىدؿّالت جگ ػسه اٌجام ىی
ػّد .ةیياران ُو ىی جّاٌٍس اظالغات پضػکی را ةا اظحفاده از ـٍاوری  NFCاز ػتکَ راٌگی ػان آپهّد کٍٍس.
 -2-3هذ ًظير بِ ًظير
در ایً ىس ،دو دظحگاه  NFCىی جّاٌٍس داده را ةا اظحاٌسارد  ISO/IEC 18092جتادل کٍٍس .از آن ةصای  pairکصدن دظحگاه،
ػتکَ ةٍسی و اٌحلال داده اظحفاده ىی ػّد.

 -3بررسی هفَْم اپليکيشي
ةا جّجَ ةَ دظحصس پشیصی گعحصده ـٍاوری  NFCدر جهفً ُای ُّػيٍس اریص ،پیاده ظازی  NFCةَ غٍّان راُکاری ةصای
ىعائهی کَ پیصاىّن ىعائم اجحياغی ،ىشُتی ،ورزػی و  ...ىی جّاٌس ىّرد جّجَ كصار ةگیصد .اظحفاده از ـٍاوری  ،NFCدر زیصظارث ُای ةی
ظیو کَ از پیغ وجّد داػحَُ ،ضیٍَ اضاـی ةصای پیاده ظازی جازه ـٍاوری را ىی کاُس(.)11
زىاٌی کَ ـصدی ةصای زیارت کصةال دتث ٌام ٌيایس ،یک پصوـایم ةصای او ظارحَ ىی ػّد کَ در آن اظالغات ضصوری در راةعَ ةا وی
ىاٌٍس اظالغات پضػکی ،گصوه رٌّی ،اظالغات ػٍاظایی و جياس ،جضییات پاظپّرت در ظیعحو ذریصه ىی ػّدُ .ص پصوـایهی در پایگاه داده
ىصکضی زائصان ذریصه ىی ػّد ،و در ظیعحو ةَ دظث ىعئّنیً پصوژه ىی رظس .پیغ از آؽاز ظفص ،یک اپهیکیؼً ىّةایم در جهفً ُّػيٍس

رویکردوای پژووشی در مىندسی عمران و معماری ،شماره  ، 4بىار  ،6931ص 64 -22
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

ٌؿب ىی ػّد و در ٌلعَ ورودی ةَ ىکان زیارجی یک ٌعزَ از پصوـایم زائص از پایگاه داده ىصکضی در جهفً ُّػيٍس وی کپی ىی ػّد .در
خانحی کَ کارةص ـاكس جهفً ُّػيٍس اظث ،ىی جّان ةیؼحص ظصویط ُا را از ظصیق جگ ُای  NFCارائَ کصد(در ػکم یک دظث ةٍس،
کارت)؛ُصچٍس اٌحظار ىی رود در آیٍسه ٌضدیک ةَ زودی جهفً ُای ُّػيٍس در دظث ُص کعی ةاػس .کم غيهیاجی کَ ةَ ؾّرت ىفِّىی
ىیان زائص و ىعئّنیً ظفص زیارجی اٌجام ىی گیصد را در ػکم یک ىؼاُسه ىی کٍیس.
اظالغاجی کَ ىیان زائص و ىعئّنیً ظفص زیارجی رد و ةسل ىی ػّد ػاىم چٍسیً خّزه اظث کَ در ذیم آىسه اظث:
ـّریث ُای پضػکی :ةا اظحفاده از یک جهفً ُيصاه  ، NFCـصد ىاُص در زىیٍَ پضػکی كادر اظث ةَ رکّردُای پضػکی ةیيار (کَ
در جهفً ةیيار ذریصه ػسه) دظحصظی پیسا کٍس .ایً كاةهیث ازیً جِث دارای اُيیث اظث کَ در زىاٌی کَ ةیيار و پضػک جّاٌایی گفحگّ در
یک زةان را ٌسارٌس ،در اٌحلال اظالغات و درك ىحلاةم ىی جّاٌس ةعیار ىذيص ديص واكع ػّد.
ىجّز ظفص زیارجی :ظتیػحا در ٌلاط ىزحهؿ ورودی ،ىاىّریً اىٍیحی خضّر دارٌس کَ ىجّزُای الزم را ةصرظی ىی کٍٍس .ةا اظحفاده
از جهفً ىجِض ةَ  NFCىی جّان ـّرا ُّیث زائصیً را ةسون ٌیاز ةَ ةصرظی اظٍاد ـیضیکی ،ةازرظی کصد.
ػٍاظایی زائص :راٍُيا و ىسیص کاروان زیارجی چٍس ٌّع ظصویط را ةصای زائصان ـصاُو ىی کٍس .ایً ظصویط ُا ػاىم خيم و ٌلم،
جِیَ وغسه ُای ؽشایی ،راٍُيایی ةَ ىدم ظکٌّث اظث .اخحياال ُيَ ی زائصانُ ،يَ ی ظصویط ُا را ٌيی رّاٍُس .ةصای ىذال ـلط ةصری
ـصایٍس ػٍاظایی یکپارچَ و کاراىس رّاُس ػس.
زائصان وغسه ؾتداٌَ را ىی رّاٍُس .ةا اظحفاده از
جتادل داده و اظالغات  :ةا ظیعحو پیؼٍِادیُ ،ات اظپات ُای ُّػيٍس را ىی جّان در ٌلاط ىزحهؿ در دظحصس كصار داد ،جا
زائصان در ىّرد ٌدّه اٌجام آییً ُا در ظایث اظالغات کعب کٍٍس .انتحَ ایً جٍتَ ضصوری کار ٌیعث و كاةم اؽياض اظث.
کيک ةَ گو ػسن زائصان :ةا اظحفاده از ظیعحو پیؼٍِادی ،داوظهتان یا ىعئّنیً ظفص زیارجی ىی جّاٌٍس ىدم کيپ زائص را ةازیاةی
کٍٍس جا کيک ػّد زائص ةَ کيپ رّیغ ةصگصدد.

