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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Θ τεχνολογία RFID (ακρωνφμιο του Radio Frequency IDentification) αποτελεί τθν 

πλζον ςφγχρονθ ‐όςον αφορά ςτθν εφαρμογι τθσ‐ τεχνολογία ταυτοποίθςθσ. Θ ιδζα βαςίηεται 

ςτο ότι θ ταυτοποίθςθ με ετικζτεσ που εκπζμπουν πλθροφορία, κα υποβοθκά τισ επιχειριςεισ 

να απλοποιιςουν τισ διαδικαςίεσ τουσ και να προςφζρουν εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ 

μειϊνοντασ ταυτόχρονα τα κόςτθ τουσ. Σο RFID ςτθρίηεται ςτθ χριςθ ραδιοκυμάτων και 

επιτρζπει τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ αντικειμζνων ι ανκρϊπων, που φζρουν RFID tags και 

μποροφν να ανιχνευκοφν αυτόματα από ςτακεροφσ ι φορθτοφσ αναγνϊςτεσ RFID, χωρίσ να 

είναι απαραίτθτθ θ ςάρωςθ του κάκε μεμονωμζνου αντικειμζνου. Θ κεραία επιτρζπει ςτο 

μικροεπεξεργαςτι να μεταφζρει τισ πλθροφορίεσ αναγνϊριςθσ ςτον αναγνϊςτθ, ο οποίοσ με 

τθ ςειρά του μετατρζπει τα ραδιοκφματα που "αντανακλϊνται" από τθν ετικζτα RFID ςε 

ψθφιακζσ πλθροφορίεσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν ςτθ ςυνζχεια να "περάςουν" ςε 

πλθροφοριακά ςυςτιματα για περαιτζρω χριςθ. Θ τεχνολογία RFID βρίςκεται ςτα άκρα ενόσ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Είναι ςτθν ουςία ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ διαςφνδεςθσ με 

αντικείμενα που επικυμοφμε να αναγνωρίηουμε, να εντοπίηουμε και να ςυλλζγουμε 

πλθροφορίεσ για αυτά. Θ διαςφνδεςθ είναι αςφρματθ και βαςίηεται ςε ραδιοκφματα τα οποία 

μεταδίδονται ςτον αζρα. το παρόν ςφγγραμμα παρζχονται όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

για τθν κατανόθςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν λειτουργίασ τθσ τεχνολογίασ RFID. 

 

 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

Θ ιςτορία τθσ τεχνολογίασ RFID ξεκινά το 1939 κατά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο για τθ 

αναγνϊριςθ αεροςκαφϊν χρονιά όπου χρθςιμοποιικθκε από το Θνωμζνο Βαςίλειο για πρϊτθ 

φορά μια παρόμοια τεχνολογία (ζνασ αναμεταδότθσ IFF). Ζνα από τα πρϊτα, ίςωσ και το πρϊτο 

ζργο το οποίο μελετά τθν τεχνολογία RFID είναι θ εργαςία του Harry Stockman, «Επικοινωνία 

μζςω τθσ ανακλοφμενθσ ενζργειασ» (“Communication by Means of Reflected Power”) τον 

Οκτϊβριο του 1948. Ο Stockman αφοφ ανζλυςε τθν νζα τεχνολογία κατζλθξε ςτο ότι για τθν 

εμπορικι χριςθ τθσ νζα αυτισ τεχνολογίασ, ζπρεπε να γίνει ςθμαντικι ζρευνα και ανάπτυξθ 

κακϊσ και να ερευνθκεί το πεδίο των χριςιμων εφαρμογϊν τθσ. 
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Θ δεκαετία του 1950 ιταν μια περίοδοσ εξερεφνθςθσ των RFID τεχνικϊν, 

ακολουκϊντασ τισ τεχνικζσ εξελίξεισ ςτα ραδιοκφματα και το ραντάρ, που είχαν ςυντελεςτεί 

κατά τισ δεκαετίεσ του 1930 και 1940. Μάλιςτα ζγινε διερεφνθςθ πολλϊν τεχνολογιϊν που 

ςχετίηονται με τθν RFID, όπωσ τα ςυςτιματα μετάδοςθσ μεγάλων αποςτάςεων (long‐range 

transponder systems) για αναγνϊριςθ φίλου ι εχκροφ (identification friend or foe, IFF) για τα 

αεροςκάφθ. Θ ανάπτυξθ κατά τθν δεκαετία του 1950 αντικατοπτρίηεται και από διάφορεσ 

ςχετικζσ με ραδιοκφματα εργαςίεσ. 

Χρειάςτθκε να περάςουν περίπου 30 χρόνια για να αρχίςει να γίνεται πραγματικότθτα 

το όραμα του Stockman αφοφ ουςιαςτικά θ τεχνολογία RFID ζγινε πραγματικότθτα μεταξφ των 

δεκαετιϊν 1960 και 1980 ταυτόχρονα με τθν ανάπτυξθ του τρανηίςτορ, του ολοκλθρωμζνου 

κυκλϊματοσ, του μικροεπεξεργαςτι, τθν ανάπτυξθ των δικτφων επικοινωνίασ κακϊσ και 

διάφορεσ αλλαγζσ ςτουσ τρόπουσ διεξαγωγισ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. 

Σθν δεκαετία του ’60 πολλοί με τισ εργαςίεσ τουσ μελζτθςαν ηθτιματα ςχετικά με τθν 

RFID, αλλά και αρκετζσ εταιρίεσ όπωσ θ Sensormatic, θ Checkpoint και θ Knogo εξαιτίασ των 

εμπορικϊν ςυναλλαγϊν που ξεκινοφςαν τθν δεκαετία του ’60, ανζπτυξαν εξοπλιςμό με τον 

οποίο κα πετφχαιναν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ ενόσ αντικειμζνου (electronic article 

surveillance (EAS)) ζτςι ϊςτε να αντιμετωπίςουν τισ κλοπζσ. Θ EAS κεωρείται θ πρϊτθ και πιο 

διαδεδομζνθ εμπορικι χριςθ τθσ RFID. 

Σθν δεκαετία του ’70 αρχίηει μια πιο ζντονθ μελζτθ τθσ RFID από καταςκευαςτζσ, 

εφευρζτεσ, εταιρίεσ, ακαδθμαϊκά ινςτιτοφτα και κυβερνθτικά εργαςτιρια, με αποτζλεςμα να 

παρατθρθκεί ςθμαντικι πρόοδοσ ςτα ερευνθτικά εργαςτιρια και ςτα ακαδθμαϊκά ινςτιτοφτα, 

όπωσ ςτο Los Alamos Scientific Laboratory ςτοNorthwestern University κακϊσ και ςτο 

Microwave Institute Foundation ςτθν ουθδία. Μάλιςτα μια από τισ πρϊτεσ αλλά και πολφ 

αξιόλογθ εργαςία ιταν αυτι των Alfred Koelle, Steven Depp και Robert Freyman με τίτλο 

“Short‐range rediotelemetry for electronic identification using modulated backsatter” το 1975. 

Σαυτόχρονα με τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα υπιρχαν και μεγάλεσ εταιρίεσ οι οποίεσ 

ςυνζβαλλαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ RFID, όπωσ θ Raytheon με το “Raytag”, θ εταιρία 

RCA με τον Richard Klensch που ανζπτυξαν το «Θλεκτρονικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ» 

(“Electronic identification system”), αλλά και θ εταιρία Fairchild με τουσ Thomas Meyers και 

Ashley Leigh που ανζπτυξε το “Passive encoding microwave transpoder”. Επίςθσ, οι Λιμενικζσ 

αρχζσ τθσ Νζασ Τόρκθσ και του New Jersey δοκίμαςαν ςυςτιματα τα οποία είχαν δθμιουργθκεί 

από τθν General Electric, τθν Westinghouse, τθν Philips και τθν Glenayre. Επιπρόςκετα, τθν 
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δεκαετία ’70 ζγινε προςπάκεια ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για τθν παρακολοφκθςθ/ιχνθλάτιςθ 

(tracking) ηϊων, τθν παρακολοφκθςθ οχθμάτων και τθν αυτοματοποίθςθ ςτα εργοςτάςια. 

Παραδείγματα των προςπακειϊν για παρακολοφκθςθ ηϊων ιταν τα μικροκυματικά ςυςτιματα 

ςτο Los Alamos αλλά και τα επαγωγικά ςυςτιματα ςτθν Ευρϊπθ. 

Θ δεκαετία του ’80 ιταν θ δεκαετία κατά τθν οποία ςυντελζςτθκε πλιρθσ εφαρμογι 

τθσ τεχνολογίασ RFID. τισ ΘΠΑ το ενδιαφζρον ςτράφθκε περιςςότερο προσ τισ μεταφορζσ, τον 

ζλεγχο πρόςβαςθσ του προςωπικοφ και λιγότερο ςτα ηϊα. τθν Ευρϊπθ, περιςςότερο 

ενδιαφζρον παρατθρικθκε ςτα ςυςτιματα μικροφ εφρουσ (short‐range) για τα ηϊα κακϊσ και 

ςε βιομθχανικζσ και επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ μολονότι οι δρόμοι με διόδια ςτθν Λταλία, 

Γαλλία, Λςπανία, Πορτογαλία και Νορβθγία εξοπλίςκθκαν με RFID. 

Θ δεκαετία του ’90 ιταν μια ςθμαντικι δεκαετία ςτθν ανάπτυξθ τθσ RFID κακϊσ 

παρατθρικθκε μεγάλθσ κλίμακασ ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ ςυλλογισ διοδίων ςτισ ΘΠΑ. Σο 

πρϊτο ςτον κόςμο ςφςτθμα θλεκτρονικισ ςυλλογισ διοδίων ςε αυτοκινθτόδρομο άνοιξε το 

1991 ςτθν Οκλαχόμα. Εκεί τα οχιματα μποροφςαν να περνοφν με μεγάλεσ ταχφτθτεσ από τα 

ςθμεία ςυλλογισ των διοδίων χωρίσ να εμποδίηονται. Πολλά παρόμοια πρωτοπόρα ςυςτιματα 

που αφοροφν τθν ςυλλογι διοδίων και τον ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ εγκαταςτάκθκαν και ςε 

άλλεσ περιοχζσ τθσ Αμερικισ. Όμωσ εφαρμογζσ ςτα διόδια αλλά και ςτουσ ςιδθρόδρομουσ 

παρουςιάςτθκαν και ςε άλλεσ περιοχζσ όπωσ Αυςτραλία, Κίνα, Χονγκ-Κονγκ,  Φιλιππίνεσ, 

Αργεντινι, Βραηιλία, Μεξικό, Καναδάσ, ιγκαποφρθ, Σαχλάνδθ, Νότια Κορζα, Νότια Αφρικι και 

Ευρϊπθ. Μεγάλο ενδιαφζρον για τισ RFID εφαρμογζσ παρατθρικθκε και ςτθν Ευρϊπθ κατά 

τθν δεκαετία του ϋ90. Μικροκυματικζσ αλλά και επαγωγικζσ τεχνολογίεσ χρθςιμοποιικθκαν 

ςτθν ςυλλογι διοδίων, ςτον ζλεγχο τθσ προςπζλαςθσ και ςε πολλζσ εμπορικζσ εφαρμογζσ. 

Κατά τθν δεκαετία του ϋ90 θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ ςυνεχίςτθκαν με αποτζλεςμα να ζχουμε 

ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ οι οποίεσ διεφρυναν τθν λειτουργικότθτα τθσ RFID 

τεχνολογίασ. Μάλιςτα για πρϊτθ φορά καταςκευάςτθκαν μικρομυματικζσ RFID ετικζτεσ οι 

οποίεσ περιζχουν μόνο ζνα ενςωματωμζνο κφκλωμα, ενϊ μζχρι τότε υπιρχαν μόνο οι 

επαγωγικζσ RFID ετικζτεσ ςε ηεφγοσ. Με τθν νζα αυτι εξζλιξθ αςχολικθκαν κυρίωσ οι εταιρείεσ 

IBM, Micron και Single Chip Systems. 

Θ τρζχουςα δεκαετία είναι μια δεκαετία δθμιουργίασ προτφπων, τεχνολογικισ εξζλιξθσ 

ςε όλα τα επίπεδα, δθμιουργίασ εμπορικϊν εφαρμογϊν για χριςθ ςε μεγαλφτερο βακμό από 

τισ επιχειριςεισ. Όμωσ αυτό που παρατθρικθκε και καταγράφθκε μζςα από τισ ζρευνεσ είναι 

ότι παρά τθν ταχφτατθ ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ δεν παρατθρικθκε 
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αντίςτοιχθ αφομοίωςθ ςτθν κακθμερινι ηωι των επιχειριςεων. ιμερα, θ τεχνολογία RFID 

κεωρείτε βρίςκεται ακόμα ςτα αρχικά ςτάδια ανάπτυξισ τθσ. Παρ' όλο που μεγάλεσ αλυςίδεσ 

λιανικοφ εμπορίου (Wal‐Mart, Metro, Best Buy, Target) και φαρμακοβιομθχανίεσ 

(GlaxoSmithKline) ξεκίνθςαν πιλοτικζσ εφαρμογζσ ςτισ εφοδιαςτικζσ τουσ αλυςίδεσ, τα 

ςυςτιματα είτε εγκαταλείφκθκαν (GlaxoSmithKline), είτε κακυςτεροφν ςτθν υλοποίθςι τουσ 

(Target, Best Buy). Οι βαςικότερεσ αιτίεσ των κακυςτεριςεων εντοπίηονται κυρίωσ ςε δυο 

παράγοντεσ: 

• Προβλιματα τεχνικισ φφςεωσ που προκφπτουν από τουσ περιοριςμοφσ τθσ τεχνολογίασ RFID. 

• Μθ ςυμμόρφωςθ των προμθκευτϊν, λόγω του ότι τα άμεςα οφζλθ δεν ξεπερνοφν το κόςτοσ 

επζνδυςθσ. 
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Πρότυπα και τεχνολογία RFID 

 

Θ τεχνολογία RFID χρθςιμοποιεί τισ ραδιοςυχνότθτεσ και για το λόγο αυτό απαιτοφνται 

πρότυπα που κα κακορίηουν ποιο κομμάτι του φάςματοσ ςυχνοτιτων κα δεςμεφει, τα επίπεδα 

εκπομπισ και κζματα παρεμβολϊν με άλλεσ ράδιο‐υπθρεςίεσ. Επιπρόςκετα, το γεγονόσ ότι 

υπάρχουν πολλοί καταςκευαςτζσ – προμθκευτζσ τθσ τεχνολογίασ RFID, δθμιουργεί πρόβλθμα 

ςτον καταναλωτι (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο καταναλωτισ είναι θ εταιρία που κα 

εγκαταςτιςει ζνα ςφςτθμα RFID) που καλείται να επικοινωνιςει με διαφορετικά RFID 

ςυςτιματα άλλων εταιριϊν. Ενϊ τζλοσ το όραμα τθσ αγοράσ για ζνα ανοικτό και παγκόςμιο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, με χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID, απαιτεί 

πρότυπα προκειμζνου αυτό να γίνει πραγματικότθτα. 

ιμερα υπάρχουν πολλοί οργανιςμοί οι οποίοι ςυνεργάηονται για τθ δθμιουργία 

παγκόςμιων και διαλειτουργικϊν προτφπων για τθν τεχνολογία RFID. Θ ανάπτυξθ των 

προτφπων επιβάλλεται για πολλοφσ λόγουσ, όπωσ θ μείωςθ του κόςτουσ και θ φπαρξθ μιασ 

ενιαίασ προςζγγιςθσ ςτθν RFID τεχνολογία θ οποία υιοκετείται από τισ επιχειριςεισ με ταχφ 

ρυκμό. Βζβαια πρόκλθςθ αποτελεί τόςο θ υιοκζτθςθ παγκόςμιων διαλειτουργικϊν 

πρωτοκόλλων επικοινωνίασ, όςο και θ εναρμόνιςθ του διακζςιμου εφρουσ ςυχνοτιτων για τισ 

RFID εφαρμογζσ, που ποικίλει ςε διάφορεσ περιοχζσ. Εκτόσ από το ποιεσ ςυχνότθτεσ κα 

χρθςιμοποιοφνται για τθν εν λόγω τεχνολογία, απαιτείται να κακοριςτοφν τα επίπεδα 

εκπομπισ του αναγνϊςτθ αλλά και κζματα παρεμβολϊν με άλλεσ ράδιο‐υπθρεςίεσ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ αναπτφχκθκαν μια ςειρά από πρότυπα από ςυγκεκριμζνουσ 

οργανιςμοφσ: 

• Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Προτυποποίθςθσ (ISO, International Organization for 

Standardization) 

• Παγκόςμιο Θλεκτροτεχνικό υμβοφλιο (IEC , International Electrotechnical Council)  

• Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο Προτφπων Σθλεπικοινωνιϊν (ETSI, European Telecommunications 

Standards Institute) 

• EPC global 

Ο κάκε οργανιςμόσ ςτοχεφει ςε μια διαφορετικι πτυχι τθσ τεχνολογίασ RFID και αναπτφςςει 

πρότυπα για αυτι. το Διάγραμμα 2.1 φαίνονται οι ςχζςεισ μεταξφ τεχνολογίασ RFID και 

οργανιςμϊν. 
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Τπάρχουν βζβαια και άλλοι οργανιςμοί δθμιουργίασ προτφπων, όπωσ ο European Committee 

for Standardization (CEN), US National Institute of Standards and Technology (NIST) και 

Standardization Administration of China . 

Οι παραπάνω οργανιςμοί ζχουν δθμιουργιςει πρότυπα τα οποία προςδιορίηουν: 

• τθ μορφι των δεδομζνων που περιλαμβάνονται ςτισ RFID ετικζτεσ (δθλαδι τον τρόπο 

οργάνωςθσ και μορφοποίθςισ τουσ) 

• το πρωτόκολλο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ ετικζτασ και του αναγνϊςτθ (ςυχνότθτα, 

τροποποίθςθ, κωδικοποίθςθ bit κ.λ.π.) 

• τθν προςαρμογι, δθλαδι τρόπουσ ελζγχου εάν τα προϊόντα ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο 

• ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ, για παράδειγμα πϊσ τα πρότυπα χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ 

μεταφοράσ προϊόντων 

• πρωτόκολλα ενδιάμεςου λογιςμικοφ που κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο 

χρθςιμοποιοφνται τα δεδομζνα και εκτελοφνται οι οδθγίεσ. 

 

 



 
11 

 

Κατηγορίεσ Προτφπων 

Σα πρότυπα που δθμιουργοφνται για τθν τεχνολογία RFID μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν 

ωσ εξισ:  

1. Πρότυπα περιεχομζνου δεδομζνων (Data Content standards) 

a) Πρότυπα πρωτοκόλλου δεδομζνων και ςυςτιματοσ, που αναφζρονται ςτο ενδιάμεςο 

λογιςμικό ενόσ RFID ςυςτιματοσ . 

b) Πρότυπα προςδιοριςμοφ, που αςχολοφνται με τθν κωδικοποίθςθ των μοναδικϊν 

αναγνωριςτικϊν ι των άλλων δεδομζνων που υπάρχουν ςτθν RFID ετικζτα. τθν 

κατθγορία των προτφπων περιεχομζνου δεδομζνων ανικουν πρότυπα όπωσ ISO/IEC 

15961, ISO/IEC 15962, ISO/IEC 15963, ISO/IEC 15418, ISO/IEC 15434, ISO/IEC 15459. 

2. Πρότυπα τεχνολογίασ (technology standards) 

a) Σεχνικά πρότυπα. 

b) Πρότυπα διεπαφισ αζρα, που ορίηουν τον τρόπο επικοινωνίασ του αναγνϊςτθ με τθν 

ετικζτα. τθν κατθγορία των προτφπων τεχνολογίασ ανικουν τα πρότυπα ANSI/INCITS 

256, ISO/IEC 18000. 

3. Πρότυπα εφαρμογϊν (Application Standards). Σα πρότυπα αυτά παρζχουν ςυμβουλζσ 

για τθν υλοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ. τθν κατθγορία των προτφπων εφαρμογϊν 

ανικουν τα ISO/IEC 18001, ISO 10374, ISO/IEC 18185, ISO 11784, ISO 11785, ISO/IEC 

23389, ISO 21007 ,ISO 122/104 JWG κ.ά 

4. Πρότυπα προςαρμογισ και ελζγχου (Conformance and control standards). Σα πρότυπα 

αυτά ορίηουν τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ RFID λειτουργίεσ. Πρότυπα που ανικουν 

ςτθν κατθγορία αυτι είναι τα ISO/IEC TR 18046, ISO/IEC 18047, BS EN 50364, BS EN 

50357.  

5. Πρότυπα ορολογίασ (Terminology standards). τθν κατθγορία αυτι ανικει το πρότυπο 

ISO/IEC 19762. 

6. Άλλα RFID πρότυπα 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

EPC και EPC GEN2 

 

EPC και EPCglobal Network 

Θ EPC global είναι μια ζνωςθ που διοικείται από αντιπρόςωπουσ από διάφορουσ 

χϊρουσ (αναφζρονται παρακάτω) και αναπτφςςει πρότυπα που ςτοχεφουν ςτθν παροχι 

κατάλλθλθσ τεχνολογίασ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθν μείωςθ των λακϊν 

ςτθν λειτουργία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ενδεικτικά οι μετζχοντεσ ςτθν EPC global είναι: 

• Οργανιςμοί Εμπορίου: UCC, EAN 

• Προμθκευτζσ προϊόντων: Gillette, Johnson & Johnson, Procter & Gamble 

• Λιανζμποροι: Wal‐Mart, Metro AG 

• Κυβζρνθςθ: Τπουργείο Αμφνθσ ΘΠΑ (US Department of Defence) 

• Σεχνολογία: Hewlett‐Packard, Cisco Systems 

• Ακαδθμαϊκόσ χϊροσ: Λνςτιτοφτο Σεχνολογίασ Μαςαχουςζτθσ (ΜΛΣ) 

Θ EPC global πιςτεφει ότι κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ με τθν αυτοματοποίθςθ του εντοπιςμοφ 

προϊόντων μζςω τθσ τεχνολογίασ RFID και ςυγκεκριμζνα με τθν χριςθ φκθνϊν RFID ετικετϊν 

και τον οριςμό ενόσ παγκόςμιο πλαιςίου ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Για το λόγο αυτό ζχει 

αναπτφξει το EPCglobal Network, ζνα κατανεμθμζνο δίκτυο υπθρεςιϊν, και ζχει ορίςει ζξι 

κλάςεισ RFID ετικετϊν με αφξουςα λειτουργικότθτα. 

Κάποια από τα πρότυπα που ζχει ιδθ αναπτφξει ο EPCglobal οργανιςμόσ αλλά και 

κάποιαπρότυπα τα οποία βρίςκονται ςε εξζλιξθ, παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα:  
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To EPCglobal Network είναι ζνα δίκτυο που κακιςτά δυνατι τθν άμεςθ, μονοςιμαντθ και 

αυτόματθ αναγνϊριςθ τεμαχίων ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα και τον διαμοιραςμό των 

δεδομζνων τουσ. τόχοσ του είναι θ «πραγματικι» ορατότθτα (visibility) τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ, με τθν παροχι αναγνϊριςθσ οποιουδιποτε τεμαχίου (κωδικόσ και Serial Number), 

οποιαςδιποτε εταιρίασ, οποιαςδιποτε βιομθχανίασ, οπουδιποτε ςτον κόςμο με ςκοπό να 

κάνει τισ εταιρίεσ περιςςότερο αποτελεςματικζσ. To EPCglobal Network αποτελείται από πζντε 

βαςικά ςτοιχεία: 

1. Ηλεκτρονικόσ Κωδικόσ Προϊόντοσ (EPC, Electronic Product Code): Ο EPC είναι ζνασ 

μοναδικόσ αρικμόσ ταυτοποίθςθσ προϊόντοσ ςε επίπεδο τεμαχίου που αποτελείται από 64 ‐256 

bits. 