ً -4حَُ کار
در ظّل دوره زیارجی ،ىعئّنیً ظفص و کارکٍان ،دظحصظی ُای اىٍیحی را ةصخعب ظعح از پیغ جػصیؿ ػسه ،رّاٍُس داػث .ةا
 ،پصظٌّم اىٍیحی(یا ةزغ ُای دیگص) جهفً ػان را ةَ جهفً زائص ٌضدیک ىی کٍٍس و ظصویط
اظحفاده از جهفً ُای ُّػيٍس ىجِض ةَ
ضصوری از ایً ظصیق  NFCىٍحلم ىی ػّد .داده ةا اظحفاده از ىس  reader/writerىٍحلم ىی ػّد .ةصری از ارائَ دٍُسگان ظصویط ىاٌٍس
پضػکان و اـعصان اىٍیحی رّاٍُس جّاٌعث اظالغات را در جهفً زائص اضاـَ کٍٍس یا آٌصا ةَ روزرظاٌی کٍٍس .رکّرد ةَ روزرظاٌی ػسه زائص ةایس
ظپط در ظصور پایگاه داده ىصکضی آپهّد ػّد(ػکم .)3
 ظیعحو ةا ٌضدیک کصدن ىّةایم پصظٌّم اىٍیحی ةَ جهفً ُيصاه زائص ػصوع ةَ کار ىی کٍس جا جضییات ىصجتط ةا او
ةازیاةی ػّد(ةصای ىذال ٌام ، ،گصوه رٌّی و  .)...جهفً ُيصاه زائص ،داده را ةصاظاس ظعح دظحصظی اپهیکیؼً پصظٌّم ةازرظی ،ةَ
ىّةایم وی ىٍحلم ىی کٍس.
 ةصای ةصری از ىعئّنیً ظفص ز یارجی اخحياال ظعح دظحصظی ةصای ةَ روز رظاٌی پایگاه داده ىّةایم زائص و ُيچٍیً
پایگاه داده ىصکضی ةَ وجّد رّاُس داػث.

 اجؿال ىیان دظحگاه ىعئّنیً ظفص زیارجی و پایگاه داده ىصکضی زائصان ،از ظصیق ظصویط ُای وب اٌجام ىی گیصد.
ایً ٌکحَ خائض اُيیث اظث کَ ةصای ُص ظصویط دٍُسه زیارجی ،جٍِا اظالغات ىصجتط ةا واخس یا كعيث کاری ةَ او ٌيایغ داده
ػّد .ةصای ىذال ،در رویساد ـّریث ُای پضػکی ،اپهیکیؼً ىّةایم جٍِا دظحصظی ةَ رکّرد پضػکی ىصجتط ةا زائص را داراظث و اظالغاجی
ىصجتط ةا ٌام ةیيار ،جاریذ جّنس ،گصوه رٌّی ،جاریزچَ پضػکی و ظایص داده ُای پضػکی غصضَ ىی ػّد.