2. φςτημα Αναγνϊριςησ (ID System): Σο φςτθμα Αναγνϊριςθσ (ID System) αποτελείται από 

RFID αναγνϊςτεσ και ετικζτεσ. Οι RFID ετικζτεσ είναι πακθτικζσ και περιζχουν μόνο τον κωδικό 

EPC του αντικειμζνου ςτο οποίο επικολλοφνται. Οι RFID αναγνϊςτεσ διαβάηουν το EPC και το 
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ςτζλνουν ςτα τοπικά πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ επιχείρθςθσ μζςω του EPC λογιςμικοφ (EPC 

Middleware). 

3. Λογιςμικό EPC (EPC Middleware): Σο Λογιςμικό EPC (EPC Middleware) διαχειρίηεται  

γεγονότα ανάγνωςθσ πραγματικοφ χρόνου και αναλαμβάνει να επικοινωνιςει τισ πλθροφορίεσ 

που δζχεται ςτισ Τπθρεςίεσ Πλθροφοριϊν EPC και ςτα τοπικά πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ EPCglobal αναπτφςςει μια πρότυπθ διεπαφι εφαρμογισ για υπθρεςίεσ, 

επιτρζποντασ τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ αναγνωςτϊν EPC και πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων. 

4. Τπηρεςίεσ Πληροφοριϊν EPC (EPCIS ,EPC Information Services): Οι Τπθρεςίεσ Πλθροφοριϊν 

EPC (EPCIS, EPC Information Services) επιτρζπουν ςε χριςτεσ τθν ανταλλαγι EPC δεδομζνων με 

εμπορικοφσ ςυνεργάτεσ μζςω του EPCglobal Network. 

5. Τπηρεςίεσ Ανακάλυψησ (Discovery Services): Οι υπθρεςίεσ Ανακάλυψθσ (Discovery Services) 

είναι ζνα ςετ υπθρεςιϊν που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να αναηθτιςουν παγκοςμίωσ, 

δεδομζνα ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο κωδικό EPC και αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε αυτά. Μία 

από τισ υπθρεςίεσ ανακάλυψθσ είναι θ Τπθρεςία Ονοματοδοςίασ Αντικειμζνων (ONS, Object 

Naming Service). 
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Όςον αφορά τον Θλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντοσ (Electronic Product Code‐EPC), ο 

EPCglobal τον υποςτθρίηει ωσ το παγκόςμιο πρότυπο για άμεςο, αυτόματο και ακριβι 

προςδιοριςμό ενόσ αντικειμζνου ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα μιασ εταιρίασ οπουδιποτε ςτον 

κόςμο. Ο Θλεκτρονικόσ Κϊδικασ Προϊόντοσ (EPC, Electronic Product Code) χρθςιμοποιείται ςε 

ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογία RFID προκειμζνου να βελτιϊςει κυρίωσ τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και να μειϊςει τα λειτουργικά κόςτθ. 

Ο EPC είναι αποτζλεςμα ενόσ παγκόςμιου εγχειριματοσ προκειμζνου να επιτευχκεί 

καλφτερθ ςυνεννόθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αυτόσ ο κϊδικασ παρζχει 

γριγορεσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ο EPC είναι παρόμοιοσ του Παγκόςμιου Κϊδικα Προϊόντοσ (UPC, 

Universal Product Code), ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςτουσ γραμμωτοφσ κωδικοφσ. 

Πρζπει να τονίςουμε ότι το EPC είναι ζνα ανοιχτό πρότυπο (open standard) και 

αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν μείωςθ του κόςτουσ του υλικοφ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία RFID για τον εντοπιςμό/ παρακολοφκθςθ μεμονωμζνων 

αντικειμζνων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτόχοσ ιταν να δθμιουργθκεί ζνα καινοφριο, ανοιχτό, 

παγκόςμιο δίκτυο το οποίο κα επιτρζπει τισ εταιρείεσ να εκμεταλλευτοφν το χαμθλοφ κόςτουσ 

RFID υλικό, με προτεινόμενεσ τιμζσ 5 cents για τισ ετικζτεσ και $100 για τουσ αναγνϊςτεσ. Σο 

EPC πρότυπο ςυνεπάγεται κάτι περιςςότερο από τθν κωδικοποίθςθ πάνω ςτθν ετικζτα. 

Τπάρχουν προδιαγραφζσ για το πϊσ κα πρζπει να εγκαταςτακεί/ εξοπλιςτεί το δίκτυο, 

κακορίηεται πωσ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ θ ετικζτα και πωσ κα πρζπει να 

λειτουργεί θ διεπαφι του αζρα (air interface). 

Οι EPC ετικζτεσ ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να μπορεί να αναγνωριςκεί κάκε παραγόμενο 

προϊόν εχωριςτά, ςε αντίκεςθ με τουσ γραμμωτοφσ κϊδικεσ οι οποίοι περιζχουν απλά τον  

αταςκευαςτι και τθν κατθγορία των προϊόντων. Ζτςι, ο EPC κωδικόσ βρίςκεται αποκθκευμζνοσ 

ςε μια RFID ετικζτα και αφότου ανακτθκεί μπορεί να ςυςχετιςκεί με δυναμικά δεδομζνα όπωσ 

ο τόποσ προζλευςισ του προϊόντοσ και θ θμερομθνία παραγωγισ του. τόχοσ είναι θ 

αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, θ μείωςθ του λειτουργικοφ 

κόςτουσ αλλά και θ καλφτερθ ςυνεννόθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ο 

EPC κωδικόσ είναι παρόμοιοσ με τον Παγκόςμιο Κωδικό Προϊόντοσ (UPC, Universal Product 

Code), ο οποίοσ χρθςιμοποιείται ςτουσ γραμμωτοφσ κωδικοφσ. 
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Ο EPC είναι ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ αποτελοφμενοσ από 64 ‐ 256 bits και περιλαμβάνει 

τζςςερα διακριτά πεδία: 

 Επικεφαλίδα (Header): Θ επικεφαλίδα αποτελείται από 8‐bits και προςδιορίηει το 

μικοσ του Θλεκτρονικοφ Κωδικοφ Προϊόντοσ 

 Διαχειριςτήσ Ηλεκτρονικοφ Κωδικοφ Προϊόντοσ (EPC manager): Προςδιορίηει τον 

καταςκευαςτι του προϊόντοσ 

 Κλάςη του αντικειμζνου (Object Class): Αναφζρεται ςτον ακριβι τφπο του 

αντικειμζνου, με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ Μονάδα Διατιρθςθσ Αποκζματοσ SKU (Stock 

Keeping Unit) 

 ειριακόσ Αριθμόσ (Serial Number): Πρόκειται για το ςυγκεκριμζνο ςειριακό αρικμό 

που προςδιορίηει το αντικείμενο. 

 

 

ΔΟΜΘ ΣΟΤ 96-bit EPC ΚΩΔΛΚΟΤ 

 

Για να μπορζςει μια εταιρεία να παρακολουκεί αντικείμενα χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

EPCs, κα πρζπει να δθμιουργιςει ζνα δίκτυο από RFID αναγνϊςτεσ. Για παράδειγμα, ςε μια 

αποκικθ μπορεί να υπάρχουν αναγνϊςτεσ γφρω από τισ πόρτεσ ςτο ςθμείο φόρτωςθσ και ςε 

κάκε αποβάκρα. Όταν καταφκάνει μια παλζτα με αγακά, ο αναγνϊςτθσ ςτθν πόρτα ςυλλζγει 
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τον μοναδικό αρικμό τθσ. τθν ςυνζχεια γίνεται αναηιτθςθ μζςω υπολογιςτϊν ϊςτε να 

διαπιςτωκεί ποιό είναι το προϊόν που χρθςιμοποιεί το EPC Δίκτυο. Σα ςυςτιματα απογραφϊν 

ειδοποιοφνται με τθν άφιξι τθσ. Ζτςι όταν μια παλζτα τοποκετείται ςτθν αποβάκρα A, ο 

αναγνϊςτθσ ςτζλνει ζνα ςιμα το οποίο ενθμερϊνει ότι το αντικείμενο 1‐2345‐67890 βρίςκεται 

ςτθν αποβάκρα Α. Ο EPC δεν μπορεί από μόνοσ του να μασ δϊςει πλθροφορίεσ ωσ προσ το τι 

είναι το αντικείμενο με κωδικό 1‐2345‐67890, κακϊσ ο EPC δεν μπορεί να μασ δϊςει 

πλθροφορίεσ για το προϊόν όπωσ και θ πινακίδα (license plate) ενόσ αυτοκινιτου δεν μπορεί να 

μασ δϊςει πλθροφορίεσ για κάποιο αυτοκίνθτο. Οι υπολογιςτζσ χρειάηονται κάποιον τρόπο 

ϊςτε να ςυςχετίηουν τον EPC με πλθροφορίεσ για το μοναδικό αντικείμενο, οι οποίεσ είναι 

αποκθκευμζνεσ κάπου αλλοφ. Για να μποροφν λοιπόν τα υπολογιςτικά ςυςτιματα να βρίςκουν 

και να κατανοοφν τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με κάποιο προϊόν, το Auto‐ID Center 

ανζπτυξε κάποιεσ τεχνολογίεσ υποδομισ οι οποίεσ μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο Διαδίκτυο 

ϊςτε να επιτρζψουν τισ εταιρείεσ να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το κάκε αντικείμενο 

ςε αςφαλείσ βάςεισ δεδομζνων 

 

EPC Gen2 

 

Σο Auto‐ID Center ανζπτυξε τισ προδιαγραφζσ Κλάςθ 1 (Class 1) και Κλάςθ 0 (Class 0) 

για τισ EPC ετικζτεσ και τισ παρζδωςε ςτον EPCglobal τον επτζβριο του 2003. Σον Λοφνιο του 

2004, οι δφο αυτζσ προδιαγραφζσ ολοκλιρωςαν τθν διαδικαςία προτοτυποποίθςθσ του 

EPCglobal και ζγιναν τα πρϊτα πρότυπα του EPC. Σον Δεκζμβριο του 2004, το ςυμβοφλιο του 

EPCglobal ενζκρινε ζνα πρότυπο δεφτερθσ γενιάσ το οποίο τελικά κα αντικαταςτιςει τθν Κλάςθ 

1 και Κλάςθ 2. Σο 2005, ο EPCglobal επικφρωςε το πρότυπο των υμβάντων του Επιπζδου των 

Εφαρμογϊν (Application‐Level Events, ALE) για τθν διαχείριςθ των EPC δεδομζνων. Σο 

λογιςμικό ALE μπορεί να επεξεργαςτεί δεδομζνα από EPC ετικζτεσ Γενιάσ 1 (Gen 1) και Γενιάσ 2 

(Gen 2) και παρζχει μια διεπαφι για το φιλτράριςμα και ενοποίθςθ των EPC δεδομζνων από 

τουσ αναγνϊςτεσ. Επίςθσ, ο EPCglobal ζχει επικυρϊςει ζνα πρότυπο για τισ Τπθρεςίεσ 

Πλθροφοριϊν του Θλεκτρονικοφ Κωδικοφ Προϊόντοσ (Electronic Product Code Information 

Services, EPCIS), το οποίο επιτρζπει ςτουσ εμπορικοφσ ςυνεργάτεσ όχι μόνο να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τον EPC κωδικό και βρίςκονται ςτο EPCglobal δίκτυο, 

αλλά και να τισ μοιράηονται μεταξφ τουσ. Επίςθσ ζχει επικυρϊςει ζνα θλεκτρονικό πρότυπο 

καταγωγισ ι αλλιϊσ e‐pedigree (electronic pedigree standard), για να αρζχει ςτισ 
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φαρμακοβιομθχανίεσ μια τυπικι μορφι, τθν οποία κα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι 

ςυνεργάτεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ για να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν  

αταγωγι διαφόρων φαρμάκων. 

To Gen 2 (που είναι θ ςφντμθςθ για το όνομα το οποίο ζχει δοκεί ςτο EPC πρότυπο 

δεφτερθσ γενιάσ του EPCglobal) ςχεδιάςτθκε για να λειτουργεί διεκνϊσ και είναι 

εμπλουτιςμζνο με χαρακτθριςτικά όπωσ ο τφποσ λειτουργίασ με πυκνι ανάγνωςθ (dense 

reader mode of operation), που αποτρζπει τισ παρεμβολζσ των αναγνωςτϊν όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςε κοντινι απόςταςθ ο ζνασ με τον άλλο. 

Επίςθσ, το πρότυπο αυτό: 

 παρζχει προδιαγραφζσ ϊςτε οι καταςκευαςτζσ να μποροφν να παράγουν RFID ετικζτεσ 

και αναγνϊςτεσ που να είναι διαλειτουργικοί και άρα να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

ςε ολόκλθρο τον κόςμο. 

 δθμιουργικθκε για να διευκολφνει τθν χριςθ των EPC κωδικϊν. 

 

Σον Λοφλιο του 2006 ο οργανιςμόσ ISO ενζκρινε το EPC Gen 2 Class 1 UHF πρότυπο και το 

δθμοςίευςε ωσ τροποποίθςθ του 18000‐6 προτφπου RFID διεπαφισ αζρα για τθν διαχείριςθ 

αντικειμζνων με τθν χριςθ ςυςκευϊν που λειτουργοφν ςε ςυχνότθτα από 860 MHz ωσ 960 

MHz. Πλζον, οι καταςκευαςτζσ των RFID ετικετϊν και αναγνωςτϊν είναι πρόκυμοι να 

καταςκευάςουν υλικό με βάςθ το Gen 2 πρότυπο που ζχει αναγνωριςτεί από τον ISO. 

Πλεονεκτήματα του προτφπου Δεφτερησ Γενιάσ 

Σα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα του προτφπου Δεφτερθσ Γενιάσ (Gen2) είναι τα ακόλουκα: 

 Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ λειτουργίασ πολλϊν αναγνωςτϊν και RFID εφαρμογϊν χωρίσ 

πρόβλθμα κακϊσ το Gen2 παρζχει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ των παρεμβολϊν 

ανάμεςα ςτουσ αναγνϊςτεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ 

πολλαπλϊν αναγνωςτϊν που εκτελοφν πολλαπλζσ RFID εφαρμογζσ ςτον ίδιο μικρό 

χϊρο. 

 Θ ταχφτθτα ανάγνωςθσ των ετικετϊν είναι μεγαλφτερθ. Μάλιςτα αυτι θ βελτίωςθ 

ςτθν ταχφτθτα και τθν ακρίβεια των Gen2 αναγνϊςεων εξαλοίφει τθν ανάγκθ 

επιβράδυνςθσ του ρυκμοφ εκτζλεςθσ μιασ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ που 

απαιτοφνταν παλαιότερα ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι τα δεδομζνα από τισ ετικζτεσ 

κα δεςμευτοφν με ακρίβεια. 
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 Αποτελεί μια πλατφόρμα θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όχι μόνο ςτο παρόν αλλά 

και ςτο μζλλον. Σο Gen2 αςχολείται με απλζσ λειτουργίεσ και με το EPC Class 1 επίπεδο 

λειτουργικότθτασ. Επίςθσ, παρζχει μια πλατφόρμα για μελλοντικι επζκταςθ 

προςφζροντασ βελτιωμζνθ προςταςία τθσ επζνδυςθσ και τθν ευκαιρία για μεγαλφτερθ 

επιςτροφι τθσ επζνδυςθσ (return on investment‐ROI). 

 Παρατθρείται υιοκζτθςι τουσ ςε παγκόςμιο επίπεδο λόγω τθσ ςτακερισ δομισ και τθσ 

επεκταςιμότθτασ που παρζχει. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζχει υιοκετθκεί από πολλζσ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ ςε όλο τον κόςμο, όπωσ από τθν Wal‐Mart, U.S. 

Department of Defence, Food and Drug Administration και International Air Transport 

Association. 

 

Βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος πποηύπος Γεύηεπηρ Γενιάρ 
Σο πρότυπο Δεφτερθσ Γενιάσ (Gen2) περιλαμβάνει τα καλφτερα χαρακτθριςτικά των Gen1 Class 

1, Gen1 Class 2 και των ISO πρωτοκόλλων. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά του UHF Gen2 προτφπου 

είναι τα εξισ: 

 Αποτελεί ζνα παγκόςμιο, ανοιχτό, διαλειτουργικό πρότυπο κακϊσ το Gen2 ικανοποιεί 

τισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν ςυχνότθτα αλλά και τθν απόδοςθ. 

 Επιτρζπει τθν πυκνι λειτουργία αναγνωςτϊν, δθλαδι τθν δυνατότθτα λειτουργίασ 

πολλϊν αναγνωςτϊν ταυτόχρονα χωρίσ να παρεμβάλλεται ο ζνασ με τον άλλο. 

 Επιτυγχάνει μεγάλεσ ταχφτθτεσ ανάγνωςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το Gen2 υπόςχεται 

ταχφτθτεσ ανάγνωςθσ ωσ και 10 φορζσ μεγαλφτερεσ από τα Gen 1 πρωτόκολλα, τόςο 

ςε περιβάλλοντα με ζνα αναγνϊςτθ, όςο και ςε περιβάλλοντα με μεγάλο αρικμό 

αναγνωςτϊν. το ςυγκεκριμζνο πρότυπο δεν υπάρχει προδιαγραφι για μια ςτακερι ι 

ελάχιςτθ ταχφτθτα κι αυτό διότι θ ταχφτθτα ανάγνωςθσ εξαρτάται από πολλοφσ 

παράγοντεσ. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Gen 2 επιτρζπουν ςτουσ αναγνϊςτεσ να 

εκτελοφν ωσ και 1.500 αναγνϊςεισ ετικετϊν το δευτερόλεπτο ςτθν Βόρειο Αμερικι και 

ωσ 600 αναγνϊςεισ το δευτερόλεπτο ςτθν Ευρϊπθ, όπου θ ραδιοςυχνικι ιςχφσ και το 

εφροσ ηϊνθσ είναι περιοριςμζνα.  

 Προςφζρει διάφορεσ επιλογζσ backscatter. Backscatter ονομάηεται θ μζκοδοσ με τθν 

οποία, θ πακθτικι ετικζτα αφοφ ςυλλζξει ενζργεια από το πεδίο του αναγνϊςτθ για 

τθν ενεργοποίθςθ του κυκλϊματόσ τθσ, αποςτζλλει με πακθτικό τρόπο τα δεδομζνα 

τθσ ςτον αναγνϊςτθ. Για τθν ακρίβεια, οι RFID αναγνϊςτεσ μποροφν να επιλζξουν μία 
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από τισ δφο backscatter μεκόδουσ κωδικοποίθςθσ ςιματοσ: τθν Miller subcarrier 

επιλογι ι τθν FM0 επιλογι, για να κωδικοποιιςουν τισ μεταδόςεισ των δεδομζνων των 

ετικετϊν. Θ FM0 επιλογι αν και είναι θ πιο γριγορθ, δεν λειτουργεί ικανοποιθτικά ςε 

περιβάλλοντα με κόρυβο και δεν είναι ςυμβατι με τθν πυκνι λειτουργία αναγνωςτϊν, 

δθλαδι τθν λειτουργία πολλϊν αναγνωςτϊν ςε κοντινι απόςταςθ ο ζνασ με τον άλλο. 

Αντίκετα, θ Miller subcarrier επιλογι ςχεδιάςτθκε για να βελτιςτοποιιςει τθν απόδοςθ 

ςε περιβάλλοντα με κόρυβο και ςε περιβάλλοντα με μεγάλο πλικοσ αναγνωςτϊν. Αυτό 

επιτυγχάνεται μζςω προθγμζνων τεχνικϊν που απομονϊνουν τθν απόκριςθ τθσ 

ετικζτασ από τθν γενικι RF backscatter παρεμβολι και τισ άλλεσ μεταδόςεισ των 

αναγνωςτϊν. Για τον ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται ζνα ςτενό κανάλι ξεχωριςτά από τα 

κανάλια μετάδοςθσ του αναγνϊςτθ, διαςφαλίηοντασ ζτςι ότι τα ςιματα τθσ ετικζτασ 

δεν μεταδίδονται ςε άλλα απαςχολθμζνα κανάλια αναγνωςτϊν, όπου υπάρχει 

περίπτωςθ να καλυφκοφν από ζνα ιςχυρότερο ςιμα αναγνϊςτθ. Αποτζλεςμα αυτοφ 

του χαρακτθριςτικοφ του Gen2 είναι θ ευελιξία και θ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ των 

αναγνωςτϊν ςτα περιβάλλοντα με κόρυβο (π.χ. περιβάλλοντα με άλλα RFID 

ςυςτιματα, αςφρματα LANs κ.λ.π), αφοφ οι αναγνϊςτεσ μποροφν να επιλζξουν τθν 

μζκοδο κωδικοποίθςθσ που ταιριάηει ςτο δικό τουσ περιβάλλον και ςτο επίπεδο 

κορφβου του. 

 Παρζχει διάφορουσ τρόπουσ για τθν προςταςία των δεδομζνων (πχ κρυπτογράφθςθ, 

κανάτωςθ ετικζτασ (δθλαδι μόνιμθ απενεργοποίθςι τθσ) κτλ. 

 Προςφζρει βελτιωμζνθ μνιμθ και δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ ετικζτασ. 

υγκεκριμζνα το Gen2 προςδιορίηει 4 χϊρουσ μνιμθσ: τον EPC αρικμό, το ID τθσ 

ετικζτασ, τουσ κωδικοφσ και τθν προαιρετικι περιοχι των δεδομζνων που κακορίηονται 

από τον χριςτθ. Κάκε μια από αυτζσ τισ περιοχζσ μνιμθσ, μπορεί να κλειδωκεί είτε 

προςωρινά είτε μόνιμα ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ με τθν χριςθ ενόσ κωδικοφ 

προκειμζνου να αποφευχκεί θ επανεγγραφι τθσ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται και ζνασ 32‐

bit κωδικόσ, βελτιϊνοντασ ζτςι το επίπεδο αςφάλειασ. Επιπρόςκετα κατά τθν διάρκεια 

εγγραφισ δεδομζνων ανάκεςθσ ενόσ κωδικοφ ςε μια ετικζτα, οι μεταδόςεισ των 

αναγνωςτϊν ανακατϊνονται προςτατεφοντασ τα δεδομζνα από ωτακουςτζσ. Οι 

μζκοδοι αυτζσ προςφζρουν καλφτερθ αςφάλεια ςτισ ετικζτεσ και μεγαλφτερθ ευελιξία 

ςτισ εφαρμογζσ. 



 
21 

 

 Χρθςιμοποιεί ζνα πρότυπο κωδικοποίθςθσ/αποκωδικοποίθςθσ των δεδομζνων των 

ετικετϊν με τθν ονομαςία αλγόρικμοσ Q. Σο Gen1 πρότυπο απαιτοφςε τθν μετάδοςθ 

ολόκλθρου του 96bit EPC κωδικοφ μιασ ετικζτασ προκειμζνου να ξεκινιςει θ 

επικοινωνία μεταξφ του αναγνϊςτθ και τθσ ετικζτασ. Με τον Gen2 αλγόρικμο Q, δεν 

απαιτείται θ μετάδοςθ του EPC κωδικοφ για τθν ζναρξθ τθσ επικοινωνίασ. Σο μόνο που 

απαιτείται είναι θ αποςτολι από τθν ετικζτα ενόσ ηεφγουσ τυχαίων αρικμϊν. Ζτςι 

αυξάνεται θ αςφάλεια, θ αξιοπιςτία και επιτυγχάνεται διαλειτουργικότθτα με τα 

ςυςτιματα γραμμωτοφ κϊδικα. 

 Διακζτει ςφνολα και ςυμμετρία AB. φμφωνα με το Gen2 οι ετικζτεσ δεν βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ φπνου μόλισ διαβαςτοφν από ζναν αναγνϊςτθ αλλά τουσ ανατίκεται μια 

ςθμαία. τθν αρχι υποβάλλεται μια αίτθςθ και αποκρίνονται οι ετικζτεσ με τιμι 

ςθμαίασ Α. Μόλισ απαντιςουν, θ τιμι τθσ ςθμαίασ τουσ τίκεται ίςθ με Β. τθν επόμενθ 

αίτθςθ αποκρίνονται μόνο οι ετικζτεσ με τιμι Β και αμζςωσ θ τιμι τουσ τίκεται ίςθ με Α 

και επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία. Μια GEN 2 ετικζτα ζχει 4 διαφορετικά ηεφγθ 

ΑΒ ςθμαιϊν, ζνα για κάκε ςφνολο. Σο αποτζλεςμα είναι θ μείωςθ τθσ παρεμβολισ 

ανάμεςα ςτισ RFID εφαρμογζσ προςφζροντασ τθν δυνατότθτα για ζνα ςυνεργατικό 

περιβάλλον ανάμεςα ςτουσ ςτακεροφσ και τουσ κινθτοφσ αναγνϊςτεσ. 

 Επιτυγχάνει αςφαλζςτερθ πρόςβαςθ ςτισ ετικζτεσ κακϊσ το αυξθμζνο μικοσ του 

κωδικοφ προςφζρει καλφτερθ προςταςία από τθν μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτα 

δεδομζνα τθσ ετικζτασ. 

 Μειϊνει το μζγεκοσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων περίπου κατά 20%, ςε ςχζςθ με τα 

θλεκτρικά κυκλϊματα τθσ Gen1. 

 Προςφζρει υψθλι αξιοπιςτία και μεγάλεσ ταχφτθτεσ ανάγνωςθσ. Σο Gen2 πρότυπο 

περιλαμβάνει πολλζσ βελτιϊςεισ των Generation 1προδιαγραφϊν. Με αυτζσ τισ 

βελτιϊςεισ μειϊνονται οι λανκαςμζνεσ αναγνϊςεισ ετικετϊν άρα αυξάνεται θ 

αξιοπιςτία τθσ ανάγνωςθσ. Σαυτόχρονα μειϊνεται θ πικανότθτα ειςόδου λανκαςμζνων 

δεδομζνων ςτθν εφαρμογι που τισ χρθςιμοποιεί. 

 Χρθςιμοποιοφνται καλφτεροι αλγόρικμοι ανάγνωςθσ (Bit Mask Filtering) οι οποίοι 

μειϊνουν τισ αναγνϊςεισ διπλοεγγραφϊν και διευκολφνουν τθν εφρεςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ ετικζτασ. 

 Κακιςτοφν δυνατι τθν ανάγνωςθ όςο και τθν δζςμευςθ των δεδομενϊν των  ετικετϊν 

από μεγάλθ απόςταςθ. 
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Σπόποι λειηοςπγίαρ ηος πποηύπος Γεύηεπηρ Γενιάρ 
Σο πρότυπο Δεφτερθσ Γενιάσ (Gen2) ορίηει τρεισ τρόπουσ λειτουργίασ οι οποίοι ςχετίηοντα  με 

τον τρόπο μετάδοςθσ και λιψθσ των ραδιο‐ςθμάτων από τουσ αναγνϊςτεσ: 

1. Λειτουργία με ζναν αναγνϊςτθ (single reader Mode) (ζνασ μόνο αναγνϊςτθσ). Ο 

τρόποσ αυτόσ είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιείται αποτελεςματικά ζνασ 

αναγνϊςτθσ, ενϊ είναι αναποτελεςματικόσ για υλοποιιςεισ με πολλαπλοφσ 

αναγνϊςτεσ. 

2. Λειτουργία με πολλοφσ αναγνϊςτεσ (multi‐reader mode) (ωσ 49 αναγνϊςτεσ ςε περιοχι 

1 τετραγωνικοφ χιλιομζτρου). Αυτόσ ο τρόποσ χρθςιμοποιείται ςε μικρά περιβάλλοντα 

ςτα οποία βρίςκονται πολλοί αναγνϊςτεσ. Παρόλο που αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ 

είναι πιο αποτελεςματικόσ ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο, είναι πικανόν να 

εμφανιςτοφν προβλιματα ςχετικά με τθν επικοινωνία, τα οποία μπορεί να επθρεάςουν 

αρνθτικά τθν απόδοςθ του RFID ςυςτιματοσ. 

3. Πυκνι λειτουργία αναγνωςτϊν (dense reader mode) (πάνω από 50 αναγνϊςτεσ ςε 

περιοχι 1 τετραγωνικοφ χιλιομζτρου). Αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ είναι ςχεδιαςμζνοσ 

για επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται πολλοί αναγνϊςτεσ. Οι 

αναγνϊςτεσ επικοινωνοφν με τισ ετικζτεσ μζςω ςυγκεκριμζνων και προκακοριςμζνων 

καναλιϊν επικοινωνίασ ελαττϊνοντασ ζτςι τθν παρεμβολι μεταξφ των αναγνωςτϊν. Σα 

ςιματα δθλαδι των αναγνωςτϊν τθροφνται ξεχωριςτά από τα ςιματα των ετικετϊν.  

Πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι οι EPC Gen 2 ετικζτεσ δεν ζχουν δθμιουργθκεί αποκλειςτικά 

για τουσ παραπάνω τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ ανάγνωςθσ, αλλά είναι δυνατι θ ανάγνωςι 

και θ εγγραφι τουσ από προϊόντα κάκε κατθγορίασ. Ο τρόποσ με τθν πυκνι λειτουργία των 

αναγνωςτϊν είναι θ αςφαλζςτερθ επιλογι για τθν χριςθ του EPC εξοπλιςμοφ και παρζχει τθν 

αποτελεςματικότερθ χριςθ του εφρουσ ηϊνθσ, που βελτιϊνει τθν απόδοςθ και προςτατεφει 

από κάκε παρζμβαςθ. Από τθν άλλθ, οι ετικζτεσ που χρθςιμοποιοφν τον τρόπο λειτουργίασ με 

τον ζνα αναγνϊςτθ, ςχεδιάηονται εφκολα και το κόςτοσ παραγωγισ τουσ είναι πολφ μικρό. 
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Σεχνολογικό υπόβαθρο 

 

Βαςικζσ Ζννοιεσ 

Ο όροσ Auto‐ID αποτελεί τον ευρφτερο χαρακτθριςμό των τεχνολογιϊν που βοθκοφν τισ 

μθχανζσ να αναγνωρίηουν αντικείμενα. Κυρίαρχα παραδείγματα τζτοιων τεχνολογιϊν 

αποτελοφν οι Barcodes, Smart Tags, ςυςκευζσ αναγνϊριςθσ φωνισ, οπτικισ αναγνϊριςθσ 

χαρακτιρων, Radio Frequency Identification και άλλεσ. 

Όλα τα ςυςτιματα Auto‐ID ςυνίςτανται από τα ακόλουκα βαςικά χαρακτθριςτικά (Kambil, 

2001): 

 Ζνα προϊόν, εξάρτθμα, ςυςτατικό, κιβϊτιο, παλζτα, κ.τ.λ. Οποιαςδιποτε μορφισ 

αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του εκάςτοτε αντικειμζνου, κακϊσ αυτό ακολουκεί τθ 

διαδικαςία παραγωγισ, αποκικευςθσ ι διανομισ κα επζφερε αναμφιςβιτθτα ζνα 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. 

 Μία ταμπζλα, ετικζτα ι κωδικοποιθμζνθ εντολι είναι προςαρτθμζνθ ςτο αντικείμενο, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ αυτόματθ ανάγνωςθ τθσ με ςκοπό τον προςδιοριςμό 

του αντικειμζνου, τθν προζλευςθ του, τθν ταυτότθτα του αποςτολζα ι του παραλιπτθ 

του ι τθν εξακρίβωςθ οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ πλθροφορία που χρίηει 

ενδιαφζροντοσ από το χριςτθ. 

 Ζνασ αυτόματοσ, ςτακερόσ ι φορθτόσ αναγνϊςτθσ (barcode reader, optical character 

reader, magnetic stripe reader, RFID reader) διαβάηει τον κϊδικα, τον αξιολογεί και καταχωρεί 

το περιεχόμενό του ςε μία κεντρικι μονάδα ελζγχου δεδομζνων και πλθροφοριϊν.  

Θ πλθροφορία επεξεργάηεται και μεταφζρεται ςε ζνα ειδικά διαμορφωμζνο δίκτυο 

υπολογιςτϊν για περαιτζρω μελζτθ και επεξεργαςία των δεδομζνων. Μςωσ το πιο διαδεδομζνο 

και ευρζωσ αποδεκτό Auto‐ID ςφςτθμα αποτελεί αυτό του γραμμωτοφ κϊδικα, που 

αναπτφχκθκε ςτθ δεκαετία του 1970 και κατζχει ςιμερα το μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν 

παγκόςμια αγορά ςυςτθμάτων Auto‐ID. 

Οι πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ Auto‐ID που πλαιςιϊνονται με τθ χριςθ ενόσ ενιαίου 

θλεκτρονικοφ κϊδικα (Electronic Product Code‐EPC)2 και ειδικά διαμορφωμζνων ετικετϊν 

(tags) εγγυοφνται τθν αποκόμιςθ ακόμα μεγαλφτερου ποςοφ εςόδων ςτον κλάδο τθσ 

βιομθχανίασ. Θ καινοτομικι αυτι τεχνολογία αναβακμίηει ουςιαςτικά τθν μζχρι πρότινοσ 

ικανότθτα αναγνϊριςθσ των αντικειμζνων μζςω των Barcodes και του UPC, επιδεικνφοντασ 
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ζναν πιο ακριβι και ςυγκεκριμζνο τρόπο ςυλλογισ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν, 

εκμθδενίηοντασ ουςιαςτικά το εργατικό κόςτοσ και τον απαιτοφμενο χρόνο που απαιτοφνται 

για τθ ςυλλογι αυτι (Want, 2004) . Θ καλφτερθσ ποιότθτα πλθροφορία που εγγυοφνται τα 

ςυςτιματα RFID επιτρζπει ςτισ εταιρείεσ τον ζλεγχο και τθ διακίνθςθ μεμονωμζνων 

αντικειμζνων ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, αυξάνοντασ τθν αποδοτικότθτα των επιμζρουσ 

διαδικαςιϊν, βελτιϊνοντασ τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων τουσ, τθν ακρίβεια ςτθν πρόγνωςθ 

μελλοντικισ ηιτθςθσ και τθν ικανότθτα προςαρμογισ τουσ ςτισ ςυνεχϊσ εναλλαςςόμενεσ και 

άμεςα εξαρτϊμενεσ ςυνκικεσ προμθκειϊν και ηιτθςθσ. 

 

Συςτατικά μζρη τησ τεχνολογίασ RFID 

 

Όπωσ προαναφζρκθκε και προθγοφμενα τα βαςικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ RFID είναι 

τρία: θ ετικζτα, ο αναγνϊςτθσ και το ενδιάμεςο λογιςμικό. υνοδευτικά των προθγοφμενων 

δομικϊν ςτοιχείων είναι οι κεραίεσ οι οποίεσ ςυνοδεφουν τουσ αναγνϊςτεσ και οι εκτυπωτζσ 

που χρθςιμοποιοφνται για καταγραφι των ςτοιχείων ςτισ ετικζτεσ. Σα ςτοιχεία αυτά ανάλογα 

με τισ ιδιότθτεσ τουσ κακορίηουν για ποια εφαρμογι είναι κατάλλθλα και ποιεσ είναι οι 

δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ. 

 

Πιο αναλυτικά ζχουμε τα εξισ: 

 

Κεραίεσ (Antennas) 

Οι κεραίεσ χρθςιμοποιοφνται τόςο ςτισ ετικζτεσ όςο και ςτουσ αναγνϊςτεσ και 

κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ. Σο μζγεκόσ τουσ ποικίλει από 

μερικά τετραγωνικά εκατοςτά ζωσ μερικά τετραγωνικά μζτρα. Οι κεραίεσ πολφ υψθλϊν 

ςυχνοτιτων (Ultra High Frequency) των ςυςκευϊν ανάγνωςθσ χωρίηονται ςε κεραίεσ οι οποίεσ 

εκπζμπουν και δζχονται ραδιοκφματα από και προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ (circular‐polarized) 

και ςε κεραίεσ οι οποίεσ μποροφν να εκπζμπουν και να λαμβάνουν ραδιοκφματα από μια μόνο 

κατεφκυνςθ (linearpolarized). Οι κεραίεσ circular polarized είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ ςτθ κζςθ 

του πομποφ και του δζκτθ αλλά ζχουν μικρότερο εφροσ λειτουργίασ από τισ κεραίεσ linear‐

polarized. 
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(ΚΕΡΑΙΑ RFID) 

 

Αναγνϊςτεσ (Readers) 
Ο αναγνϊςτθσ είναι μια ςυςκευι που αναλαμβάνει να επικοινωνιςει με τθν ετικζτα 

μζςω των ραδιοκυμάτων και για το λόγο αυτό ενςωματϊνει κεραία. Επίςθσ περιζχει μια 

μονάδα ελζγχου που κακορίηει τισ ενζργειεσ που κάνει ο αναγνϊςτθσ (αποςτολι/λιψθ 

ςθμάτων, ανάγνωςθ/εγγραφι ετικετϊν κ.α.), ενζργειεσ που κακορίηονται από το ενδιάμεςο 

λογιςμικό. Επίςθσ θ μονάδα ελζγχου αναλαμβάνει τθν επικοινωνία με το πλθροφορικό 

ςφςτθμα μζςω του ενδιάμεςου λογιςμικοφ που παίηει το ρόλο μεταφραςτι και για τισ δφο 

πλευρζσ. Για να παρζχουν επιπρόςκετθ λειτουργικότθτα, οι αναγνϊςτεσ ςυνικωσ περιζχουν 

εςωτερικό αποκθκευτικό χϊρο (internal storage), υπολογιςτικι ιςχφ (processing power) ι 

ςυνδζςεισ με κάποια βάςθ δεδομζνων. Μάλιςτα μπορεί να διεξάγουν διάφορουσ 

υπολογιςμοφσ για λογαριαςμό μιασ ετικζτασ, όπωσ για παράδειγμα κρυπτογραφικοφσ 

υπολογιςμοφσ. 

 

 
(ΑΝΑΓΝΩΣΗ RFID) 

Οι αναγνϊςτεσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν με βάςθ τθν μεταφερςιμότθτά τουσ, τισ 

τεχνικζσ ιδιότθτεσ και διαςτάςεισ τουσ κακϊσ και με βάςθ τισ δυνατότθτζσ τουσ. 
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Μεταφερςιμότητα 

τθν πράξθ, οι αναγνϊςτεσ μπορεί να είναι ςυςκευζσ χειρόσ (handheld devices) ι 

ενςωματωμζνοι ςε μια ςτακερι περιοχι 

 τακεροφσ Αναγνϊςτεσ 

 Αναγνϊςτεσ Χειρόσ 

 

 

 

Τεχνικζσ ιδιότητεσ και διαςτάςεισ 

Μια άλλθ κατθγοριοποίθςθ των αναγνωςτϊν ανάλογα με τθν εφαρμογι, τισ τεχνικζσ 

ιδιότθτεσ και τισ φυςικζσ διαςτάςεισ τουσ είναι θ παρακάτω: 

 τακεροί Αναγνϊςτεσ 

 Ολοκλθρωμζνοι Αναγνϊςτεσ 

 Αναγνϊςτεσ Χειρόσ 

 Ενςωματωμζνοι Αναγνϊςτεσ 

 

Δυνατότητεσ 

Κάποιοι χρθςιμοποιοφν τουσ όρουσ χαηόσ (dumb) και ζξυπνοσ (intelligent) για να 

διαχωρίςουν τουσ αναγνϊςτεσ ωσ προσ τισ δυνατότθτζσ τουσ. 

 Ζξυπνοσ αναγνϊςτθσ (intelligent reader): είναι αυτόσ που μπορεί όχι μόνο να εκτελεί 

διάφορα πρωτόκολλα, αλλά και να φιλτράρει δεδομζνα κακϊσ και να εκτελεί διάφορεσ 

εφαρμογζσ. Ουςιαςτικά είναι ζνασ υπολογιςτισ ο οποίοσ επικοινωνεί με τισ ετικζτεσ. 

 Αντίκετα, ζνασ χαηόσ αναγνϊςτθσ (dumb reader): είναι μια απλι ςυςκευι θ οποία 

μπορεί να διαβάςει μόνο ζνα τφπο ετικζτασ, χρθςιμοποιϊντασ μια ςυχνότθτα και ζνα 

πρωτόκολλο. Αυτόσ ο τφποσ αναγνϊςτθ ζχει πολφ μικρι υπολογιςτικι ιςχφ, με 

αποτζλεςμα να μθν μπορεί να φιλτράρει ό,τι διαβάηει, να μθν αποκθκεφει δεδομζνα 

κτλ. 

θμαντικό ςτοιχείο που πρζπει να αναφερκεί και αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ κατά τθν 

υλοποίθςθ οποιουδιποτε ζργου RFID είναι το πρόβλθμα τθσ παρεμβολισ του ςιματοσ ενόσ 

αναγνϊςτθ με το ςιμα κάποιου άλλου, ςε ςθμεία όπου υπάρχει επικάλυψθ περιοχϊν 

(coverage overlaps). Σο φαινόμενο αυτό ονομάηεται ςφγκρουςθ αναγνϊςτθ (reader collision). 

Ζνασ τρόποσ για τθν αποφυγι αυτοφ του προβλιματοσ είναι να χρθςιμοποιθκεί μια τεχνικι 
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που ονομάηεται πολλαπλι πρόςβαςθ με χρονικι διαίρεςθ (multiple access time division) ι 

TDMA. Με απλά λόγια, δίνεται θ εντολι ςτουσ αναγνϊςτεσ να διαβάςουν μια ετικζτα ςε 

διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ αντί να προςπακοφν και οι δφο να τθν διαβάςουν ταυτόχρονα. 

Θ τεχνικι αυτι μπορεί μεν να εξαςφαλίηει τθν αποφυγι παρεμβολισ του ενόσ αναγνϊςτθ με 

τον άλλο, αλλά προκαλεί διπλι ανάγνωςθ οποιαςδιποτε RFID ετικζτασ βρίςκεται ςτθν περιοχι 

επικάλυψθσ. Για τον λόγο αυτό το ςφςτθμα κα πρζπει να ρυκμιςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε αν 

κάποιοσ αναγνϊςτθσ διαβάςει μια ετικζτα, αυτι να μθν μπορεί να διαβαςτεί ξανά από κάποιον 

άλλο αναγνϊςτθ. 

 

Δηικέηερ (Tags) 

 

Θ ετικζτα RFID περιλαμβάνει μια κεραία (antenna) και ζνα ολοκλθρωμζνο κφκλωμα 

(IC). Θ κεραία χρθςιμοποιείται για τθν αμφίδρομθ αποςτολι ςθμάτων μζςω των ραδιοκυμάτων 

με τον αναγνϊςτθ. Σο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα είναι αυτό που κακορίηει κάκε φορά αν κα γίνει 

εκπομπι ι λιψθ δεδομζνων και ζχει τθν δυνατότθτα να τα αποκθκεφει ςτθν μνιμθ του θ 

οποία διαφοροποιείτε ανάλογα με τθ χριςθ.  

 

 

Για να γίνει θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ετικζτασ για κάποια εφαρμογι, κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ: τα γενικά χαρακτθριςτικά που αφοροφν τθν απόδοςθ κακϊσ και οι 

κανονιςμοί/ διατάξεισ που ςχετίηονται με τισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ για τθν επικυμθτι 

περιοχι. Όςον αφορά τισ ετικζτεσ μποροφμε να τισ κατθγοριοποιιςουμε με βάςθ διάφορα 

κριτιρια, όπωσ τθν πθγι ενζργειάσ τουσ, τθν δυνατότθτα εγγραφισ‐ ανάγνωςθσ, τθν ςυχνότθτα 

λειτουργίασ, τισ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν κτλ. Οι βαςικότερεσ 

κατθγοριοποιιςεισ παρουςιάηονται παρακάτω: 
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Πηγή Ενζργειασ 

 

Οι ετικζτεσ απαιτοφν κάποια ποςότθτα ενζργειασ για να λειτουργιςουν τα κυκλϊματα που 

βρίςκονται πάνω τουσ. Μποροφμε να διακρίνουμε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ RFID ετικετϊν με 

βάςθ τθν πθγι ενζργειάσ τουσ: τισ ενεργζσ (active) και τισ πακθτικζσ (passive). 

 

 Οι ενεργζσ RFID ετικζτεσ διακζτουν ζνα πομπό (transmitter) και τθν δικι τουσ πθγι 

ενζργειασ (που ςυνικωσ είναι μια μπαταρία). Θ πθγι ενζργειασ χρθςιμοποιείται για 

τθν λειτουργία του κυκλϊματοσ του microchip, αλλά και για τθν μετάδοςθ ενόσ 

ςιματοσ ςε κάποιον αναγνϊςτθ (με τον ίδιο τρόπο που ζνα κινθτό μεταδίδει ςιματα 

ςε κάποιο ςτακμό βάςθσ (base station)). 

 ε αντίκεςθ με τισ ενεργζσ ετικζτεσ, οι πακθτικζσ δεν ζχουν μπαταρία. Αντ’ αυτοφ, 

αντλοφν τθν ενζργεια που χρειάηονται από κάποιον αναγνϊςτθ, ο οποίοσ εκπζμπει 

θλεκτρομαγνθτικά κφματα τα οποία προκαλοφν θλεκτρικό ρεφμα (current) ςτθν κεραία 

τθσ ετικζτασ. 

 

Δυνατότητα ανάγνωςησ‐εγγραφήσ 

 

Όπωσ προαναφζρκθκε οι ετικζτεσ ζχουν μνιμθ, λόγω του ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ 

που περιζχουν. Σα microchips των RFID ετικετϊν μποροφν: να αναγνωςκοφν και να εγγραφοφν 

(readwrite), μόνο να αναγνωςκοφν (read only) ι να εγγραφοφν μια φορά και να αναγνωςκοφν 

πολλζσ (write once read many, WORM). 

 Με τα chips ανάγνωςησ‐εγγραφήσ (read‐write) μποροφν να προςτεκοφν πλθροφορίεσ 

ςτθν ετικζτα ι να γίνει εγγραφι πάνω ςε υπάρχουςεσ πλθροφορίεσ, όταν θ ετικζτα 

βρίςκεται μζςα ςτθν εμβζλεια ανάγνωςθσ του αναγνϊςτθ. Σα chip ανάγνωςθσ‐

εγγραφισ ζχουν ςυνικωσ ζνα ςειριακό αρικμό ο οποίοσ δεν μπορεί να διαγραφεί/ δεν 

μπορεί να γραφτεί τίποτε πάνω του. υνοπτικά, οι επανεγγράψιμεσ ετικζτεσ 

εγγράφονται κατά τθν καταςκευι τουσ, όμωσ οι αναγνϊςτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα όχι 

μόνο να διαβάηουν τα δεδομζνα τουσ αλλά και να τα τροποποιοφν (με ειςαγωγι ι 

διαγραφι δεδομζνων) απεριόριςτα. 

 Σα microchips που είναι μόνο για ανάγνωςη, περιζχουν πλθροφορίεσ (ςυνικωσ ζνα 

ςειριακό αρικμό και ζνα ψθφίο ελζγχου) οι οποίεσ αποκθκεφτθκαν ςε αυτά κατά τθν 
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διαδικαςία καταςκευισ τουσ. Οι πλθροφορίεσ που βρίςκονται πάνω ςε αυτά τα chips 

δεν μποροφν να μεταβλθκοφν ποτζ. Ζτςι οι αναγνϊςτεσ μποροφν μόνο να διαβάςουν 

τα δεδομζνα και όχι να τα τροποποιιςουν. 

 Οι ετικζτεσ μιασ εγγραφήσ‐πολλϊν αναγνϊςεων (WORM) μποροφν να ζχουν ζνα 

ςειριακό αρικμό ο οποίοσ αφότου εγγραφεί πάνω τουσ δεν μπορεί να διαγραφεί 

αργότερα. τθν βιβλιογραφία αναφζρεται ότι οι ετικζτεσ αυτζσ εγγράφονται κατά τθν 

καταςκευι τουσ, μποροφν όμωσ να εγγραφοφν και από τον χριςτθ μόνο μια φορά 

ακόμα. Ζπειτα μετατρζπονται ςε αναγνϊςιμεσ ετικζτεσ. 