رویکردوای پژووشی در مىندسی عمران و معماری ،شماره  ، 4بىار  ،6931ص 64 -22
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

 .3عوليات در هذل پيشٌْادي

 -5-1سرٍیس ّاي زیارتی افسٍدُ شذُ
ىضایای اظحفاده از ـٍاوری  NFCدر ظصویط ُای ىّةایم اىصی ىتصًُ اظث .در اداىَ ةَ ةصری از آٌِا اػاره ىی کٍیو:
در ورودی ػِص ُ checkpointایی كصار دارد کَ جضيیً ىی کٍس جٍِا اـصاد ىجاز وارد ىٍعلَ ػٌّس .ةا اـضایغ ظصغث ةازیاةی
اظالغات ،ظیعحو دارای ظصـیث ةانلّه اظث جا کارایی زىاٌی در ایً ٌلاط اـضایغ یاةس.
 -5-2سرٍیس ّاي پيش پرداختی زائریي
ىعئّنیث ظصویط ُای زائص ىاٌٍس وغسه ُای ؽشایی ،ایاب ذُاب ،راٍُيایی و  ...از آؽاز ظفص جا پایاٌغ ،در ایام ظفصُای زیارجی ةا
"ىسیص کاروان" اظث .ارائَ ایً ظصویط ُا ةَ ؾّرت انکحصوٌیکی در ػکم یک ىچ ةٍس کَ اظالغات در آن پصیٍث ػسهُ ،و كاةم ارائَ اظث.
اىا ةَ ظادگی ىی جّان در اظحفاده از ىچ ةٍسُا ـصیتکاراٌَ ةصرّرد کصد .ةا اظحفاده از  ،NFCىسیص کاروان زیارجی ةَ ظادگی ىی جّاٌس اـصادی
کَ ةاةث ظصویط ُای پصدارحیُ ،ضیٍَ پصدارحَ اٌس را ػٍاظایی کصده و ةَ آٌِا ظصویط ارائَ کٍس .در جهفً ُيصاه ىسیص کاروان ،پایگاه داده
ُيَ ی اغضای گصوه كصار دارٌس و ةَ ایً ظصیق ،ىسیص کاروان ىی جّاٌس ـّرا دریاةس کَ ةَ چَ زائصی ىی جّان چَ ظصویعی را ارائَ کصد.
 -5-3فَریت ّاي پسشکی
در ىصاکض پضػکی در چٍیً ىّكػیث ُایی(ىاٌٍس یک رویساد ىشُتی ةضرگ) ،یکی از ةضرگحصیً چانغ ُا ،ضػؿ در ةصكصاری ارجتاط
ٌاػی از گٌّاگٌّی زةان ُاظث .غالوه ةص ایً در ةعیاری خاالت ،ةیياران در خانث ةیِّش ةَ ىصکض ىٍحلم ىی ػٌّس کَ اؾال ٌيی جّاٌٍس خصف
ةضٌٍس .ةا اظحفاده از ایً ـٍاوری پضػکان رّاٍُس جّاٌعث ةا کيحصیً ىیضان وكث ،ىکعیيو اظالغات را ؾصف ٌظص از جّاٌيٍسی ةیيار در جکهو،
دریاةٍس .ةَ ٌظص ىی رظس ظیعحو ىجِض ةَ  NFCویضیث پضػکی را ُو ةَ ظّر كاةم جّجِی کاُغ دُسُ .صچٍس ةایس پضػکان را از كتم
آىّزش داد ،جا غيم ةَ روزرظاٌی اظالغات پضػکی در پایگاه داده را یاد ةگیصٌس.
 -5-4کيَسک ّاي فٌاٍري اطالعات (ّات اسپات)
ُات اظپات ُا را ىی جّان در اىاکً زیارجی جػتیَ کصد جا ةازدیسکٍٍسگان ةحّاٌٍس اظالغات ىشُتی و آییٍی را ةسظث آورٌس .زائصیً
ةایس ةحّاٌٍس ةا ٌضدیک کصدن جهفً ُيصاُؼان ةَ کیّظک ُات اظپات ،اظالغات ىصجتط را دریاـث ةسارٌس .از آٌجایی کَ ىسیصان کاروان ؽانتا
اٌصژی ػان را ؾصف ىعانب پؼحیتاٌی ةصای زائصان ىی کٍٍس ،ایً ىّرد ىی جّاٌس ةعیار ىفیس ةاػس.
 -5-5کوک بِ زائریي گن شذُ