 

Συχνότητα λειτουργίασ και Εμβζλεια ανάγνωςησ 

 

Όςον αφορά τισ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ των ετικετϊν, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι οι 

περιοχζσ ςυχνοτιτων που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ είναι τζςςερισ: θ χαμθλι ςυχνότθτα (low 

frequency, LF) 125/134.2 KHz, θ υψθλι ςυχνότθτα (high frequency, HF) 13.56 MHz, θ πολφ 

υψθλι ςυχνότθτα (ultra high frequency, UHF) (θ οποίαπεριλαμβάνει τα 869 και 915 MHz) και 

τα μικροκφματα (microwave) (ςτα 2450 MHZ). υχνότθτεσ οι οποίεσ ζχουν ντίκτυπο ςτθν 

απόςταςθ από τθν οποία μποροφν να διαβαςτοφν. Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι οι χαμθλισ 

ςυχνότθτασ (low frequency) ετικζτεσ μποροφν να διαβαςτοφν από τθν απόςταςθ των 0.33 

μζτρων ι και λιγότερο. Οι ετικζτεσ που λειτουργοφν ςτθν ηϊνθ/ εφροσ των LF‐HF ζχουν εφροσ 

ανάγνωςθσ 2.5 εκατοςτά ζωσ περίπου 46 εκατοςτά (1 με 18 inches). Οι υψθλισ ςυχνότθτασ 

(high frequency) ετικζτεσ μποροφν να διαβαςτοφν περίπου από το 1 μζτρο και οι UHF ετικζτεσ 

από 3 ζωσ 6 μζτρα. Οι πακθτικζσ UHF ετικζτεσ ζχουν εφροσ ανάγνωςθσ τα 6 μζτρα, ενϊ οι 

ετικζτεσ μικροκυμάτων (microwave tags) από 0.33 ζωσ 2 μζτρα. Οποτεδιποτε απαιτοφνται 

μεγαλφτερεσ εμβζλειεσ ανάγνωςθσ, χρθςιμοποιοφνται ενεργζσ ετικζτεσ οι οποίεσ με τθν χριςθ 

μπαταριϊν αυξάνουν τθν εμβζλεια ανάγνωςισ τουσ ςτα 100 μζτρα ι και περιςςότερο. 

 

Εκτυπωτζσ (Printers) 

 

Αποτελοφν αναβάκμιςθ των ιδθ υπαρχόντων bar code printers και εκτόσ τθσ 

αναγραφισ του κλαςςικοφ γραμμωτοφ κϊδικα φζρουν και τθν ειδικι RFID Tag. Εξαιτίασ του ότι 

θ RFID Tag ανιχνεφεται μόνο από τουσ RFID Readers, οι smart labels φζρουν και τον γραμμωτό 

κϊδικα για να μποροφν να αναγνωρίηονται και από τον άνκρωπο. 
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Εκτυπωτής (Printer) RFID 

Λογιςμικό (Middleware) 

Σο ενδιάμεςο λογιςμικό είναι ο «αντιπρόςωποσ» του RFID αναγνϊςτθ ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ επιχείρθςθσ. Αναλαμβάνει να προωκεί τόςο προσ τον αναγνϊςτθ 

τα δεδομζνα και τισ εντολζσ που δζχεται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα όςο και τα δεδομζνα 

και τισ εντολζσ που δζχεται από τον αναγνϊςτθ προσ το πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

Οι εντολζσ προσ τον αναγνϊςτθ αφοροφν κυρίωσ πράξεισ που πρζπει να γίνουν πάνω 

ςε μια ετικζτα (εφρεςθ ετικζτασ, ανάγνωςθ κωδικοφ ετικζτασ, ανάγνωςθ δεδομζνων ετικζτασ, 

εγγραφι δεδομζνων ςτθν ετικζτα, καταςτροφι ετικζτασ κ.α.) αλλά και πράξεισ που αφοροφν 

τον ίδιο τον αναγνϊςτθ (ανάγνωςθ κατάςταςθσ αναγνϊςτθ, αλλαγι ρυκμίςεων αναγνϊςτθ, 

ανάγνωςθ κωδικοφ αναγνϊςτθ κ.α.) και ονομάηονται ωσ εντολζσ αναγνϊςτθ. 
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ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ RFID 
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Χαρακτηριστικά Τετνολογίας RFID 
 

Θ τεχνολογία RFID βρίςκεται ςτα άκρα ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Είναι ςτθν ουςία 

ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ διαςφνδεςθσ με αντικείμενα που επικυμοφμε να αναγνωρίηουμε, να 

εντοπίηουμε και ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ γι’ αυτά. Θ διαςφνδεςθ είναι αςφρματθ και 

βαςίηεται όπωσ ζχουμε αναφζρει και προθγοφμενα ςτα ραδιοκφματα τα οποία μεταδίδονται 

ςτον αζρα, ενϊ παράλλθλα δεν απαιτεί οπτικι επαφι. 

Θ βαςικι ζννοια που πρζπει να κατανοθκεί για το RFID είναι ότι δεν είναι μια 

εναλλακτικι μζκοδο ταυτοποίθςθσ και αναγνϊριςθσ αντικειμζνων, π.χ. ζνα θλεκτρονικό 

barcode που δεν χρειάηεται οπτικι επαφι. Σο RFID δίνει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ και μαηικισ 

ανάγνωςθσ των πλθροφοριϊν των ειδϊν, βγάηοντασ τον ανκρϊπινο παράγοντα εκτόσ των 

διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ τουσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ λογικι αυτι μποροφν να 

επαναπροςδιοριςτοφν τυπικζσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ π.χ. κατά τθν παραλαβι μίασ μικτισ 

παλζτασ με RFID ετικζτεσ, ςε κάκε κιβϊτιο δεν χρειάηεται πλζον να αποςυντεκεί για να 

καταμετρθκεί. Ζνα πζραςμα τθσ παλζτασ με το περονοφόρο από μία πφλθ RFID αρκεί για να 

μετρθκεί αυτόματα και αξιόπιςτα. Θ είςοδοσ ατόμου ςε απαγορευμζνο χϊρο καταγράφεται 

και εμποδίηεται, θ καταγραφι αντικειμζνων γίνεται αυτόματα κ.ο.κ. 

Είναι χαρακτθριςτικά τα παραδείγματα εταιριϊν που αρχίηουν και χρθςιμοποιοφν τθν 

τεχνολογία για κλειςτοφ βρόγχου (closed loop) εφαρμογζσ. Ζχοντασ ςτόχο τθν βελτίωςθ των 

εταιρικϊν διαδικαςιϊν μζςω τθσ διαφάνειασ των λειτουργιϊν που μπορεί να προςφζρει θ 

τεχνολογία RFID, ςτθν Ελλάδα παρατθροφνται εφαρμογζσ για παρακολοφκθςθ διανομισ 

προϊόντων, ανακυκλοφμενων ςυςκευαςιϊν, παγίων κλπ. 

Παρόλα αυτά θ αντιμετϊπιςθ μίασ εφαρμογισ με χριςθ τεχνολογιϊν RFID δεν 

αποτελεί μία απλι περίπτωςθ κακϊσ κα πρζπει να γίνει ςχεδιαςμόσ και ανάλυςθ του 

περιβάλλοντοσ εφαρμογισ κακϊσ και πιλοτικι εφαρμογι λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν που ζχει θ εν’ λόγω τεχνολογία και ςυνοψίηονται κυρίωσ ςτα παρακάτω: 

 Χριςθ ςυχνοτιτων με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ και τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ 

 Ελαχιςτοποίθςθ Παρεμβολϊν 

 Πρόβλεψθ του απαιτοφμενου Κόςτουσ 

 Μελζτθ τθσ απαιτοφμενθσ Ακρίβειασ 

 Ζλεγχοσ Αςφάλειασ – Λδιωτικότθτασ 

 Μελζτθ των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν 
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 υμβατότθτα Προτφπων 

 

υχνότητεσ Λειτουργίασ 

 

Οι ηϊνεσ ςυχνοτιτων που χρθςιμοποιοφν τα ςυςτιματα RFID διακρίνονται ςε: 

1. Ηϊνθ χαμθλϊν ςυχνοτιτων (LF, low frequency) ςτα 125/134 KHz 

2. Ηϊνθ υψθλϊν ςυχνοτιτων (ΘF, high frequency) ςτα 13.56 MHz 

3. Ηϊνθ πολφ υψθλϊν ςυχνοτιτων (UΘF, Ultra high frequency) ςτα 433/869/915 MHz 

4. Ηϊνθ μικροκυμάτων (mW, micro‐wave) ςτα 2.45/5.8GHz 

Οι διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ ζχουν και διαφορετικά χαρακτθριςτικά τα οποία τισ κάνουν 

καταλλθλότερεσ για διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Ωσ εκ τοφτου, καλό είναι να υπάρχει ςυνεργαςία 

με κάποιον ζμπειρο ςφμβουλο ι με το άτομο που κα αναλάβει τθν ενςωμάτωςθ του RFID 

ςυςτιματοσ (integrator) ι με τον πωλθτι, ζτςι ϊςτε να επιλεγεί θ κατάλλθλθ ςυχνότθτα για 

τθν εφαρμογι που επικυμείται. τον πίνακα που ακολουκεί περιγράφονται ιδιότθτεσ και 

χαρακτθριςτικά των τεςςάρων ηωνϊν ςυχνοτιτων κακϊσ και ςε ποιεσ εφαρμογζσ 

χρθςιμοποιοφνται. 
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Σα περιςςότερα εμπορικά RFID ςυςτιματα λειτουργοφν ςτθν UHF ηϊνθ ςυχνοτιτων, 

δθλαδι ανάμεςα ςτα 859 και 915 MHz ι ςε υψθλι ςυχνότθτα (HF) ςτα 13.56 MHz. Θ UHF ηϊνθ 

χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ςε εφαρμογζσ που ςχετίηονται με τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα ι ςε 

αυτοματοποιθμζνεσ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Μάλιςτα, το EPCglobal’s Gen 2 πρότυπο 

(που περιγράφεται ςε επόμενο κεφάλαιο) αποτελεί μια UHF τεχνολογία. Βζβαια, θ RFID 

τεχνολογία χρθςιμοποιεί αρκετά και άλλεσ ςυχνότθτεσ όπωσ είναι τα 125 MHz, που αποτελεί 

μια ςυχνότθτα με μικρό εφροσ και αξιοποιείται ςυνικωσ ςτθν αναγνϊριςθ των οχθμάτων, αλλά 

και τα 430 MHz και 2.45 GHz που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με ακριβζσ ετικζτεσ (που 

τροφοδοτοφνται από μπαταρία) για αναγνϊριςθ/ ταυτοποίθςθ θ οποία απαιτεί μεγάλο εφροσ 

ανάγνωςθσ. 

Όπωσ είναι προφανζσ, κάκε ηϊνθ ςυχνοτιτων ζχει τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματά τθσ. Για παράδειγμα, οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ 125‐134 kHz και 13.56 MHz 

λειτουργοφν καλφτερα δίπλα ςτο νερό ι ςε ανκρϊπουσ, ςε ςχζςθ τισ ετικζτεσ που εκπζμπουν 

ςε υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Για τον λόγο αυτό θ επιλογι τθσ ςυχνότθτασ εξαρτάται από τισ 

απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ. υγκεντρωτικά τα χαρακτθριςτικά κάκε ηϊνθσ 

ςυχνοτιτων κακϊσ και οι κυριότερεσ εφαρμογζσ τουσ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Γιεθνήρ διασείπιζη ηυν ζςσνοηήηυν 

 

Οι περιςςότερεσ χϊρεσ ζχουν κακορίςει τθν περιοχι των 125 KHz ι των 134 KHz ςτο 

ραδιοφωνικό φάςμα (radio spectrum) για τα ςυςτιματα χαμθλισ ςυχνότθτασ ενϊ τα 13.56 

ΜΘz χρθςιμοποιοφνται παγκοςμίωσ για τα ςυςτιματα υψθλισ ςυχνότθτασ. Σο κακό με τα UHF 

RFID ςυςτιματα είναι ότι άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται πρόςφατα (από τα μζςα τθσ δεκαετίασ 

του 1990) και οι διάφορεσ χϊρεσ δεν ζχουν προςδιορίςει μια μοναδικι περιοχι του UHF 

φάςματοσ για τα RFID. Θ Ευρϊπθ χρθςιμοποιεί τα 868 MHz για τα UHF ενϊ ςτισ Θνωμζνεσ 

Πολιτείεσ χρθςιμοποιοφνται τα 915 MHz. Μζχρι προςφάτωσ, θ Λαπωνία δεν επζτρεπε τθν 

χριςθ του UHF φάςματοσ, αλλά τϊρα εξετάηει τθν απελευκζρωςθ τθσ περιοχισ των 960 ΜΘz 
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για τθν εν λόγω τεχνολογία. Σο ςίγουρο είναι ότι κα περάςουν αρκετά χρόνια ζωσ ότου όλεσ οι 

κυβερνιςεισ ςυμφωνιςουν ςε μια UHF ςυχνότθτα (single UHF band), παρόλο που είναι πολλζσ 

οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφν το φάςμα αυτό για τθν τεχνολογία RFID.  

Όμωσ οι κυβερνιςεισ δεν αποφαςίηουν μόνο για τθν χριςθ των ςυχνοτιτων αλλά 

ρυκμίηουν και τθν ιςχφ των αναγνωςτϊν ζτςι ϊςτε να περιοριςτοφν οι παρεμβολζσ από άλλεσ 

ςυςκευζσ. Τπάρχουν μάλιςτα και κάποιεσ ομάδεσ, όπωσ θ Πρωτοβουλία του Παγκόςμιου 

Εμπορίου (Global Commerce Initiative), που προςπακοφν να ενκαρρφνουν τισ κυβερνιςεισ να 

ςυμφωνιςουν για τισ ςυχνότθτεσ και τθν ζξοδο (output) των αναγνωςτϊν. Για να ξεπεραςτεί 

πάντωσ το πρόβλθμα αυτό οι καταςκευαςτζσ των ετικετϊν και των αναγνωςτϊν προςπακοφν 

να αναπτφξουν ςυςτιματα τα οποία μποροφν να λειτουργιςουν ςε περιςςότερεσ από μια 

ςυχνότθτεσ.  

Αυτό που είναι ςίγουρο είναι ότι, δεν υπάρχει ζνασ παγκόςμιοσ δθμόςιοσ οργανιςμόσ που 

να είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ των ςυχνοτιτων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν τεχνολογία 

RFID και για τον λόγο αυτό επιδιϊκεται ζνασ βακμόσ ομοιομορφίασ τριϊν περιοχϊν: Ευρϊπθ, 

Μζςθ Ανατολι, Αφρικι και Πρϊθν οβιετικι Ζνωςθ (Περιοχή 1), Βόρεια και Νότια Αμερικι 

(Περιοχή 2) και Άπω Ανατολι, Αυςτραλαςία και Λαπωνία (Περιοχή 3). Από κει και πζρα κάκε 

χϊρα διαχειρίηεται τισ κατανομζσ ςυχνότθτασ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που ορίηονται 

από αυτζσ τισ τρεισ περιοχζσ αλλά και με τθν βοικεια κάποιου οργανιςμοφ, όπωσ: 

 Θ.Π.Α: FCC (Federal Communications Commission) 

 Καναδάσ: DOC (Department of Communication) 

 Ευρϊπθ: ERO, CEPT, ETSI 

 Λαπωνία: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 

Telecommunication) 

 Κίνα: Ministry of Information Industry 

 Ωκεανία: Australian Communication Authority, New Zealand Ministry of Economic 

Development 

Οι κατανομζσ ςυχνοτιτων για χριςθ από τθν τεχνολογία RFID ςτισ διάφορεσ περιοχζσ είναι: 

1. Περιοχι 1 ‐ Ευρϊπθ και Αφρικι. τθν περιοχι 1 ζχουμε τισ CEPT χϊρεσ όπου 

χρθςιμοποιοφνται οι ςυχνότθτεσ 869.4 ‐ 869.65 MHz και 865.6 ‐ 867.6 MHz, ενϊ ςτθν 

Νότια Αφρικι οι 869.4 ‐ 869.65 MHz και 915.2 ‐ 915.4 MHz. 

2. Περιοχι 2 : Αμερικι. τθν περιοχι 2 οι Θ.Π.Α, Καναδάσ και Μεξικό χρθςιμοποιοφν τα 

902 ‐ 928 MHz, ενϊ ςτθν Κεντρικι και Νότια Αμερικι οι ςυχνότθτεσ που 
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χρθςιμοποιοφνται είναι παρόμοιεσ με τθν Βόρεια Αμερικι αλλά υπάρχουν αρκετζσ 

διαφοροποιιςεισ από χϊρα ςε χϊρα. 

3. Περιοχι 3. Θ Αυςτραλία χρθςιμοποιεί τα 918 ‐ 926 MHz, θ Νζα Ηθλανδία τα 864 ‐ 868 

MHz, οι περιοχζσ τθσ Αςίασ ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ του CEPT εκτόσ από τθν 

Σαϊβάν που ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ του FCC, θ Λαπωνία χρθςιμοποιεί τα 

950 ‐ 956 MHz (που είναι προςωρινζσ δοκιμζσ ανάκεςθσ), θ Νότια Κορζα τα 910 ‐ 914 

MHz και θ ιγκαποφρθ τα 866 ‐ 869 MHz, 868.1 ‐ 869 MHz και 924 ‐ 925 MHz. 

 

Καηανομή ζςσνοηήηυν ζηην Δλλάδα και Δθνικόρ Κανονιζμόρ Καηανομήρ Ευνών 

ςσνοηήηυν (ΔΚΚΕ) 

 

Ο Εκνικόσ Κανονιςμόσ Κατανομισ Ηωνϊν υχνοτιτων (ΕΚΚΗ) περιζχει τισ διατάξεισ που 

αναφζρονται ςτισ μόνιμεσ εκχωριςεισ ςυχνοτιτων ςε περίοδο ειρινθσ, ςτθν Ελλθνικι 

Επικράτεια, για τθ χριςθ του φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων από 9 kHz μζχρι 1000 GHz. O ΕΚΚΗ 

ζχει ωσ ςτόχο τθν ορκι χριςθ του φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων, γι’ αυτό κα πρζπει να 

χρθςιμοποιείται από κάκε ενδιαφερόμενο ςαν βαςικό βοικθμα. Εκχωριςεισ ςυχνοτιτων που 

δεν είναι ςφμφωνεσ με τον ΕΚΚΗ πρζπει να ςταματιςουν να λειτουργοφν και να 

ςυμμορφωκοφν με αυτόν το ταχφτερο δυνατό. Ο ΕΚΚΗ δεν εφαρμόηεται ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. 

Με το νζο EKKZ, θ Ελλάδα εναρμονίηεται πλιρωσ με το πρότυπο ETSI ΕΝ 302‐ 308 γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι εφαρμογζσ RFID με τθ χριςθ του προτφπου Electronic Product Code, Generation ‐ 

2 (EPC/G2) κα ανκίςουν ςτθν ελλθνικι αγορά. φμφωνα με τον Εκνικό Κανονιςμό Κατανομισ 

Ηωνϊν υχνοτιτων: 

 Θ ηϊνθ ςυχνοτιτων 865‐868 ΜΘz χρθςιμοποιείται από τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ χωρίσ να 

απαιτείται άδεια για τθ λειτουργία ςυςκευϊν μικρισ εμβζλειασ ςε RFID εφαρμογζσ και 

οι οποίεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 44/2002 και τθ 

φςταςθ ERC/REC 70.03. 

 Για τον ίδιο ςκοπό χρθςιμοποιείται και θ ηϊνθ ςυχνοτιτων 2446‐2454 MHz, με τθ μόνθ 

διαφορά ότι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλουσ τουσ χριςτεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία. 

 τα πλαίςια του ΕΚΚΗ, εφαρμογζσ ραδιοςυχνικισ αναγνϊριςθσ είναι δυνατό να 

λειτουργοφν χωρίσ άδεια ενταςςόμενεσ ςε άλλεσ κατθγορίεσ ςυςκευϊν μικρισ 

εμβζλειασ (Short Range Devices ‐ SRD) με βάςθ ςυγκεκριμζνουσ ιςχφοντεσ αυςτθροφσ 

περιοριςμοφσ που ζχουν ιδθ περιγραφεί. 
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 Δεν προβλζπεται ςιμερα θ χωρίσ άδεια λειτουργία RFID ςυςκευϊν ςτθν περιοχι των 

900MHz τόςο με βάςθ τον ΕΚΚΗ, όςο και με τθν τρζχουςα ζκδοςθ τθσ φςταςθσ 

ERCREC 70‐03. 

 Για τθν λειτουργία RFID ςυςκευϊν χωρίσ άδεια, θ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν 

και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ) με βάςθ τον Εκνικό Κανονιςμό Κατανομισ Ηωνϊν υχνοτιτων 

(ΕΚΚΗ) ορίηει μόνο τισ ςυχνότθτεσ 2400‐2483,5 MHz, οπότε θ εμβζλεια περιορίηεται ςε 

λιγότερο από ζνα μζτρο. Ωςτόςο αναμζνεται να ςυμπεριλθφκοφν και άλλεσ ηϊνεσ 

ςυχνοτιτων ςτο μζλλον. 

 

Τετνολογικά Μειονεκτήματα και Ατέλειες 
 
Κόζηορ 

 

Σο κόςτοσ τθσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ RFID δεν μπορεί να δοκεί με ζνα ακριβζσ 

ποςό κακϊσ επθρεάηεται από το είδοσ τθσ εφαρμογισ, το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ, τον τφπο 

του ςυςτιματοσ αλλά και πολλοφσ άλλουσ παράγοντεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το πιο προφανζσ 

κόςτοσ είναι θ αγορά του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των ετικετϊν και των αναγνωςτϊν. Εκτόσ από 

το κόςτοσ των ετικετϊν και των αναγνωςτϊν, οι επιχειριςεισ κα πρζπει να αποκτιςουν και ζνα 

ενδιάμεςο λογιςμικό (middleware) το οποίο κα φιλτράρει τα RFID δεδομζνα. Επίςθσ ςτο κόςτοσ 

των ετικετϊν και των αναγνωςτϊν κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ απαραίτθτθ υποδομι για 

τθν αναμετάδοςθ των ςθμάτων από τον αναγνϊςτθ ςε μια κεντρικι μονάδα. Σα RFID 

ςυςτιματα δθμιουργοφν τεράςτιεσ ποςότθτεσ δεδομζνων, με αποτζλεςμα να υπάρχουν και οι 

αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ ωσ προσ το ςφςτθμα το οποίο κα διαχειρίηεται τθν ροι των δεδομζνων. 

Για παράδειγμα, τα ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων πικανόν να χρειάηονται 

ανανζωςθ/αναβάκμιςθ, αφοφ κα πρζπει να ανταπεξζλκουν ςτισ αυξθμζνεσ αναηθτιςεισ που 

κα διενεργοφνται. Παρομοίωσ, κα πρζπει να ςυνδεκοφν τα υπάρχοντα ςυςτιματα δεδομζνων 

μεταξφ τουσ (που ςυνικωσ είναι ERP ςυςτιματα). Ακόμα, κα πρζπει να αναβακμιςτοφν οι 

διάφορεσ επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ (όπωσ τα ςυςτιματα διαχείριςθσ των αποκθκϊν), ίςωσ 

και τα δίκτυα εντόσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ επιχείρθςθσ, αλλά πικανϊσ να χρειαςτεί και ζνα 

άτομο το οποίο κα αναλάβει τθν ολοκλιρωςθ του RFID ςυςτιματοσ (system integrator). 

Επιπρόςκετα, το κόςτοσ για τουσ αναγνϊςτεσ, περιλαμβάνει όχι μόνο τθν εγκατάςταςι τουσ, 

αλλά και τθν ανάγκθ τουσ για θλεκτρικι ενζργεια κακϊσ και τθν ςφνδεςι τουσ ςε ζνα εταιρικό 

(corporate) δίκτυο. Σζλοσ, είναι ςθμαντικό να εξεταςκεί και το κόςτοσ ςχεδιαςμοφ τθσ 
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εφαρμογισ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ το οποίο πρόκειται να χρθςιμοποιιςει τον 

εξοπλιςμό. 

Σο πρότυπο που δθμιουργικθκε από το Auto‐ID Center για τον EPC (Electronic Product 

Code) διατυπϊνει ότι ςτόχοσ είναι να γίνουν οι ετικζτεσ και οι αναγνϊςτεσ φκθνοί, με το ακόμα 

αςφλλθπτο ποςό των 5 cents για τισ ετικζτεσ και $100 για τον αναγνϊςτθ. Κάτι τζτοιο είναι 

πικανό να ςυμβεί εφόςον υιοκετθκεί τόςο πολφ θ RFID τεχνολογία ϊςτε να καταςκευάηονται 

τεράςτιεσ ποςότθτεσ ετικετϊν κάκε χρόνο. Σο καλό είναι ότι το κόςτοσ ζχει μειωκεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια και κα ςυνεχίςει να μειϊνεται όςο εξαπλϊνεται θ χριςθ τουσ. Γενικά, το 

κόςτοσ για τθν αγορά των ετικετϊν κυμαίνεται από 10 cents ζωσ 100$ ανά τεμάχιο, ενϊ είναι 

αρκετζσ εκατοντάδεσ δολάρια για οριςμζνουσ αναγνϊςτεσ. Ενδεικτικά αναφζρεται μία 

ςυνοπτικι περιγραφι των κφριων πθγϊν εξόδων εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ από ζναν 

καταςκευαςτι προϊόντων: 

 Κόςτοσ απόκτθςθσ ετικζτασ (RFID Tag) 

 Κόςτοσ τοποκζτθςθσ ετικζτασ ςτο προϊόν 

 Κόςτοσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ αναγνωςτϊν (RFID Readers) 

 Κόςτοσ αναβάκμιςθσ υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ 

 Κόςτοσ μετεκπαίδευςθσ προςωπικοφ και αναδιοργάνωςθσ 

 

Ενϊ αναφερόμενοι ςτα κυριότερα κόςτθ όπωσ αναλφονται παραπάνω μεγαλφτερο βάροσ 

αναλογεί ςτο κόςτοσ ετικζτασ και το κόςτοσ αναγνϊςτθ. 

 

Κόςτοσ ετικζτασ 

 

Οι περιςςότερεσ εταιρείεσ που πωλοφν ετικζτεσ δεν αναφζρουν τιμζσ επειδι θ 

τιμολόγθςθ βαςίηεται ςτθν ποςότθτα (volume) τθσ παραγγελίασ, το μζγεκοσ τθσ μνιμθσ ςτθν 

ετικζτα και τθν ςυςκευαςία τθσ ετικζτασ (πχ αν είναι τοποκετθμζνθ ςε πλαςτικό περίβλθμα ι 

ενςωματωμζνθ ςε μια ετικζτα). Γενικά, ζνα EPC ζνκεμα των 96 bit (96 bit EPC inlay) (ζνα 

κφκλωμα και μια κεραία τοποκετθμζνα πάνω ςε ζνα υπόςτρωμα (substrate)) κοςτίηει από 7 

ζωσ 15 cents Θ.Π.Α. Εάν θ ετικζτα είναι ενςωματωμζνθ ςε μια ετικζτα κερμικισ μεταφοράσ 

(thermal transfer label) πάνω ςτθν οποία οι εταιρείεσ μποροφν να τυπϊςουν ζνα ραβδωτό 

κϊδικα, θ τιμι αυξάνεται ςτα 15 cents και πάνω. Οι ετικζτεσ χαμθλισ και υψθλισ ςυχνότθτασ 

ςυνικωσ κοςτίηουν λίγο περιςςότερο. 
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Κόςτοσ αναγνϊςτη 

 

Όςον αφορά τουσ αναγνϊςτεσ, οι περιςςότεροι UHF αναγνϊςτεσ κοςτίηουν από $500‐ 

$2000, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευισ. Οι εταιρίεσ μπορεί να πρζπει να 

αγοράςουν ξεχωριςτά τθν κάκε κεραία αλλά και τα απαραίτθτα καλϊδια. Οι κεραίεσ κοςτίηουν 

περίπου $250 και περιςςότερο. Γενικά, θ τιμι των αναγνωςτϊν αναμζνεται να μειωκεί κακϊσ 

οι εταιρείεσ κα τουσ αγοράηουν ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Οι αναγνϊςτεσ χαμθλισ και υψθλισ 

ςυχνότθτασ ζχουν αρκετζσ διακυμάνςεισ ωσ προσ τθν τιμι, οι οποίεσ οφείλονται ςε 

διαφορετικοφσ παράγοντεσ. Ζνα μοντζλο αναγνϊςτθ χαμθλισ ςυχνότθτασ το οποίο μπορεί να 

τοποκετθκεί μζςα ςε κάποια άλλθ ςυςκευι μπορεί να κοςτίηει λιγότερο από $100, ενϊ ζνασ 

πλιρωσ λειτουργικόσ και αυτόνομοσ αναγνϊςτθσ μπορεί να κοςτίηει $750. Θ τιμι για τα 

μοντζλα των αναγνωςτϊν υψθλισ ςυχνότθτασ κυμαίνεται μεταξφ $200 ζωσ και $300. Ζνασ 

αυτόνομοσ αναγνϊςτθσ μπορεί να κοςτίηει γφρω ςτα $500.  

 

Ακρίβεια 

 

Οι αναγνϊςτεσ θλεκτρονικϊν ετικετϊν ( RFID readers) δεν εγγυϊνται τθν κακολικι 

ικανότθτα τουσ να επικοινωνοφν με κάκε τφπου ετικζτεσ. Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, το 

υλικό ςυςκευαςίασ των προϊόντων κακϊσ και οι ποςότθτεσ των προσ ανίχνευςθ προϊόντων 

επθρεάηουν ςε μεγάλο ποςοςτό τθν ικανότθτα ανίχνευςθσ των αναγνωςτϊν. Ο περιοριςμόσ 

τθσ ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ και του κόςτουσ κατά τθ διαδικαςία ςυλλογισ των προϊόντων 

(picking), ςθμαντικό πλεονζκτθμα που προςφζρει θ τεχνολογία RFID, μπορεί ωςτόςο να 

επιτευχκεί με τθν τοποκζτθςθ περιςςότερων αναγνωςτϊν, διαδικαςία βζβαια που αυξάνει το 

κόςτοσ εφαρμογισ και υλοποίθςθσ τθσ μεκόδου. Επιπρόςκετα ςε περίπτωςθ που θ επικόλλθςθ 

των ετικετϊν πραγματοποιείται ςε επίπεδο παλετϊν ι κιβωτίων (pallet/case level) θ ακρίβεια 

αναγνϊριςθσ των αναγνωςτϊν κα αυξθκεί ςθμαντικά. 

 

Παρεμβολζσ 

 

Θ μαηικι εξάπλωςθ και τοποκζτθςθ των αναγνωςτϊν και δεδομζνου ότι ςτθρίηουν τθ 

λειτουργία τουσ ςτθ ςυχνότθτα εκπομπισ και λιψθσ ραδιοκυμάτων ενδζχεται να προκαλζςει 
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προβλιματα ςτον περιβάλλοντα θλεκτρολογικό και βιομθχανικό εξοπλιςμό τθσ επιχείρθςθσ. 

ωςτι μελζτθ και επίβλεψθ του χϊρου και επανειλθμμζνθ δοκιμαςία του υπό εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ, δφναται να επιφζρει τθν αποφυγι καταςτάςεων παρεμβολισ. 

 

Αςφάλεια – Ιδιωτικότητα 

 

Αναμφιςβιτθτα το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων αποτελεί κυρίαρχθ 

προτεραιότθτα για κάκε επιχείρθςθ και οι χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ RFID επιηθτοφν τθν 

βεβαιότθτα διαςφάλιςθσ του απορριτου του περιεχομζνου των θλεκτρονικϊν ετικετϊν αλλά 

και των πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται μζςω του δικτφου υπολογιςτϊν που υποςτθρίηει 

τθν τεχνολογία.  

θμαντικό αναςταλτικό παράγοντα ςτθν ευρεία αποδοχι και εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ 

αποτελεί θ αντίδραςθ των καταναλωτϊν ςε κζματα που ζχουν να κάνουν με τθν παραβίαςθ 

των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. Οι καταναλωτζσ πιςτεφουν ότι αν θ θλεκτρονικι ετικζτα 

διατθρείται ςτο υπό αγορά προϊόν και μετά τθν ζξοδό τουσ από το κατάςτθμα λιανικισ 

πϊλθςθσ οι επιχειριςεισ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν επακριβϊσ τισ καταναλωτικζσ 

ςυνικειεσ που επικρατοφν ςτο ςπίτι τουσ. Για το λόγο αυτό ζχει προτακεί θ καταςτροφι των 

ετικετϊν με τθν αγορά του εκάςτοτε προϊόντοσ, κάτι βζβαια που εκμθδενίηει τθν πικανότθτα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ και αυξάνει υπερβολικά το κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ τεχνολογίασ 

RFID. Θ ςωςτι ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν ςε κζματα που αφοροφν τισ προκζςεισ και τουσ 

λόγουσ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ εκ μζρουσ των επιχειριςεων ενδζχεται να μετριάςει τισ 

αντιδράςεισ. Θ κακιζρωςθ του θλεκτρονικοφ κϊδικα ωςτόςο, ενδζχεται να προκαλζςει ζξαρςθ 

ςτον ακζμιτο ανταγωνιςμό μεταξφ των οργανιςμϊν. Αρκεί να ςκεφκεί κάποιοσ τθν ποςότθτα 

τθσ ϋϋποιοτικισϋϋ πλθροφορίασ που δφναται να αποκομίςει αν κάνει μία βόλτα ςε ζνα 

ανταγωνιςτικό κατάςτθμα κρατϊντασ ζναν αναγνϊςτθ RFID. Θ πλθροφορία αυτι είναι ιδθ 

διακζςιμθ, απλά θ τεχνολογία RFID τθν κάνει πιο προςιτι ςτθν απόκτθςθ τθσ. 

 

Μη ςυμβατότητα προτφπων 

 

Για να λειτουργιςει ζνα RFID ςφςτθμα ςε μια εφοδιαςτικι αλυςίδα, απαιτείται όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να χρθςιμοποιοφν κοινά πρότυπα. Όμωσ δεν υπάρχει ζνα κοινό πρότυπο για τισ 
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ετικζτεσ και τουσ αναγνϊςτεσ και οι ςυχνότθτεσ λειτουργίασ διαφζρουν: υπάρχουν προϊόντα 

που λειτουργοφν ςε UHF και ςε HF. Ζτςι, δεν μπορεί να είναι κανείσ ςίγουροσ ότι μια ετικζτα κα 

αναγνωςτεί ςε όλο το μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Ακόμα και με τθν ειςαγωγι του 

διεκνοφσ προτφπου Gen 2 το 2004, θ επικοινωνία μεταξφ των προϊόντων RFID παραμζνει 

δφςκολθ. Θ Ευρωπαϊκι ζνωςθ ζχει ορίςει για τισ επιχειριςεισ ζνα εφροσ ηϊνθσ UHF (2MHz) 

πολφ μικρότερο από αυτό τθσ Αμερικισ (26MHz). Από αυτι τθν αςυμβατότθτα προκφπτουν 

προβλιματα ευελιξίασ και κόςτουσ: αν μια εταιρεία τροφίμων που ζχει επενδφςει ςε 

τεχνολογία UHF λάβει οδθγία από κάποιον πελάτθ τθσ ςτο εξωτερικό να παραδίδει τισ παλζτεσ 

με RFID ςε HF, κα χρειαςτεί να επενδφςει εκ νζου ςε εξοπλιςμό. 

 

Ιδιαιτερότητα Τλικϊν 

 

Σα προϊόντα RFID είναι θλεκτρομαγνθτικζσ ςυςκευζσ. Θ πλθροφορία μεταφζρεται με 

θλεκτρομαγνθτικά κφματα, θ διάδοςθ των οποίων εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ το υλικό 

πάνω ςτο οποίο είναι προςκολλθμζνεσ οι ετικζτεσ, από το υλικό που παρεμβάλλεται και από 

τθν φπαρξθ θλεκτρομαγνθτικοφ κορφβου. Για παράδειγμα, τα μζταλλα και τα υγρά 

δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία των ετικετϊν με τισ κεραίεσ των αναγνωςτϊν. 
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Ζητήματα αςφάλειασ 

 

Βαςικζσ ζννοιεσ αςφάλεια 

 

Θ ζννοια τθσ αςφάλειασ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςχετίηεται με τθν ικανότθτα ενόσ 

οργανιςμοφ 

 να προςτατεφει τισ πλθροφορίεσ του από τυχόν αλλοιϊςεισ και καταςτροφζσ, κακϊσ 

και από μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ των πόρων του 

 να παρζχει ορκζσ και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςτουσ 

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ κάκε φορά που τισ αναηθτοφν. 

Για να εκπλθρωκοφν τα παραπάνω απαιτείται θ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων αλλά και τθσ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ του υπολογιςτικοφ 

ςυςτιματοσ. υμπλθρωματικά ςε ότι αφορά τθν τεχνολογία RFID απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν ομαλι – αςφαλι λειτουργία είναι ότι τα ςυμμετζχοντα μζρθ, δθλαδι ετικζτεσ και 

αναγνϊςτεσ, λειτουργοφν με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με το πνεφμα τθσ προςταςίασ τθσ 

ιδιωτικότθτασ. Όμωσ, από τθ μια πλευρά, το γεγονόσ ότι το περιεχόμενο μιασ ετικζτασ μπορεί 

να είναι προςβάςιμο από τρίτουσ αναγνϊςτεσ χωρίσ ο φορζασ τθσ να το γνωρίηει, ειςάγει ζνα 

ςθμαντικό αρικμό προβλθμάτων που αφοροφν τθν ιδιωτικότθτα του φορζα τθσ ετικζτασ. Από 

τθν άλλθ, θ δυνατότθτα μεταβολισ του περιεχομζνου των ετικετϊν κζτουν επιπρόςκετα 

ηθτιματα αςφαλείασ του ςυςτιματοσ που ειδικότερα αφοροφν τθν ανάγκθ αυκεντικοποίθςθσ 

και ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα ςυςτιματα RFID. 

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να διαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα και θ αςφάλεια τριϊν 

ςχζςεων που υφίςτανται: 

1. Η ςχζςη μεταξφ των δεδομζνων που είναι αποθηκευμζνα πάνω ςε μια ετικζτα RFID 

και την ίδια την ετικζτα RFID. Αυτι θ ςχζςθ πρζπει να είναι μοναδικι κακϊσ τα 

δεδομζνα, μεταξφ αυτϊν και ο μοναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ τθσ ετικζτασ (SN, Serial 

Number), αποτελοφν τθν ταυτότθτα τθσ RFID ετικζτασ. Είναι επιτακτικό λοιπόν να 

αποφευχκεί θ φπαρξθ δφο ετικετϊν με τθν ίδια ταυτότθτα δθλαδι τα ίδια δεδομζνα. 

2. Η ςχζςη μεταξφ τησ ετικζτασ RFID και του αντικειμζνου που πρόκειται να 

ταυτοποιήςει (μηχανική ςχζςη). Αυτι θ ςχζςθ πρζπει να είναι μοναδικι με τθν ζννοια 

ότι δεν μπορεί μια ετικζτα RFID να τοποκετθκεί ςε ζνα άλλο αντικείμενο είτε κατά τθν 

αρχικι τθσ τοποκζτθςθ είτε κατά τθν χριςθ τθσ. 
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3. Η ςχζςη μεταξφ τησ ετικζτασ RFID και του αναγνϊςτη (αςφρματη διαςφνδεςη). Θ 

ςχζςθ αυτι πρζπει να ικανοποιεί τον περιοριςμό ότι μόνο οι εξουςιοδοτθμζνοι 

αναγνϊςτεσ εντοπίηουν, επικοινωνοφν και διαχειρίηονται ςωςτά τα δεδομζνα τθσ 

ετικζτασ RFID ενϊ θ πρόςβαςθ από άλλουσ αναγνϊςτεσ απαγορεφεται. 

 

 

χζςεισ μεταξφ ςτοιχείων RFID και οι απειλζσ που δζχονται 

 

Οι απειλζσ που αντιμετωπίηει ζνα ςφςτθμα RFID υφίςτανται τόςο ςτα ίδια τα ςτοιχεία 

του ςυςτιματοσ όςο και ςτισ ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν όπωσ περιγράφθκαν παραπάνω. 

υγκεκριμζνα οι απειλζσ αυτζσ είναι: 

 Κακόβουλη Σροποποίηςη Δεδομζνων Σα δεδομζνα που είναι αποκθκευμζνα ςτθν 

ετικζτα RFID, εκτόσ του ςειριακοφ αρικμοφ και πικανϊν άλλων αναγνωριςτικϊν (π.χ. 

κλειδιά), τροποποιοφνται με ςκοπό να εξαπατιςουν. Σζτοιου είδουσ επικζςεισ 

παρατθροφνται ςε ςυςτιματα αςφάλειασ ι/ και πλθρωμϊν όπου ςκοπόσ είναι να 

αναγνωρίηεται θ ετικζτα RFID από το ςφςτθμα με τροποποιθμζνα όμωσ τα δεδομζνα 

τθσ. 

 Πλαςτή Σαυτότητα Ετικζτασ Ο επιτικζμενοσ αποκτά τον ςειριακό αρικμό τθσ ετικζτασ 

RFID και πικανϊσ άλλα ςτοιχεία αςφαλείασ ςυςτιματοσ με ςκοπό να εξαπατιςει τον 

αναγνϊςτθ ςτο να δεχτεί μια άλλθ ετικζτα RFID. τθν ουςία ο επιτικζμενοσ κλωνοποιεί 

τθν ετικζτα RFID και τθν ειςάγει ςτο ςφςτθμα εξαπατϊντασ το. Σζτοιου είδουσ 
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επικζςεισ εμφανίηονται ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα όπου γίνεται εφικτι θ κλοπι 

προϊόντων με τθν εξαπάτθςθ του ςυςτιματοσ ότι τα προϊόντα υφίςτανται. 

 Απενεργοποίηςη Θ ετικζτα RFID δεν είναι πλζον αναγνωρίςιμθ από τον ςφςτθμα ι δεν 

εντοπίηεται κακόλου από τουσ αναγνϊςτεσ. Θ απενεργοποίθςθ είναι δυνατι από 

εντολζσ ςβθςίματοσ δεδομζνων (delete), νόμιμθσ απενεργοποίθςθσ (kill) και φυςικισ 

καταςτροφισ. Οι επικζςεισ αυτζσ ζχουν ςκοπό τθν κακι διαχείριςθ αντικειμζνων αλλά 

και ςτθν κλοπι αυτϊν. 

 Αποκόλληςη Θ ετικζτα αποκολλείται φυςικά από το αντικείμενο ςτο οποίο βριςκόταν 

ϊςτε αυτό να μθν είναι αναγνωρίςιμο. φνθκεσ φαινόμενο είναι θ προςκόλλθςθ 

διαφορετικισ ετικζτασ ςε αντικείμενο για τθν εξαπάτθςθ του ςυςτιματοσ (π.χ. 

επικόλλθςθ ετικζτασ που προςδίδει μικρότερθ αξία ςτο αντικείμενο που πρόκειται να 

αγοραςτεί). 

 Παρακολοφθηςη Σα δεδομζνα που ανταλλάςςονται μεταξφ αναγνϊςτθ και ετικζτασ 

κατά τθν επικοινωνία τουσ υποκλζπτονται και αποκωδικοποιοφνται. 

 Μπλοκάριςμα Μια ειδικά καταςκευαςμζνθ ετικζτα (blocker tag) δθμιουργεί τθν 

εντφπωςθ ςτον αναγνϊςτθ ότι πολφ μεγάλοσ αρικμόσ ετικετϊν διαβάηονται 

ταυτόχρονα οπότε ο αναγνϊςτθσ αυτο‐μπλοκάρεται λόγω τθσ ςφγκρουςθσ που 

δθμιουργείται (collision). 

 Παρεμβολή Θ παρεμβολι ςτθν αςφρματθ διαςφνδεςθ μεταξφ αναγνϊςτθ και ετικζτασ 

είναι ςχετικά εφκολθ και επιτυγχάνεται με μζςα όπωσ κάλυψθ με κατάλλθλα μζςα των 

ετικετϊν ι / και των αναγνωςτϊν. Για παράδειγμα ςτα ςυςτιματα εντοπιςμοφ κλοπϊν 

ςτα καταςτιματα ροφχων αν καλυφκεί θ ετικζτα που φζρουν τα ροφχα με αλουμίνιο 

δεν μπορεί να διαβαςτεί από τουσ αναγνϊςτεσ οπότε και επιτυγχάνεται θ παρεμβολι. 

 Πλαςτή Σαυτότητα Αναγνϊςτη Όταν ζνασ αναγνϊςτθσ επικυμεί να επικοινωνιςει με 

μια ετικζτα πρζπει να αποδείξει τθν εξουςιοδότθςθ του. Αν ζνασ επιτικζμενοσ επικυμεί 

να διαβάςει τα δεδομζνα μιασ ετικζτασ αρκεί να προςποιθκεί ο αναγνϊςτθσ του ότι 

είναι ο πραγματικόσ δθλαδι να «επιδείξει» πλαςτι ταυτότθτα.  
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τον πίνακα που ακολουκεί παρατθροφμε τα διάφορα είδθ απειλϊν και τουσ ςκοποφσ τουσ. 

 

 

Εμπιςτευτικότητα ςθμαίνει πρόλθψθ τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ (unauthorized) αποκάλυψθσ 

πλθροφοριϊν, δθλαδι πρόλθψθ από μθ εξουςιοδοτθμζνθ ανάγνωςθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα 

δεδομζνα αποκαλφπτονται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Εκφάνςεισ τθσ εμπιςτευτικότθτασ 

είναι θ ιδιωτικότθτα (privacy) και θ μυςτικότθτα (secrecy). 

Μυςτικότητα (Secrecy) Μυςτικότθτα είναι θ προςταςία των δεδομζνων που ανικουν ςε ζνα 

οργανιςμό. 

Ακεραιότητα (Integrity) Ακεραιότθτα ςθμαίνει πρόλθψθ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ μεταβολισ 

πλθροφοριϊν. τον όρο μεταβολι περιλαμβάνεται θ εγγραφι, θ διαγραφι αλλά και θ 

δθμιουργία δεδομζνων. 

Διαθεςιμότητα (Availability) Διακεςιμότθτα ονομάηεται θ ιδιότθτα του να είναι 

προςπελάςιμεσ και χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ οι υπθρεςίεσ ενόσ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ όταν τισ χρειάηεται μια εξουςιοδοτθμζνθ οντότθτα. 

Ευπάθεια (Vulnerability) Ευπάκεια είναι μια αδυναμία ι ζνα ευάλωτο ςθμείο ςτο ςφςτθμα 

αςφάλειασ που μπορεί να προκαλζςει απϊλειεσ ι ηθμιζσ αν αξιοποιθκεί κατάλλθλα. 

Επίθεςη (Attack) Επίκεςθ ονομάηεται θ εκμετάλλευςθ μιασ ευπάκειασ από κάποιο άτομο. 
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Απειλή Απειλι αποτελεί μια κατάςταςθ όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να προκλθκοφν απϊλειεσ 

ι ηθμιζσ ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα. 
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Ιδιωτικότητα ‐ Αυθεντικοποίηςη‐ Κλωνοποίηςη 
 

Ιδιωτικότητα 
 

Θ εφαρμογι του RFID ςιμερα ςυναντά μεγάλθ αντίςταςθ, λόγω των ανθςυχιϊν περί 

τιρθςθσ του ιδιωτικοφ απορριτου, όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθ το 1974 με τθν εμφάνιςθ του 

γραμμωτοφ κϊδικα. Σότε θ κυρίαρχθ ανθςυχία ςχετικά με τθν εφαρμογι του γραμμωτοφ 

κϊδικα ιταν θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, ςιμερα όμωσ με το RFID γίνεται λόγοσ πλζον για 

παραβίαςθ του ιδιωτικοφ απορριτου. Σότε τα εργατικά ςυνδικάτα ςτισ ΘΠΑ, κατόρκωςαν να 

ψθφίςουν νόμουσ ςε οχτϊ πολιτείεσ ενάντια ςτθν ειςαγωγι του γραμμωτοφ κϊδικα, με 

αποτζλεςμα να είναι αδφνατον τα καταςτιματα, ςε αυτζσ τισ πολιτείεσ, να πετφχουν μείωςθ 

κόςτουσ κατά $85.000. Σο αποτζλεςμα ιταν το κόςτοσ αυτό να μετακυλιςτεί ςτουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ. 