زائصان کؼّرُای رارجی ةعیار ىدحيم اظث کَ در ظّل ىعیص ةارُا گو ػٌّس .اـعصان اىٍیحی ىی جّاٌٍس ةَ ظادگی از ظصیق
ـٍاوری  NFCآٌِا را ةَ کيپ ػان راٍُيایی کٍٍس .اظحفاده از  NFCةصای رّاٌسن آدرس کيپ ،ةَ ػست ظاده جص از گفحگّ ةا یک ـصد
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ؽصیتَ در ایً کؼّر یا در خانث رّػتیٍاٌَ رّاٌسن از روی کاؽشی اظث کَ زائص ٌّػحَ اظث .ىعهيا پصظٍم و زائصان در ایً روش کارػان
آظاٌحص ىی ػّد.
 -5-6کيف الکترًٍيکی
اپهیکیؼً کیؿ انکحصوٌیکی در ىؾازه ُای زیادی پّػغ داده ىی ػّد .در زىان ـصوش ،ـصوػٍسه ىی جّاٌس ةا ٌضدیک کصدن گّػی
رّد ةَ گّػی رصیسار (ةا جػییً كیي ث پیغ از ـصایٍس) ،ـصوش انکحصوٌیکی را اٌجام دُس .از ظّی دیگص ،ىؼحصیان ةَ جای ةَ ُيصاه داػحً
پّل ٌلس یا کارت اغحتاری جٍِا از ظصیق جهفً ػان ىی جّاٌٍس ةَ ظصغث غيهیات پصدارث را اٌجام دٍُس.
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ً -6تيجِ گيري
دظحگاه ُای ىّةایم در ُص گّػَ ای از دٌیای ىسرن ىّرد اظحفاده كصار ىی گیصٌسٌ .لغ جهفً ُيصاه در خال خاضص ةعیار ـصاجص از
ارظال و دریاـث جياس ُا ظث .در ظال ُای اریص ،اظحفاده از جهفً ُيصاه در کٍحصل دظحصظی ،ةهیط انکحصوٌیک ،کیؿ انکحصوٌیک ةَ ظّر
كاةم جّجِی اـضایغ داػحَ اظث .کیفیث ظصویط ُای زائصان ةا اظحفاده از ىسل پیؼٍِادی ایً ىلانَ ،ةَ ظّر ىدعّظی اـضایغ ىی یاةس .ةَ
غٍّان ىذال ىی جّان ةَ کاُغ زىان الزم ةصای اخصاز ُّیث زائصان ،جهّگیصی از جؼکیم ؾؿ ُای ظّالٌی در ىصاکض ػٍاظایی ،کاُغ کاله
ةصداری و اغيال ـصیتکاراٌَ ،اـضایغ چؼيگیص کارایی ظصویط ُا اػاره کصد .از ظّی دیگص گٌّاگٌّی زةاٌی ىیان ةیياران و ىحزؿؿیً پضػکی
دیگص یک ىاٌع ٌیعث ،زیصا رکّرد پضػکی ةیياران در جهفً ُایؼان ذریصه ػسه اظث .اظالغات اىاکً ىشُتی از ظصیق ُات اظپات ُا كاةم
ارائَ ةَ گّػی اظث .در ٌلاط ىؼزؽ ػسه ،ویسئّ و ؾّت در ارجتاط ةا اىاکً ىشُتی ،در زىان الزم داٌهّد ىی ػّد .کيک ةَ زائصیً گو
ةصای کیؿ انکحصوٌیک ،ىعاـصان و زائصان از خيم
ػسه ةصای یاـحً کيپ ػان ةا اظحفاده از ایً ـٍاوری آظاٌحص ػسه اظث .ةا اظحفاده از
پّل ةَ ىلسار زیاد رالص ىی ػٌّس و جيصکض رویسادُای ىشُتی ةیؼحص ةص روی رّد ىصاظو رّاُس ةّ(جا ةص روی جؼصیفات و ىعائم
پؼحیتاٌی)  .غالوه ةص ایٍِا ،ـٍاوری ىی جّاٌس ةَ ىعئّنیً رظيی کيک کٍس جا ىعئهَ جػاىم ةا جػساد ـضایٍسه ىعاـصان ،کیفیث ظصویط ُا،
ٌجات ىؿسوىیً و  ...را ارجلا دٍُس.
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