Παρόλο που είναι δφςκολο να αποδοκεί ζνασ οριςμόσ για τον όρο ιδιωτικότθτα, ζχουν γίνει 

διάφορεσ προςπάκειεσ προςδιοριςμοφ τθσ. Ενδεικτικά: o Λδιωτικότθτα είναι θ προςταςία των 

δεδομζνων που αφοροφν ςυγκεκριμζνα πρόςωπα. 

Σο Κζντρο για τθν Λδιωτικότθτα των Θλεκτρονικϊν Πλθροφοριϊν χωρίηει τθν 

ιδιωτικότθτα ςε τζςςερισ ξεχωριςτζσ αλλά ςυςχετιηόμενεσ κατθγορίεσ: 

1. Ιδιωτικότητα των πληροφοριϊν: Περιλαμβάνει δικαιϊματα που αφοροφν τθν 

διαχείριςθ των προςωπικϊν πλθροφοριϊν όπωσ αρχεία για κζματα φορολογίασ, 

υγείασ και αγορϊν. Γνωςτι και ωσ “ιδιωτικότθτα των πλθροφοριϊν”. 

2. ωματική Ιδιωτικότητα: Αφορά το δικαίωμα να μθν υπόκειται το άτομο ςε διαδικαςίεσ 

που “ειςβάλλουν” ςτο ςϊμα του όπωσ εξετάςεισ αίματοσ, οφρων ι γενετικζσ εξετάςεισ. 

3. Ιδιωτικότητα τησ επικοινωνίασ: Σο δικαίωμα να επικοινωνείσ με μυςτικότθτα με 

άλλουσ 

4. Εδαφική Ιδιωτικότητα: Αφορά τα δικαιϊματα που περιορίηουν τθν καταπάτθςθ/ 

παρείςδυςθ ςε περιβάλλοντα οικογενειακά, εργαςίασ ι δθμόςια, 

ςυμπεριλαμβανομζνων διαφόρων αναηθτιςεων, ελζγχων ταυτότθτασ/ αναγνϊριςθσ 

και παρακολοφκθςθ μζςω βίντεο. 

Θ τεχνολογία RFID εγείρει προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τθν ιδιωτικότθτα (privacy) των 

χρθςτϊν, κακϊσ επιτρζπει τθν λακραία παρακολοφκθςθ αλλά και τθν λακραία καταγραφι 

δεδομζνων για αυτοφσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι RFID ετικζτεσ αποκρίνονται ςτισ 
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ανακρίςεισ/ερωτιςεισ των αναγνωςτϊν χωρίσ να ενθμερϊνουν τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ ι τον 

κομιςτι τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ λακραία ςάρωςθ των ετικετϊν είναι μια πολφ πικανι απειλι, 

όπου βζβαια αυτό επιτρζπεται από τθν εμβζλεια ανάγνωςθσ. Μάλιςτα, το γεγονόσ ότι οι 

περιςςότερεσ ετικζτεσ εκπζμπουν μοναδικά αναγνωριςτικά εγείρει κινδφνουσ ακόμα και για τισ 

ετικζτεσ οι οποίεσ περιζχουν δεδομζνα τα οποία προςτατεφονται με κρυπτογραφικοφσ 

αλγορίκμουσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζνα άτομο το οποίο μεταφζρει μια RFID ετικζτα 

ουςιαςτικά μεταδίδει ςτουσ γειτονικοφσ αναγνϊςτεσ ζνα ςτακερό ςειριακό αρικμό, 

προςφζροντασ ζτςι τθν δυνατότθτα τθσ λακραίασ παρακολοφκθςθσ. Σζτοιου είδουσ 

παρακολοφκθςθ είναι δυνατι ακόμα και αν ο ςτακερόσ ςειριακόσ αρικμόσ τθσ ετικζτασ είναι 

τυχαίοσ και δεν μεταφζρει εςωτερικά (intrinsic) δεδομζνα. 

Θ απειλι ωσ προσ τθν ιδιωτικότθτα γίνεται εντονότερθ όταν ζνασ ςειριακόσ αρικμόσ 

ετικζτασ ςυνδυάηεται με προςωπικζσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, όταν ζνασ καταναλωτισ 

κάνει κάποια αγορά χρθςιμοποιϊντασ τθν πιςτωτικι του κάρτα, το κατάςτθμα μπορεί να 

δθμιουργιςει ζνα ςφνδεςμο ανάμεςα ςτθν ταυτότθτά του και τουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ των 

ετικετϊν που αυτόσ κατζχει. τθν ςυνζχεια, οι ερευνθτζσ τθσ αγοράσ μποροφν να 

αναγνωρίςουν και να δθμιουργιςουν το προφίλ του καταναλωτι αυτοφ χρθςιμοποιϊντασ 

δίκτυα από RFID αναγνϊςτεσ, τα οποία βρίςκονται είτε μζςα ςε καταςτιματα είτε εκτόσ των 

καταςτθμάτων. Βζβαια, το παραπάνω πρόβλθμα τθσ λακραίασ παρακολοφκθςθσ δεν 

παρατθρείται μόνο ςτθν τεχνολογία RFID, αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ αςφρματεσ ςυςκευζσ, 

όπωσ αυτζσ που ζχουν ενεργοποιθμζνθ τθν τεχνολογία Bluetooth. 

Εκτόσ όμωσ από τον μοναδικό ςειριακό αρικμό τουσ, οριςμζνεσ ετικζτεσ (ςυγκεκριμζνα 

οι EPC ετικζτεσ) μεταφζρουν πλθροφορίεσ που αφοροφν τα αντικείμενα ςτα οποία είναι 

προςκολλθμζνεσ. Όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, οι EPC ετικζτεσ 

περιζχουν ζνα πεδίο για τον “Γενικό διαχειριςτι” (General Manager) που ςυνικωσ είναι ο 

καταςκευαςτισ του προϊόντοσ και μια “Κλάςθ αντικειμζνου” (Object Class) που ςυνικωσ είναι 

ζνασ κωδικόσ προϊόντοσ γνωςτόσ και ωσ Μονάδα Διατιρθςθσ Αποκεμάτων (Stock Keeping Unit, 

SKU). Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα, κάποιο κακόβουλο άτομο να μπορεί λακραία να καταγράψει 

δεδομζνα από EPC ετικζτεσ που ανικουν ςε άλλουσ. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω ζνασ αναγνϊςτθσ μπορεί χωρίσ να γίνει αντιλθπτόσ να 

προςδιορίςει τι αντικείμενα μεταφζρει κάποιοσ και να αντλιςει ςθμαντικζσ προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ: πχ το είδοσ των φαρμάκων που μεταφζρει κάποιοσ υποδεικνφει τισ αςκζνειεσ 
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από τισ οποίεσ υποφζρει, ι πχ οι loyalty κάρτεσ που χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία RFID και τισ 

οποίεσ μεταφζρει κάποιοσ υποδεικνφουν τα καταςτιματα που επιςκζπτεται, το μζγεκοσ των 

ροφχων του, τισ προτιμιςεισ του ςτα αξεςουάρ κτλ. Σο πρόβλθμα αυτό, τθσ καταγραφισ, 

παρατθρείται κυρίωσ ςτθν τεχνολογία RFID και ζνασ προάγγελοσ τθσ ανερχόμενθσ RFID 

υποδομισ που κα διευκολφνει τθν καταγραφι, είναι θ EPC Τπθρεςία Ανακάλυψθσ (Discovery 

Service) τθσ Verisign. Θ υπθρεςία αυτι δθμιουργεί μια ενοποιθμζνθ όψθ των καταγραφϊν 

(sightings) για μεμονωμζνεσ EPC ετικζτεσ από διάφορουσ οργανιςμοφσ. Θ παρακάτω εικόνα 

παρουςιάηει τθν απειλι τθσ λακραίασ RFID καταγραφισ, όπωσ ίςωσ γίνει ςτο μζλλον. 

Οι υποςτθρικτζσ τθσ χριςθσ RFID, προκειμζνου να αποφφγουν ι και να μετριάςουν τισ 

αντιδράςεισ καταφεφγουν ςε καινοτόμεσ λφςεισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν 

τζςςερα πεδία που κεωροφνται ωσ βαςικζσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανισ παραβίαςθσ 

του ιδιωτικοφ απορριτου. 

 η τεχνολογική αντιμετϊπιςη  

Οι λιανοπωλθτζσ ςε ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ RFID ζχουν δθμιουργιςει 

ςυςτιματα που απενεργοποιοφν τισ ετικζτεσ ι εμποδίηουν τθν επικοινωνία με τισ 

ςυςκευζσ ανάγνωςθσ . Οι παροχείσ λφςεων RFID πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ 

τισ τεχνολογικζσ λφςεισ που προςτατεφουν τθν ταυτότθτα των καταναλωτϊν, δίνοντασ 

παράλλθλα τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ RFID να δϊςουν επιλεκτικά πλθροφορίεσ 

ςτουσ λιανοπωλθτζσ με τουσ οποίουσ αλλθλεπιδροφν. 

 το ρυθμιςτικό‐νομοθετικό πλαίςιο 

Θ νομοκεςία και το ρυκμιςτικό πλαίςιο μποροφν να παίξουν ςθμαντικό ρόλο 

δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα αςφάλειασ ςτο καταναλωτικό κοινό. Θ γνϊςθ ότι ο νόμοσ 

περιορίηει τθν εκμετάλλευςθ των προςωπικϊν δεδομζνων είναι ζνασ ςθμαντικόσ 

παράγοντασ που κα ενιςχφςει τθν εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν ςτθν τεχνολογία 

RFID. Οι κυβερνιςεισ ςε όλο τον κόςμο πρζπει να λάβουν μζτρα για τθν προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηεται τόςο ο τρόποσ ςυγκζντρωςθσ 

όςο και ο τρόποσ χριςθσ τουσ από οργανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν το RFID. 

 

 

 η ηθική προςζγγιςη τησ χρήςησ RFID 

Θ ουςιαςτικι ςθμαςία τθσ θκικισ ςυνοψίηεται ςτο ακόλουκο ρθτό: «Θ δφναμθ και θ 

ευκφνθ πρζπει να βρίςκονται ςε ιςορροπία». Θ θκικι προςζγγιςθ τθσ χριςθσ του RFID 
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μπορεί να ςυνοψιςτεί ςτουσ παρακάτω όρουσ: 1) εβαςμόσ τθσ Εμπιςτευτικότθτασ, 2) 

Επεξεργαςία των δεδομζνων, 3) Όχι ςτθν ανωνυμία, 4) Δεν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςε 

ςτοιχεία τρίτων, 5) Δεν επιτρζπεται θ ψεφτικθ παρουςίαςθ των ιδιοτιτων του RFID, 6) 

Σιρθςθ των κυβερνθτικϊν γενικϊν οδθγιϊν, 7) Κατάλλθλθ παρουςίαςθ του μθνφματοσ 

 η εμπορική‐καταναλωτική (branding) προςζγγιςη τησ χρήςησ RFID. 

υνοψίηεται ςτο δικαίωμα του καταναλωτι: 1) Να ξζρει ποια ςτοιχεία περιζχουν οι 

ετικζτεσ RFID, 2) Να απενεργοποιεί ι να αφαιρεί τισ ετικζτεσ RFID μετά τθν αγορά των 

προϊόντων. 3) Να ζχει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία που προζρχονται από τθν ανάγνωςθ των 

ετικετϊν RFID, 4) Να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ των εταιριϊν χωρίσ απαραίτθτα να 

χρθςιμοποιεί τισ ετικζτεσ RFID και 5) να γνωρίηει πότε, ποφ και γιατί προςπελάςςονται 

τα ςτοιχεία των ετικετϊν RFID. Θ ςωςτι ενθμζρωςθ του κοινοφ, μζςω εκπαιδευτικϊν ι 

άλλων προγραμμάτων, για τισ εφαρμογζσ, τα πλεονεκτιματα ,τουσ περιοριςμοφσ και τα 

δικαιϊματα τουσ που πθγάηουν από τθν χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ αποτελεί 

επιτακτικι ανάγκθ για τθν προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ RFID. υγχρόνωσ είναι ςθμαντικό 

να τονιςτοφν τα οφζλθ που προςφζρει θ τεχνολογία RFID ςτο αγοραςτικό κοινό. Θ 

τεχνολογία RFID αναμζνεται να δϊςει μεγαλφτερθ δφναμθ ςτουσ καταναλωτζσ. 

Μελλοντικά, οι καταναλωτζσ κα μποροφν να αναγνωρίηουν με ειδικζσ φορθτζσ 

ςυςκευζσ τα προϊόντα ςε κάκε κατάςτθμα και να κάνουν ςφγκριςθ των τιμϊν τουσ 

αλλά και των υπόλοιπων πλθροφοριϊν, όπωσ ςυςτατικά, θμερομθνία λιξθσ κ.α. Ζτςι, 

ςτθ ςυνζχεια κα κάνουν τθν καλφτερθ και οικονομικότερθ επιλογι. *19+,*20+,*28+,*40+ 

 

Αυθεντικοποίηςη 

Σο κζμα τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθν τεχνολογία RFID ζχει επιςκιάςει το ςθμαντικό ηιτθμα 

τθσ αυκεντικοποίθςθσ (authentication). Με απλοϊκό τρόπο, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το 

κζμα τθσ ιδιωτικότθτασ ςτθν τεχνολογία RFID αφορά το πρόβλθμα τθσ «μθ ςωςτισ 

ςυμπεριφοράσ» κάποιων αναγνωςτϊν οι οποίοι ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από ετικζτεσ με 

«ςωςτι ςυμπεριφορά». ε αντίκεςθ, θ αυκεντικοποίθςθ ςτθν τεχνολογία RFID αναφζρεται ςτο 

πρόβλθμα όπου κάποιοι αναγνϊςτεσ με ςωςτι ςυμπεριφορά ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από 

ετικζτεσ οι οποίεσ παρεκτρζπονται και ειδικότερα από πλαςτζσ/ παραποιθμζνεσ ετικζτεσ. 

Γενικά, οι RFID ετικζτεσ κεωροφνται αξιόπιςτεσ για τα αντικείμενα ςτα οποία προςκολλοφνται 

και αυτι θ πίςτθ ςτθν αυκεντικότθτα/ γνθςιότθτα των ετικετϊν αναπόφευκτα κα ενιςχφςει 

πολλζσ RFID εφαρμογζσ. 
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Θ αλικεια όμωσ είναι ότι οι βαςικζσ RFID ετικζτεσ είναι ευάλωτεσ ςτισ απλζσ επικζςεισ 

πλαςτογραφίασ (counterfeit attacks), κακϊσ και ότι θ ςάρωςθ αλλά και θ καταςκευι 

πανομοιότυπων τζτοιων ετικετϊν απαιτεί λίγα χριματα αλλά και μικρι επιδεξιότθτα και 

γνϊςθ. Ωσ απόδειξθ, ο Jonathan Westhues, ζνασ προπτυχιακόσ φοιτθτισ, καταςκεφαςε μια 

ςυςκευι (αναφζρεται ωσ RF “καςετόφωνο”), θ οποία μπορεί να διαβάςει εμπορικζσ κάρτεσ 

που βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ (ακόμα και μζςα από τοίχουσ) και να προςομοιϊςει τα 

ςιματά τουσ ζτςι ϊςτε να διακυβεφςει ςυςτιματα ειςόδου ςε διάφορα κτίρια. Σο πρόβλθμα 

είναι ότι και οι EPC ετικζτεσ είναι ευάλωτεσ ςε παρόμοιεσ επικζςεισ, αφοφ ο EPC είναι μια 

ςειρά από bit θ οποία μπορεί να αντιγραφεί όπωσ όλεσ οι άλλεσ αλλά και επειδι οι EPC 

ετικζτεσ δεν προςφζρουν πραγματικοφσ μθχανιςμοφσ για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ. Μάλιςτα 

είναι πικανό ότι οι κενζσ (“blank”) ετικζτεσ, πχ EPC ετικζτεσ όπου κάκε πεδίο τουσ κα μπορεί να 

προγραμματιςτεί πλιρωσ (fully field‐ ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι εφκολα μποροφν να 

αποκτθκοφν ι να καταςκευαςτοφν ςτοιχειϊδεισ RFID ςυςκευζσ προςομοίωςθσ, οι οποίεσ δεν 

χρειάηεται καν να μοιάηουν με RFID ετικζτεσ για να μπορζςουν να εξαπατιςουν τουσ RFID 

αναγνϊςτεσ. Κατά ςυνζπεια, οι EPC ετικζτεσ δεν μποροφν να διαςφαλίςουν τθν αυκεντικότθτα 

(authenticity) τουσ. 

 

Κλωνοποίηςη 

 

Ερευνθτζσ του Πανεπιςτθμίου John Hopkins αλλά και τα εργαςτιρια RSA πρόςφατα 

αναγνϊριςαν μια ςοβαρι αδυναμία αςφαλείασ ςτθν RFID ετικζτα, τόςο ςτισ Speedpass 

ςυςκευζσ όςο και ςε πολλά ςυςτιματα ακινθτοποίθςθσ του κινθτιρα (immobilizer) 

αυτοκινιτων. Επιδεικνφοντασ ότι τζτοιου είδουσ ετικζτεσ μποροφν να κλωνοποιθκοφν, οι 

ερευνθτζσ αποκάλυψαν τθν πικανότθτα απάτθσ ςε πλθρωμζσ (payment fraud) κακϊσ και νζουσ 

τφπουσ κλοπισ αυτοκινιτων. Παρόλο που θ ανακάλυψι τουσ δεν υποςκάπτει άμεςα τθν 

ιδιωτικότθτα των καταναλωτϊν, αποδεικνφεται ότι οι RFID ετικζτεσ εκτόσ από τθν 

παρακολοφκθςθ/ εντοπιςμό ι τθν ςκιαγράφθςθ (profiling) των καταναλωτϊν, επθρεάηουν τθν 

αςφάλεια και με άλλουσ τρόπουσ. 

Κατά κανόνα, θ κρυπτογράφθςθ ςυμμετρικοφ κλειδιοφ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά 

ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ κλωνοποίθςθσ των ετικετϊν. Με ζνα απλό 

πρωτόκολλο πρόκλθςθσ ‐ απάντθςθσ, μια ετικζτα μπορεί να αυκεντικοποιεί τον εαυτό τθσ ςε 

ζνα αναγνϊςτθ με τον οποίο μοιράηεται το κλειδί: 
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1. Θ ετικζτα αναγνωρίηει τον εαυτό τθσ 

2. Ο αναγνϊςτθσ δθμιουργεί μια τυχαία ςειρά bit (bitstring) και το μεταβιβάηει ςτθν 

ετικζτα. 

3. Θ ετικζτα υπολογίηει το hash – κρυπτογραφθμζνο string και το 

4. Ο αναγνϊςτθσ επικυρϊνει ότι το hash – κρυπτογραφθμζνο string είναι ςωςτό 

 

Δεδομζνου ότι θ ςυνάρτθςθ κατακερματιςμοφ hash είναι ςωςτά δομθμζνθ και 

εφαρμόηεται ςωςτά, είναι ανζφικτο για τον επιτικζμενο να προςομοιϊςει επιτυχϊσ το κλειδί 

χωρίσ να επιτεκεί ςτθν ετικζτα. τθν πράξθ όμωσ, οι περιοριςμοί των πόρων ςτισ εμπορικζσ 

RFID ετικζτεσ οδθγοφν κάποιεσ φορζσ ςτθν ανάπτυξθ αςκενϊν κρυπτογραφικϊν βαςικϊν 

ςτοιχείων, και κατά ςυνζπεια ςε τρωτά πρωτόκολλα αυκεντικοποίθςθσ. 
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Προβληματισμοί για την σιοθέτηση της τετνολογίας RFID 
 

Ανηζςσία από ηην πλεςπά ηυν καηαναλυηών 

 

Θ τοποκζτθςθ RFID ετικετϊν ςε διάφορα αντικείμενα εγείρει ανθςυχίεσ εκ μζρουσ των 

καταναλωτϊν. Για παράδειγμα: 

1. Ανθςυχία υπάρχει για το αν οι επιχειριςεισ κα μποροφν να παρακολουκοφν τι 

αγοράηουν οι καταναλωτζσ. Σο γεγονόσ όμωσ ότι ςιμερα υπάρχουν πολφ λίγα 

αντικείμενα με RFID ετικζτεσ πάνω τουσ, δεν βοθκά ϊςτε να ξεκακαριςτεί τι 

πλθροφορίεσ κα μποροφν να ςυλλζγουν οι εταιρίεσ. Σο πικανότερο είναι ότι οι 

πλθροφορίεσ που κα ςυλλζγονται χρθςιμοποιϊντασ τθν RFID τεχνολογία κα είναι 

παρόμοιεσ με αυτζσ που ςυλλζγονται όταν οι καταναλωτζσ αγοράηουν αντικείμενα 

χρθςιμοποιϊντασ μια πιςτωτικι κάρτα ι μια loyalty κάρτα. υγκεκριμζνα, προβλζπεται 

ότι θ ςυςκευαςία των προϊόντων κα ζχει μια RFID ετικζτα θ οποία κα περιζχει τον 

Θλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντοσ (EPC) που είναι ζνασ μοναδικόσ ςειριακόσ αρικμόσ με 

βάςθ τον οποίο αναγνωρίηεται ο καταςκευαςτισ, ο τφποσ του αντικειμζνου και μια 

ςειρά από αρικμοφσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται για αναγνϊριςθ του ςυγκεκριμζνου 

μοναδικοφ προϊόντοσ. Οι εταιρίεσ κα χρθςιμοποιοφν τον αρικμό αυτό για να 

παρακολουκοφν προϊόντα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Αυτό είναι ςθμαντικό κακϊσ κα 

πρζπει να μπορεί να γίνει διαχωριςμόσ του ενόσ κουτιοφ γάλατοσ με το άλλο ςτθν 

εφοδιαςτικι αλυςίδα, επειδι το κακζνα ζχει διαφορετικι θμερομθνία λιξθσ. Όμωσ δεν 

είναι μεγάλο πλεονζκτθμα να γίνεται γνωςτό τι ακριβϊσ προϊόντα αγοράηουν οι 

καταναλωτζσ. Οι επιχειριςεισ ενδιαφζρονται περιςςότερο να γνωρίηουν τι κατθγορίεσ 

αντικειμζνων αγοράηουν οι καταναλωτζσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να πουλιςουν ςτουσ 

καταναλωτζσ αυτοφσ και άλλα αντικείμενα τα οποία ταιριάηουν με τα γοφςτα τουσ. Ιδθ 

τισ πλθροφορίεσ αυτζσ τισ παίρνουν οι επιχειριςεισ μζςω των γραμμωτϊν κωδικϊν 

(barcodes). 

2. Ανθςυχία εκφράηεται και μζςω τθσ ςκζψθσ ότι ςτο μζλλον ίςωσ κάποιοσ εγκλθματίασ 

να μπορεί να ςαρϊςει EPCs από ρολόγια, κοςμιματα και άλλα αντικείμενα ϊςτε να 

μπορεί ςτθν ςυνζχεια να επιλζξει ποιόν να λθςτζψει. Κατ’ αρχιν δεν ζχει ακόμα 

ξεκακαριςτεί αν οι RFID ετικζτεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ποτζ ςε αυτά τα αντικείμενα 

κακϊσ οι εταιρείεσ μπορεί απλά να τισ χρθςιμοποιιςουν ςτθν ςυςκευαςία των 

αντικείμενων αυτϊν. Βζβαια, αυτοί που αγοράηουν πολφτιμα αντικείμενα κα ζχουν τθν 
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δυνατότθτα να απενεργοποιιςουν (kill) τθν ετικζτα που βρίςκεται ςε αυτά. Αλλά αν 

μια εταιρεία ενςωματϊςει μια ετικζτα πχ ςε ζνα ρολόι και ο καταναλωτισ επιλζξει να 

μθν τθν απενεργοποιιςει, κα μπορεί να γίνει ςάρωςθ τθσ RFID ετικζτασ από μικρι 

απόςταςθ (θ ετικζτα κα πρζπει να ζχει μια πολφ μικρι κεραία για να ενςωματωκεί ςε 

ζνα ρολόι, κάτι που ςυνεπάγεται ότι θ εμβζλεια ανάγνωςθσ κα είναι μικρότερθ από 30 

εκατοςτά). Ο εγκλθματίασ κα πρζπει επίςθσ να γνωρίηει ότι οι ςειριακοί αρικμοί των 

ετικετϊν που ςαρϊκθκαν ςχετίηονται με μεγάλθσ αξίασ προϊόντα. 

3. Οριςμζνοι μπορεί να εκφράηουν τθν ανθςυχία μιπωσ κάποιοσ εγκλθματίασ 

δθμιουργιςει και χρθςιμοποιιςει ζνα αναγνϊςτθ μεγάλθσ ιςχφοσ (highpowered 

reader) και ςαρϊςει όλα τα αντικείμενα ςε διάφορα ςπίτια ζτςι ϊςτε να επιλζξει ποιό 

να λθςτζψει. Αυτό όμωσ είναι αρκετά απίκανο. Για να μπορζςει ζνασ αναγνϊςτθσ από 

τον δρόμο να διαβάςει πακθτικζσ ετικζτεσ διαπερνϊντασ τουσ τοίχουσ ενόσ ςπιτιοφ, κα 

πρζπει θ ενζργεια που εκλφεται (power output) να είναι πολφ υψθλι. 26 Επίςθσ, το 

μόνο που κα κατάφερνε να αποκτιςει ο εγκλθματίασ είναι μια ςειρά από ςειριακοφσ 

αρικμοφσ οι οποίοι δεν ζχουν κανζνα νόθμα, εκτόσ αν ο εγκλθματίασ ζχει πρόςβαςθ 

ςτισ EPC βάςεισ δεδομζνων. Ζτςι, πιο αποτελεςματικόσ και οικονομικόσ τρόποσ κα ιταν 

απλά να κοιτάξει από το παράκυρο ϊςτε να δει αν υπάρχουν πράγματα που αξίηει να 

κλζψει. 

4. Άλλοι, εκφράηουν το φόβο ότι αν οι εταιρείεσ αποφαςίςουν να τοποκετιςουν RFID 

ετικζτεσ ςε ροφχα και αντικείμενα τα οποία μεταφζρουν οι καταναλωτζσ (όπωσ τα 

πορτοφόλια) και οι καταναλωτζσ επιλζξουν να μθν απενεργοποιιςουν (“kill”) τισ 

ετικζτεσ που βρίςκονται ςε αυτά τα αντικείμενα, είναι πικανό οι κυβερνιςεισ να 

χρθςιμοποιιςουν τισ RFID ετικζτεσ για παρακολοφκθςθ. Βζβαια, κα πρζπει να 

αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων με τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με 

τα EPCs των ετικετϊν. Επιπρόςκετα οι RFID αναγνϊςτεσ πρζπει να εκπζμψουν 

ραδιοκφματα για να διαβάςουν τισ ετικζτεσ και τα ςιματα αυτά μποροφν εφκολα να 

εντοπιςτοφν και να εμποδιςτοφν. 

5. Ανθςυχία εκφράηεται μιπωσ οι ετικζτεσ μποροφν να διαβαςτοφν από δορυφόρουσ. Οι 

πακθτικζσ RFID ετικζτεσ, τισ οποίεσ ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν οι εταιρίεσ ςτα 

προϊόντα τουσ, δεν μποροφν να διαβαςτοφν από απόςταςθ μεγαλφτερθ των 6 μζτρων 

περίπου. Όμωσ οι ενεργζσ RFID ετικζτεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν μια μπαταρία για να 

μεταδϊςουν κάποιο ςιμα και χρθςιμοποιοφνται ςε εμπορευματοκιβϊτια ι ςε άλλα 
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μεγάλα αντικείμενα, μποροφν να διαβαςτοφν από ζνα δορυφόρο αρκεί να υπάρχει 

μικρόσ RF κόρυβοσ (περιβάλλουςα RF ενζργεια θ οποία προκαλεί παρεμβολζσ) και το 

εκπεμπόμενο ςιμα να είναι αρκετά ιςχυρό. Γενικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ 

απόςταςθ από τθν οποία μποροφν να αναγνωςτοφν οι ετικζτεσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό 

παράγοντα που μπορεί να ενιςχφςει ι να μειϊςει τθν ανθςυχία των καταναλωτϊν. Θ 

απόςταςθ αυτι ονομάηεται εμβζλεια ανάγνωςθσ (read range) και, όπωσ ζχει 

αναφερκεί ςε προθγοφμενθ ενότθτα, εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ τθν 

ςυχνότθτα των ραδιοκυμάτων που χρθςιμοποιείται για τθν επικοινωνία τθσ ετικζτασ με 

τον αναγνϊςτθ, το μζγεκοσ τθσ κεραίασ τθσ ετικζτασ, τθν ενζργεια που εκλφεται/ 

εκπζμπεται (power output) από τον αναγνϊςτθ κακϊσ και από το αν οι ετικζτεσ 

περιζχουν μπαταρία για τθν μετάδοςθ κάποιου ςιματοσ ι ςυλλζγουν ενζργεια από 

ζνα αναγνϊςτθ και απλϊσ αντανακλοφν ζνα αςκενζσ ςιμα πίςω ςε αυτόν. Οι 

εμβζλειεσ ανάγνωςθσ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ ετικετϊν ζχουν παρουςιαςτεί ςε 

προθγοφμενθ ενότθτα. Γενικά όμωσ αν οι ετικζτεσ ενςωματωκοφν ςε προϊόντα που 

περιζχουν νερό ι μζταλλο, θ εμβζλεια ανάγνωςθσ μειϊνεται ςθμαντικά. Δραματικά 

όμωσ μειϊνεται θ εμβζλεια ανάγνωςθσ αν μειωκεί και το μζγεκοσ τθσ UHF κεραίασ. 

Αντίκετα, με αφξθςθ τθσ ενζργειασ που εκλφεται από τον αναγνϊςτθ, μποροφμε να 

αυξιςουμε τθν εμβζλεια ανάγνωςθσ, αλλά οι περιςςότερεσ κυβερνιςεισ περιορίηουν 

τισ εκλφςεισ/ ζξοδο (output) των αναγνωςτϊν ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 

παρεμβολζσ ςε άλλεσ RF ςυςκευζσ, όπωσ τα αςφρματα τθλζφωνα 

 

Ανηςυχία από την πλευρά των επιχειρήςεων 

 

Αρκετι ανθςυχία ςχετικά με τθν τεχνολογία RFID υπάρχει και από τθν πλευρά των εμπόρων 

– επιχειριςεων. Σα ερωτιματα τουσ ςχετίηονται με: 

 τον τρόπο με τον οποίο κα μπορζςουν να προςτατευτοφν ζναντι τθσ παραποίθςθσ/ 

πλαςτογράφθςθσ των ετικετϊν, 

 αν οι εταιρείεσ μποροφν να ςαρϊςουν φορτθγά ανταγωνιςτικϊν εταιρειϊν ϊςτε να 

δουν τι διανομζσ γίνονται 

 πωσ μπορεί να αποτραπεί θ ανάγνωςθ ετικετϊν που αποκθκεφουν ευαίςκθτεσ 

πλθροφορίεσ από άτομα με κακόβουλθ πρόκεςθ. 
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φμφωνα με άρκρο του RFID Journal τρία είναι τα κυριότερα ηθτιματα που προκαλοφν 

ανθςυχία: 

 

1. Προςταςία των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςε μια ετικζτα Όςον αφορά τθν 

προςταςία των δεδομζνων κυριαρχοφν δφο ηθτιματα: 

a) Θ αποτροπι τθσ ανάγνωςθσ τθσ ετικζτασ 

b) Θ αποτροπι του κρυφακοφςματοσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ του αναγνϊςτθ και τθσ 

ετικζτασ 

Τπάρχουν δφο προτεινόμενα πρότυπα, το ISO 15961 και το 15962, ςχετικά με το πϊσ 

πρζπει να ςυγκροτθκοφν οι πλθροφορίεσ και να γίνει θ διαχείριςι τουσ από τα RFID 

ςυςτιματα. Ακόμα, τα πρότυπα αυτά ςυνιςτοφν τθν κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων 

κατά προτίμθςθ ςτο επίπεδο εφαρμογϊν. Αυτό διαςφαλίηει μια επιχείρθςθ, θ οποία 

μπορεί να αλλάξει πιο εφκολα τον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ εφόςον το κελιςει. Σο 

πρότυπο προτείνει τθν φπαρξθ ενόσ ID αρικμοφ εντυπωμζνο (burned) μζςα ςτθν 

ςιλικόνθ του chip ο οποίοσ να χρθςιμοποιείται για τον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ. Σο 

Auto‐ID Center ζχει μια διαφορετικι προςζγγιςθ για το επίπεδο των δεδομζνων που 

αποκθκεφονται ςτθν ετικζτα. Σο πρότυπο αυτό αναφζρεται ςτον EPC κωδικό (Electronic 

Product Code) που βρίςκεται γραμμζνοσ ςτθν ετικζτα και ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για 

να αναηθτθκοφν δεδομζνα που ςχετίηονται με τον ςειριακό αρικμό ςε ζνα κεντρικά 

τοποκετθμζνο εξυπθρετθτι πλθροφοριϊν μζςω του διαδικτφου. Αυτό τοποκετεί τον 

κίνδυνο αςφαλείασ ςτθν διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ εφαρμογισ και του 

εξυπθρετθτι. Για να διαςφαλιςτεί θ επικοινωνία μεταξφ του αναγνϊςτθ και τθσ 

ετικζτασ, το Auto‐ID Center προτείνει να περιοριςτεί το πόςεσ φορζσ ζνασ αναγνϊςτθσ 

μεταδίδει ζνα ID αρικμό ςτθν ετικζτα. Ζτςι, ο αναγνϊςτθσ μπορεί πχ να χωρίςει τον 

ςειριακό αρικμό ςε κομμάτια και να μεταδίδει μόνο ζνα κομμάτι του. Οι ετικζτεσ που 

μοιράηονται αυτό το κομμάτι ςειριακοφ αρικμοφ, αποκρίνονται με ολόκλθρο τον 

αρικμό. Κατά ςυνζπεια, ο πλιρθσ αρικμόσ ςτζλνεται μόνο ςτο πίςω (reverse) κανάλι, 

το οποίο είναι ζνασ ψίκυροσ, εν ςυγκρίςει με το εμπρόςκιο κανάλι (forward channel) το 

οποίο είναι, λόγω αναγκαιότθτασ, πολφ ιςχυρότερο Αυτό μειϊνει τθν πικανότθτα να 

αποκτιςει ζνασ ωτακουςτισ ολόκλθρο τον ID αρικμό. 
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2. Προςταςία τθσ ακεραιότθτασ τθσ ετικζτασ. Θ προςταςία τθσ ακεραιότθτασ (integrity) 

τθσ ετικζτασ είναι πολφ ςθμαντικι, αφοφ ζτςι διαςφαλίηεται και θ προςταςία τθσ 

ακεραιότθτασ του προϊόντοσ. τθν ςθμερινι εποχι, ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται 

ετικζτεσ που είναι ευαίςκθτεσ ςτθν πίεςθ ζτςι ϊςτε να αποτραπεί θ ανταλλαγι 

ετικετϊν που περιζχουν τθν τιμι κάποιου προϊόντοσ, με άλλεσ ετικζτεσ που μπορεί πχ 

να περιζχουν κάποια χαμθλότερθ τιμι. Ζτςι, είναι πικανό οι εγκλθματίεσ να 

αναπτφξουν ζνα αναγνϊςτθ ο οποίοσ να τροποποιεί τισ πλθροφορίεσ που 

αποκθκεφονται ςε μια RFID ετικζτα, με απϊτερο ςτόχο πχ να αποκτθκεί ζνα 

αντικείμενο ςε χαμθλότερθ τιμι. Επίςθσ υπάρχει το πρόβλθμα τθσ τοποκζτθςθσ 

πλαςτϊν ετικετϊν ςε παραποιθμζνα αντικείμενα. Ζνα ακόμθ ςθμαντικό κζμα είναι θ 

ενςωματωμζνθ εντολι «κανάτωςθσ» (δθλαδι θ εντολι με τθν οποία θ ετικζτα 

μετατρζπεται μόνιμα ςε ανενεργι), θ οποία βρίςκεται ςε πολλζσ ετικζτεσ και θ οποία 

μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευςθσ πχ κάποιοσ να δϊςει ςτθν ετικζτα τθν 

εντολι κανάτωςθσ και μετά να τοποκετιςει μια πλαςτι ετικζτα πάνω ςτο αντικείμενο. 

Για να αποφευχκεί κάτι τζτοιο, το Auto‐ID Center κακορίηει ότι κα πρζπει πρϊτα να 

ςταλεί ζνασ μυςτικόσ κωδικόσ κανάτωςθσ και αν ο κωδικόσ είναι λανκαςμζνοσ τότε θ 

ετικζτα δεν κα αποκρικεί ςτθν εντολι κανάτωςθσ για μιςι ϊρα. Μάλιςτα, ςφμφωνα με 

τον Tom Pounds, ο οποίοσ είναι αντιπρόεδροσ για τα RFID προϊόντα ςτθν Alien 

Technology, ζχει υπολογιςτεί ότι κατά μζςο όρο κα χρειαςτοφν 65 ϊρεσ για να ςπάςει 

ο κωδικόσ κανάτωςθσ, ο οποίοσ είναι πολφσ χρόνοσ για να περάςει κάποιοσ ςε 

διάδρομο ςουπερμάρκετ. Παρόλα αυτά, μπορεί κάποια άτομα εκ των ζςω (insiders) να 

πουλιςουν τον μυςτικό κωδικό ςε άτομα εκτόσ τθσ εταιρείασ (outsiders) και οι 

εταιρείεσ που πουλοφν αντικείμενα μεγάλθσ αξίασ ι μεγάλου κινδφνου (high risk) 

πικανϊσ να κζλουν να επενδφςουν ςε πιο ακριβζσ ετικζτεσ οι οποίεσ μποροφν να 

κρυπτογραφθκοφν. Πζρα από τθν τεχνολογία όμωσ, ο Piyush Sodha, αναφζρει ότι το 

επόμενο επίπεδο προςταςίασ πρζπει να είναι οι διαδικαςίεσ, θ αςφάλεια των βάςεων 

δεδομζνων και θ ακεραιότθτα μζςα ςτθν επιχείρθςθ, κακϊσ αυτά είναι πιο ςθμαντικά 

παρά θ επιβολι περιςςότερων μζτρων αςφαλείασ ςτθ ςιλικόνθ, δθλαδι ςτθν ίδια τθν 

ετικζτα. 

 

3. Προςταςία των δεδομζνων που ςχετίηονται με τον ςειριακό αρικμό που υπάρχει πάνω 

ςτθν ετικζτα. θμαςία δεν ζχει μόνο θ προςταςία των δεδομζνων που βρίςκονται 
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αποκθκευμζνα πάνω ςτθν ίδια τθν ετικζτα, αλλά και θ αςφάλεια των δεδομζνων που 

ςχετίηονται με τθν ετικζτα. φμφωνα με τα πρότυπα του οργανιςμοφ ISO αυτό 

επιτυγχάνεται με τθν χριςθ ενόσ ςυνθκιςμζνου αλγόρικμου κρυπτογράφθςθσ, ςτον 

οποίο χρθςιμοποιείται ζνα δθμόςιο κλειδί. Με τθν χριςθ του κλειδιοφ αυτοφ, μπορεί 

να γίνει θ ανάγνωςθ των κρυπτογραφθμζνων ετικετϊν από ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ. 

Σα δεδομζνα που ςχετίηονται με τον ςειριακό αρικμό που βρίςκεται πάνω ςτθν ετικζτα, 

τοποκετοφνται ςε κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ, κάτι που απαιτεί μια αναηιτθςθ (look up), 

όπωσ περίπου γίνεται και με το διαδίκτυο. Είναι προτιμθτζο τα δεδομζνα να μποροφν 

να ειδωκοφν από διάφορα άτομα (πχ από πελάτεσ που μπορεί να κζλουν να 

αναηθτιςουν τθν διατροφικι αξία ενόσ τροφίμου, από πωλθτζσ που μπορεί να κζλουν 

να μάκουν τισ τιμζσ πϊλθςθσ αλλά και από τον παραγωγό που μπορεί να κζλει να 

μάκει τθν ποςότθτα των αντικειμζνων από τον ςυγκεκριμζνο τφπο που βρίςκεται ςτθν 

γραμμι παραγωγισ) αλλά είναι εξίςου ςθμαντικό να μθν ζχουν όλοι τα ίδια 

δικαιϊματα για τθν ίδια ποςότθτα πλθροφοριϊν. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο κα 

μποροφςε να δθμιουργθκεί πρόςβαςθ βαςιςμζνθ ςε ρόλουσ (role based access) ςτον 

εξυπθρετθτι πλθροφοριϊν. Ζτςι κα πρζπει να υπάρχει κάποιοσ που να ορίηει τθν 

ποςότθτα των πλθροφοριϊν ςτισ οποίεσ κα ζχουν πρόςβαςθ οι άλλοι. Παρόλο που οι 

εταιρείεσ είναι διςτακτικζσ όςον αφορά τον διαμοιραςμό των πλθροφοριϊν, είναι 

απαραίτθτο να διερευνθκοφν πλιρωσ οι δυνατότθτεσ οι οποίεσ παρζχονται από τθν 

RFID τεχνολογία. Μςωσ το καλφτερο είναι να γίνεται θ διαχείριςθ των εξυπθρετθτϊν 

αυτϊν από μια τρίτθ αρχι και πρόςφατα μάλιςτα θ Verisign ανζλαβε τθν διαχείριςθ 

κάποιων από αυτοφσ. 

 

Με βάςθ τισ ανθςυχίεσ που προαναφζρκθκαν, τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια 

και απαιτοφν προςοχι είναι τα παρακάτω: 

1. Προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων: Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ 

όχι μόνο τα πλεονεκτιματα τθσ RFID τεχνολογίασ αλλά και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν 

προςταςία των δεδομζνων και τθν αςφάλεια. Μάλιςτα οι πολίτεσ ζχουν ιδθ εκφράςει 

τισ ανθςυχίεσ τουσ ςχετικά με τθν δυνατότθτα 

a) προςωπικοφ εντοπιςμοφ ι παρακολοφκθςι τουσ (track), 

b) ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τισ αγοραςτικζσ τουσ ςυνικειεσ και 

c) διακφβευςθσ τθσ προςωπικισ τουσ αςφάλειασ. 
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2. Αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ: Θ αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ αποτελεί ζνα βαςικό 

ςτοιχείο τθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ τθσ RFID τεχνολογίασ και το πιο ςθμαντικό μζλθμα 

είναι θ πικανότθτα διακφβευςθσ ι τροποποίθςθσ από μια μθ εξουςιοδοτθμζνθ πθγι. 

 

3. Εκπαίδευςθ του καταναλωτι: Κα πρζπει να παρζχονται ακριβείσ/ ςωςτζσ πλθροφορίεσ 

ςτουσ καταναλωτζσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμμετάςχουν πλιρωσ ςτισ ςυηθτιςεισ 

που αφοροφν τθν RFID τεχνολογία, τθν χριςθ και τθν διαχείριςθ τθσ αλλά και να 

κατανοιςουν οποιαδιποτε πικανά πλεονεκτιματα από τθν χριςθ τθσ.  
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φγκριςη τεχνολογίασ Barcode και RFID 

 

BARCODES 

 

Ο γραμμωτόσ κϊδικασ ι barcode αποτελεί ζνα από τα πλζον διαδεδομζνα ςυςτιματα 

αυτόματθσ αναγνϊριςθσ μζςω τθσ κωδικοποίθςθσ των πλθροφοριϊν ςε μορφι που μπορεί να 

αναγνωριςτεί από τθν, ανάλογθσ τεχνολογίασ, ςυςκευι ανάγνωςθσ. Πρόκειται για ζνα 

ςφμβολο αποτελοφμενο από ςκοτεινζσ και φωτεινζσ γραμμζσ διαφορετικοφ πλάτουσ το οποίο 

διαβάηεται από ειδικά μθχανιματα θλεκτρονικισ οπτικισ ανάγνωςθσ (scanners) και 

αντιπροςωπεφει κάποια δεδομζνα όπωσ μζγεκοσ, τιμι, εταιρία παραγωγισ προϊόντοσ κ.α. 

(Βλαχοποφλου,2003). 

Σα δεδομζνα αυτά μζχρι πρότινοσ ειςάγονταν ςτον H/Y μζςω του πλθκτρολογίου υπό 

τθν μορφι αρικμϊν ι και γραμμάτων. Σο barcode ςφςτθμα ειςάγει αυτόματα τα ίδια δεδομζνα 

με το ςτιγμιαίο πζραςμα τθσ ςυςκευισ αναγνϊςτθ (scanner) πάνω από το ςφμβολο του 

γραμμωτοφ κϊδικα. Αυτόσ ακριβϊσ ο διαφορετικόσ τρόποσ ειςαγωγισ τουσ προςδιορίηει και 

τθν υπεροχι του ςυςτιματοσ γραμμωτοφ κϊδικα ςε ταχφτθτα και αξιοπιςτία. 

Σα δεδομζνα είναι απλά ζνασ αναφορικόσ αρικμόσ, τον οποίο ο υπολογιςτισ 

χρθςιμοποιεί για να βλζπει ςυςχετιηόμενεσ εγγραφζσ ςτθ μνιμθ ι ςε δίςκο. Αυτζσ οι εγγραφζσ 

περιζχουν περιγραφικά ςτοιχεία αλλά και επιπλζον πλθροφορίεσ. 

Σα barcodes, όπωσ όλεσ οι τεχνολογίεσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ, είναι μία 

περιφερειακι τεχνολογία των H/Y. Προχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ H/Y, κακϊσ επίςθσ και ενόσ 

καλοςχεδιαςμζνου προγράμματοσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν για τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ του 

γραμμωτοφ κϊδικα. 

Θ επιτυχία του γραμμωτοφ κϊδικα οφείλεται ακριβϊσ ςτο γεγονόσ ότι πρόκειται για 

ζνα ευζλικτο και λειτουργικό ςφςτθμα θλεκτρονικισ αναγνϊριςθσ προϊόντων, που μπορεί να 

λφςει πολλά από τα προβλιματα, όςον αφορά τθν πλθροφόρθςθ μιασ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. 

Από τισ αρχζσ του 2005 αναμζνεται να προςτεκεί ζνα επιπλζον ψθφίο ςτον γραμμωτό 

κϊδικα, ο οποίοσ κα αποτελείται από 14 ψθφία. Σο επιπλζον αυτό νοφμερο, που κα είναι ςτθν 

αρχι τθσ ςειράσ, κα προςδιορίηει πωσ ζχουν πακεταριςτεί τα προϊόντα, δθλαδι εάν το προϊόν 

βρίςκεται ςε κιβϊτιο ι παλζτα. Παράλλθλα, κα πραγματοποιθκεί θ ενοποίθςθ των barcode 

προτφπων μεταξφ Ευρϊπθσ, Νοτίου Αμερικισ και Λαπωνίασ λφνοντασ το πρόβλθμα τθσ 

αςυμβατότθτασ. Σο γεγονόσ αυτό κα ζχει τεράςτιο αντίκτυπο ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Ο 
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γραμμωτόσ κωδικόσ κα είναι δυνατόν να αναγνωριςτεί παγκοςμίωσ και ζτςι κα γίνεται 

καλφτερθ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Σο μεγαλφτερο όφελοσ για τισ επιχειριςεισ 

είναι ότι κα μποροφν ευκολότερα να κάνουν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ με επιχειριςεισ του 

εξωτερικοφ (Spiegel, 2003). 

 

ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID – BARCODES 

 

Σόςο θ RFID όςο και τα barcodes είναι τεχνολογίεσ αυτόματθσ ανίχνευςθσ προϊόντοσ. Παρϋ 

όλα αυτά διαφζρουν ςε πολλά ςθμεία.  

1. Θ τεχνολογία γραμμωτοφ κϊδικα ι barcodes χρθςιμοποιείται περιςςότερο από 50 

χρόνια και ςυγκεκριμζνα θ πρϊτθ εφαρμογι τθσ πραγματοποιικθκε το 1952. Όμωσ, θ 

χριςθ των barcodes διαδόκθκε εκτενϊσ τα τελευταία 30 χρόνια. Θ τεχνολογία των 

barcodes ιταν το κφριο μζςο αναγνϊριςθσ προϊόντων ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Θ 

μαηικι υιοκζτθςθ τθσ οφείλεται ςε τρεισ παράγοντεσ: ςτθν απαίτθςθ των βιομθχανιϊν 

για χριςθ τουσ, ςτθ δθμιουργία προτφπων και standards και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

τεχνολογίασ ςε επίπεδο ετικετϊν και ανάγνωςθσ των barcodes. Εν αντικζςει με τα 

barcodes που είναι μία ϊριμθ τεχνολογία ςιμερα, θ τεχνολογία RFID δεν μπορεί ακόμα 

να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ των επιχειριςεων που κζλουν να τθν εφαρμόςουν. 

Όπωσ ιταν θ τεχνολογία των barcodes πριν 30 χρόνια, ςτο ίδιο ςτάδιο βρίςκεται 

ςιμερα θ τεχνολογία RFID, δθλαδι ςτο ςτάδιο τθσ αρχικισ υιοκζτθςθσ και αποδοχισ. 

Ωςτόςο, θ τεχνολογία RFID προςφζρει νζεσ δυνατότθτεσ που αδυνατοφν να 

προςφζρουν τα barcodes. 

2. Οι ετικζτεσ γραμμωτοφ κϊδικα απαιτοφν οπτικι επαφι από απόςταςθ λίγων 

εκατοςτϊν, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να διαβαςτοφν. Αντίκετα, οι RFID ετικζτεσ 

μποροφν να διαβαςτοφν από απόςταςθ μζχρι και αρκετϊν μζτρων, δίχωσ να χρειάηεται 

οπτικι επαφι, αρκεί θ ετικζτα να βρίςκεται εντόσ του πεδίου τθσ ςυςκευισ 

ανάγνωςθσ. 

3. Λόγω τθσ δυνατότθτασ ανάγνωςθσ ετικετϊν χωρίσ να απαιτείται οπτικι επαφι, 

πολλαπλζσ ετικζτεσ μποροφν να διαβαςτοφν αυτόματα και ταυτόχρονα, με μεγάλθ 

ταχφτθτα. Θ ικανότθτα αυτι ξεπερνά κατά πολφ τισ δυνατότθτεσ των barcodes που 

διαβάηουν μόνο μία ετικζτα κάκε φορά, ενϊ είναι απαραίτθτθ θ χειρωνακτικι εργαςία 

για τθν ανάγνωςθ τουσ. Θ μεγάλθ ταχφτθτα ανάγνωςθσ των RFID είναι πολφ ςθμαντικι 
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ςε εφαρμογζσ όπου μεταφζρονται και παραλαμβάνονται μεγάλεσ ποςότθτεσ 

προϊόντων, τα οποία πρζπει να καταμετρθκοφν γριγορα. 

4. Σα barcodes χρθςιμοποιοφν τον Παγκόςμιο Κωδικό Προϊόντοσ (UPC- Universal Product 

Code) και τα δεδομζνα τουσ περιορίηονται ςε επίπεδο προϊόντοσ, ςτα οποία 

περιζχονται, ςυνικωσ, τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι και του προϊόντοσ. Από τθν άλλθ 

μεριά, τα RFID χρθςιμοποιοφν τον Θλεκτρονικό Κωδικό Προϊόντοσ(EPCElectronic 

Product Code), όπου κάκε προϊόν περιζχει ζνα μοναδικό κωδικό. Για παράδειγμα, με τα 

barcodes ζνα μπουκάλι κόκα-κόλα ζχει τον ίδιο UPC αρικμό με ζνα άλλο μπουκάλι ςε 

οποιοδιποτε κατάςτθμα, ςε οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου, ενϊ με το RFID κάκε 

μπουκάλι ξεχωριςτά ζχει ζνα μοναδικό EPC αρικμό. Επίςθσ, ςτθν RFID ετικζτα 

περιλαμβάνονται επιπλζον δεδομζνα όπωσ, τόποσ και χρόνοσ παραγωγισ, θμερομθνία 

λιξθσ του κάκε προϊόντοσ αλλά και οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία κζλει να προςκζςει ο 

καταςκευαςτισ. (Kopalchick κ.α., 2005) 

5. Σα δεδομζνα των ετικετϊν barcodes είναι ςτατικά και δεν μποροφν να μεταβλθκοφν 

ενϊ θ μνιμθ τουσ περιορίηεται ςε χίλιουσ χαρακτιρεσ, περίπου. Αντίκετα, μια RFID 

ετικζτα είναι δυνατό να περιζχει αρκετά kilobytes μνιμθσ. Ειδικότερα, ςτισ ετικζτεσ 

«ανάγνωςθσ-γραφισ» μποροφν να προςτεκοφν, να ςβθςτοφν ι να τροποποιθκοφν τα 

ςτοιχεία που είναι αποκθκευμζνα. Σα δεδομζνα μιασ ετικζτασ μποροφν να 

μεταβλθκοφν κακϊσ το προϊόν κινείται ςε όλο το μικοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

Ουςιαςτικά αποτελεί μία μικρι, φορθτι βάςθ δεδομζνων, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ 

μποροφν να ενθμερωκοφν δυναμικά. Ο EPC αρικμόσ του προϊόντοσ είναι 

αποκθκευμζνοσ ςε ξεχωριςτι, εξωτερικι βάςθ δεδομζνων ςτθν ετικζτα. Αυτζσ οι 

βάςεισ δεδομζνων περιζχουν όλθ τθν «ιςτορία» του προϊόντοσ και το ακολουκοφν ςε 

όλο τον κφκλο ηωισ του. Επιπλζον οι RFID ετικζτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 

ωσ αιςκθτιρεσ. Σοποκετϊντασ μια RFID ετικζτα μπορεί να εξαςφαλιςτεί ότι διατθρείται 

θ κερμοκραςία ενόσ προϊόντοσ ςε ςτακερά επίπεδα, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ 

τεχνολογίεσ, όπωσ το ςφςτθμα GPS (Geographical Position System), δθλαδι ςφςτθμα 

δορυφορικοφ εντοπιςμοφ κζςθσ, είναι δυνατόν να παρακολουκείται το προϊόν ςε 

οποιοδιποτε ςθμείο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (Special supplement, 2004). 

6. Θ τεχνολογία barcode είναι περιςςότερο ευαίςκθτθ ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, 

όπωσ ςκόνθ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Επίςθσ, επειδι θ ετικζτα είναι ςυνικωσ από 

χαρτί, είναι επιρρεπισ ςε εκδορζσ. Οι RFID ετικζτεσ περικλείονται από πλαςτικό ι 
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ςιλικόνθ και είναι πιο ανκεκτικζσ ςε δφςκολεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, όπωσ κατά 

τθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ. Θ αχίλλειοσ πτζρνα των RFID ετικετϊν είναι το ςθμείο 

ςυγκόλλθςθσ τθσ κεραίασ με το μικροτςίπ. Ζνα μικρό κόψιμο ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

είναι αρκετό για να απενεργοποιιςει τθν ετικζτα (Kleist κ.α., 2004). 

7. Από τθν άλλθ πλευρά, θ τεχνολογία RFID είναι πολφ ακριβότερθ ςε ςφγκριςθ με τα 

barcodes. Απαιτοφνται νζα κεφάλαια και επενδφςεισ για τθν αγορά του υλικοτεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ, αλλά και για τθν ολοκλιρωςθ του RFID με τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα 

τθσ επιχείρθςθσ. 

8. Επιπλζον, οι barcode ετικζτεσ λειτουργοφν αποτελεςματικά ςε όλα τα προϊόντα, ενϊ οι 

RFID ετικζτεσ παρουςιάηουν προβλιματα ανάγνωςθσ ςε προϊόντα που ζχουν μεταλλικι 

ςυςκευαςία ι περιζχουν υγρό. 

9. Σζλοσ οι barcode ετικζτεσ, ςυνικωσ, ζχουν και ζνα κωδικό που μπορεί να διαβαςτεί 

από ανκρϊπινο μάτι. Αυτό επιτρζπει τθν ανάκτθςθ των πλθροφοριϊν τθσ ετικζτασ ςε 

περίπτωςθ που αποτφχει θ ςυςκευι ανάγνωςθσ. Αντίκετα, οι πλθροφορίεσ που 

περιζχονται ςε μία RFID ετικζτα διαβάηονται μόνο από τισ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ, ζτςι 

ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ανάγνωςθσ των δεδομζνων από τθ ςυςκευι δεν υπάρχει 

εναλλακτικόσ τρόποσ ανάκτθςθσ των δεδομζνων τθσ ετικζτασ. 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν αρχι, τα barcodes είναι μία ϊριμθ τεχνολογία που 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ και λειτουργεί ςφμφωνα με διεκνι πρότυπα. τθν περίπτωςθ των RFID 

ακόμα δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα πρότυπα και υπάρχει πρόβλθμα ςυμβατότθτασ ανάμεςα ςε 

διαφορετικά ςυςτιματα. Σο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ προτφπων αναμζνεται να λυκεί με τθν 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ δεφτερθσ γενιάσ(Gen2) (Richardson,2004). 

 

τον επόμενο πίνακα απεικονίηονται ςυνοπτικά οι διαφορζσ μεταξφ τθσ τεχνολογίασ 

Barcode και RFID. 

BARCODE RFID 

Ευρεία ανάπτυξθ ε πρϊιμο ςτάδιο 

Απαιτείται οπτικι επαφι και κοντινι 
απόςταςθ για ανάγνωςθ τθσ 
ετικζτασ 

Δεν απαιτείται οπτικι επαφι και θ ετικζτα 
μπορεί να διαβαςτεί από μεγαλφτερθ 
απόςταςθ 

Μόνο μια ετικζτα διαβάηεται τθν φορά Πολλζσ ετικζτεσ διαβάηονται ταυτόχρονα 
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Χρθςιμοποιείται κωδικόσ UPC και περιζχονται 
λίγα δεδομζνα 

Χρθςιμοποιείται κωδικόσ EPC, περιζχονται 
πολλά δεδομζνα και αναγνωρίηεται μοναδικά 
κάκε προϊόν 

Σα δεδομζνα των ετικετϊν είναι ςτατικά Σα δεδομζνα των ετικετϊν μποροφν να 
τροποποιθκοφν 

Είναι ευαίςκθτθ ςε περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ Είναι ανκεκτικι ςε δφςκολεσ περιβαλλοντικζσ 
ςυνκικεσ 

Οι ετικζτεσ λειτουργοφν με όλα τα προϊόντα Οι ετικζτεσ παρουςιάηουν προβλιματα ςε 
προϊόντα από μζταλλο και ςε υγρά 

Ανάγνωςθ ετικετϊν από ανκρϊπουσ Δεν είναι δυνατι θ ανάγνωςθ ετικζτασ 

 

 

Πλεονεκτήματα 
 

Σα πλεονεκτιματα που προςφζρει θ τεχνολογία RFID ςε ςχζςθ με άλλουσ τρόπουσ 

ςυλλογισ δεδομζνων είναι τα εξισ : 

 

 Θ τεχνολογία RFID επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ και τθ ςυλλογι δεδομζνων ςε 

περιβάλλοντα ακατάλλθλα για εργαηόμενουσ, διότι θ ανάγνωςθ ετικετϊν δεν απαιτεί 

τθν φπαρξθ εργατικοφ δυναμικοφ. 

 Αποδεικνφει αξιόπιςτθ λειτουργία ακόμα και ςε ≪ςκλθρά≫ περιβάλλοντα (πχ 

περιβάλλοντα με υγραςία, ςκόνθ, ι βρωμιά, περιβάλλοντα διάβρωςθσ (corrosive 

environments) ι εφαρμογζσ όπου είναι πικανό να ςυμβοφν δονιςεισ και χτυπιματα/ 

τραντάγματα. 

 Διευκολφνει τθν απομάκρυνςθ κρίςιμων λακϊν από τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα 

 Σα δεδομζνα τθσ RFID ετικζτασ μποροφν να μεταβάλλονται ςυνεχϊσ. 

 Θ τεχνολογία RFID δεν απαιτεί άμεςθ οπτικι επαφι μεταξφ τθσ ετικζτασ και του 

αναγνϊςτθ. 

 Σαχφτερθ ςυλλογι των δεδομζνων (ςε ζνα δευτερόλεπτο μπορεί να 

πραγματοποιοφνται περιςςότερεσ από χίλιεσ αναγνϊςεισ ετικετϊν) και λειτουργία 

χωρίσ να χρειάηεται επαφι. Μάλιςτα θ εξάλειψθ των περιοριςμϊν που ςχετίηονται με 

τθν οπτικι επαφι, κακιςτά τισ ετικζτεσ ικανζσ να διαβαςτοφν ανεξαρτιτωσ 

προςανατολιςμοφ, μζςω μπογιάσ ακόμα και μζςω ςτερεϊν/ ςυμπαγϊν κομματιϊν που 

δεν περιζχουν ςίδθρο. 
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 Χιλιάδεσ οργανιςμοί ζχουν εκμεταλλευτεί τα οφζλθ που προςφζρει θ τεχνολογία RFID 

προκειμζνου να παρακολουκοφν τισ διαδικαςίεσ, να παρζχουν ακριβι δεδομζνα ςε 

πραγματικό χρόνο, να ιχνθλατοφν το απόκεμα και να μειϊνουν τισ απαιτιςεισ 

εργαςίασ. 

 Θ RFID τεχνολογία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με ςυςτιματα γραμμωτοφ 

κϊδικα και Wi-Fi δίκτυα. 

 Οι καταςκευαςτζσ μποροφν να εντοπίςουν τθν γενεαλογία (genealogy) ενόσ προϊόντοσ 

και ζτςι να κατανοοφν καλφτερα πότε δθμιουργείται ζνα επιτυχθμζνο προϊόν και πότε 

ζνα ελαττωματικό. Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με το ότι μια RFID ετικζτα επιτρζπει 

ςτισ εταιρείεσ να εντοπίηουν και να παρακολουκοφν κάκε παλζτα, παρτίδα και κάκε 

μονάδα για αρκετό διάςτθμα αφότου αυτά ζχουν απομακρυνκεί από το εργοςτάςιο ι 

αποκικθ ζχει ωσ αποτζλεςμα να είναι πιο οργανωμζνθ και να γίνεται με ακρίβεια θ 

ανάκλθςθ προϊόντων. Ωσ αποτζλεςμα εξοικονομοφνται μεγάλα χρθματικά ποςά, 

κυρίωσ για τισ επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν υγεία και τα αυτοκίνθτα. 

 Οι επιχειριςεισ κα ζχουν περιςςότερεσ και καλφτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

απόδοςθ των προϊόντων μετά τθν πϊλθςι τουσ. Για παράδειγμα, ςτθν 

αυτοκινθτοβιομθχανία, ζνα αυτοκίνθτο μπορεί να αποτελείται από κομμάτια το 

κακζνα από τα οποία ζχει μια ετικζτα (δθλαδι το ςϊμα του αμαξιοφ, θ μθχανι, το 

κάκε λάςτιχο και ο κάκε αερόςακοσ κα ζχουν μία ξεχωριςτι ετικζτα). Ζτςι, κα μποροφν 

να ςυλλζγονται δεδομζνα ςτα ςυνεργεία αλλά και ςτουσ τόπουσ των ατυχθμάτων. 

 Ακόμα και μζςα ςτο εργοςτάςιο, οι ετικζτεσ κα μποροφν να διαςφαλίηουν παραγωγι 

χωρίσ ςφάλματα. Για παράδειγμα, μια ετικζτα ςτο ςϊμα του αυτοκινιτου κα μπορεί να 

ενθμερϊνει τον εργάτθ ι κάποιο ρομπότ, ≪παρακαλϊ εγκατζςτθςε ζνα κόκκινο τιμόνι 

πάνω μου≫. Αν γίνει κάποιο λάκοσ, θ μονάδα κα μπορεί να εντοπιςτεί και να 

επιδιορκϊνεται αμζςωσ ι κα επιδιορκωνεται αργότερα, χωρίσ να διακόπτεται θ 

γραμμι ςυναρμολόγθςθσ. 

  Μζςα ςε κάποια αποκικθ, οι RFID ετικζτεσ κα βελτιϊςουν τα logistics, βοθκϊντασ τθν 

βιομθχανία να χρθςιμοποιιςει τα παλαιότερα αντικείμενα/ ςυςτατικά πρϊτα. Μια 

ετικζτα κα μποροφςε να υποδεικνφει ≪ Είμαι εδϊ. Είμαι μια #35 παρτίδα από τιμόνια 

του Δεκεμβρίου 2003.≫  

  Θ RFID μπορεί να εξαλείψει τα προβλιματα που αφοροφν τθν εξάντλθςθ των 

αποκεμάτων, τα οποία μποροφν να δθμιουργθκοφν από τθν χριςθ τθσ JIT. Σα Just in 
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Time logistics (JIT) είναι μια διαδικαςία παραγωγισ θ οποία υιοκετικθκε από τισ 

Θνωμζνεσ Πολιτείεσ και τθν Ευρϊπθ ζχοντασ ωσ πρότυπο τθν Λαπωνία θ οποία τθν 

πρωτοχρθςιμοποίθςε πριν από αρκετζσ δεκαετίεσ. Θ βαςικι ιδζα είναι ότι αν τα 

διάφορα ςυςτατικά χρθςιμοποιθκοφν μόλισ παραλθφκοφν και παραλαμβάνονται 

ακριβϊσ πριν ηθτθκοφν/ χρειαςτοφν, τότε οι καταςκευαςτζσ αλλά και οι προμθκευτζσ 

κα ζχουν ςθμαντικι εξοικονόμθςθ χρθμάτων κακϊσ ζτςι κα μειωκοφν τα 

εξαφανιςμζνα και κατεςτραμμζνα απογραφζντα αντικείμενα αλλά και το κόςτοσ 

αποκικευςθσ. 

  Ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ RFID ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ και ςτθν 

παραγωγι είναι θ εξάλειψθ του ενδιάμεςου (intermediary), ζνασ ςτόχοσ που κάποτε 

ιταν ελκυςτικόσ για το Internet. Μία τζλεια εφοδιαςτικι αλυςίδα δεν κα απαιτοφςε 

κάποιο κζντρο διανομισ αλλά τα προϊόντα κα διανζμονταν από τα εργοςτάςια 

κατευκείαν ςτα ςθμεία λιανικισ πϊλθςθσ.  

  Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID από επιχειριςεισ επιφζρει: 

o Μείωςθ τθσ χειρωνακτικισ εργαςίασ, του κόπου αλλά και τθσ γραφικισ 

εργαςίασ που απαιτείται για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. 

o Βελτίωςθ όχι μόνο τθσ αποδοτικότθτασ τθσ εργαςίασ αλλά και τθσ 

παραγωγικότθτασ. 

o Αυτοματοποίθςθ πολλϊν διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι, τθν 

ςυναρμολόγθςθ και τον ζλεγχο ποιότθτασ 

o Μείωςθ ςτο ελάχιςτο των άχρθςτων/ ελαττωματικϊν (waste) και των 

απογραφϊν (inventory). 

o Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν. 

o Βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ. 

 

Μειονεκτήματα 

 

Κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID ςχετίηεται όχι μόνο με 

πλεονεκτιματα αλλά και με αρκετά μειονεκτιματα. Κάποια από αυτά παρουςιάηονται 

παρακάτω : 

 Παρουςιάηονται αρκετά προβλιματα αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ21 (τα προβλιματα 

αυτά αναλφονται ςε επόμενο κεφάλαιο). 
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 Σο κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ τεχνολογίασ RFID αποτελεί ζνα μειονζκτθμα. Χριματα 

χρειάηονται όχι μόνο για τισ ετικζτεσ και τουσ αναγνϊςτεσ αλλά ίςωσ και για ζνα 

ςθμαντικό επαναςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν εφαρμογι τθσ 

τεχνολογίασ RFID. 

 Θ τεχνολογία RFID είναι ςχετικά καινοφρια και πολλοί κεωροφν ότι ακόμα δεν ζχει 

δοκιμαςτεί αρκετά. 

 Ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργεί θ τεχνολογία RFID απαιτεί τθν φπαρξθ και 

εναλλακτικϊν μεκόδων απόκτθςθσ των πλθροφοριϊν. Ζνασ γραμμωτόσ κϊδικασ 

μπορεί να διαβαςτεί κοιτάηοντασ τουσ μθ κρυπτογραφθμζνουσ (plaintext) αρικμοφσ 

κάτω από τον κωδικό, ακόμα και αν ο αναγνϊςτθσ ζπαυε να λειτουργεί. Όμωσ αν 

κάποιοσ RFID αναγνϊςτθσ πάψει να λειτουργεί, κα πρζπει να προβλζπεται κάποιοσ 

τρόποσ ϊςτε να μπορεί κάποιοσ να εξάγει ανάλογεσ πλθροφορίεσ. 

 Οι RFID ετικζτεσ παρουςιάηουν προβλιματα κατά τθν ανάγνωςι τουσ μζςω αγϊγιμων 

(conductive) υλικϊν, όπωσ το μζταλλο. Αυτό μπορεί εν μζρει να αντιμετωπιςτεί με 

προςεκτικι τοποκζτθςθ τθσ ετικζτασ. Για παράδειγμα, μια RFID ετικζτα μπορεί να 

τοποκετθκεί πάνω ςε προϊόντα τα οποία είναι ςυςκευαςμζνα ςε λεπτό φφλλο 

αλουμινίου, όπωσ τα πακζτα με τα πατατάκια, με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ ςυςκευαςία να 

λειτουργεί ωσ κεραία 

 Για τθν τεχνολογία RFID υπάρχουν διάφορα ανταγωνιςτικά πρότυπα (κυρίωσ ISO και 

EPC), οπότε μια εταιρεία μπορεί να αποφαςίςει να περιμζνει ϊςπου να λυκεί θ 

≪διαμάχθ≫ αυτι. 

 Θ τεχνολογία RFID λειτουργεί ςε περιβάλλον ραδιοςυχνοτιτων (RF), το οποίο 

επθρεάηεται από τθν υγραςία, τον καιρό, τθν ακτινοβολία, τισ μθ ορατζσ παρεμβολζσ 

από ραδιοκφματα, από το υλικό του κτιρίου μζςα ςτο οποίο χρθςιμοποιείται κακϊσ και 

από διάφορα υλικά που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςτο κτίριο αυτό. Επίςθσ, 

επθρεάηεται από το υλικό πάνω ςτο οποίο κα προςαρτθκεί θ ετικζτα. 

 Σο εφροσ ανάγνωςθσ/ εγγραφισ δεν είναι ρυκμιηόμενο αλλά μπορεί να διαφζρει 

ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν (και φυςικά κα διαφζρει αν 

διαφζρουν και οι παρεμβολζσ από ραδιοκφματα). 

 Σο γεγονόσ ότι θ RF δεν είναι ορατι δυςκολεφει τθν εφρεςθ τθσ πθγισ των 

προβλθμάτων, κάτι το οποίο είναι γνωςτό και ςε αυτοφσ που τθν χρθςιμοποιοφν ςτα 

WLANs. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το πρόβλθμα δεν λφνεται οφτε με τθν χριςθ 
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εξεηθτθμζνων εργαλείων χαρτογράφθςθσ ραδιοςυχνοτιτων (RF mapping tools) και θ 

επίλυςθ των προβλθμάτων δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο εξαιτίασ τθσ πόλωςθσ 

(polarization). 

 Αν κάποιοσ κελιςει να χρθςιμοποιιςει τισ εντολζσ τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιείται 

για τον προγραμματιςμό εφαρμογϊν για τθν τεχνολογία RFID (RFID command 

language), δεν μπορεί να βαςιςτεί μόνο ςτθν διαίςκθςι του. Για τθν ακρίβεια, κα 

πρζπει να μάκει να χρθςιμοποιεί αυτι τθν γλϊςςα με τισ εντολζσ τθσ, αλλά κα πρζπει 

να ζχει και προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ RFID. Μάλιςτα 

απαιτείται ςυνεχισ εκπαίδευςθ κακϊσ θ γλϊςςα αυτι μπορεί να μεταβάλλεται με τθν 

πάροδο του χρόνου. 

 Επειδι θ τεχνολογία RFID βαςίηεται ςτα ραδιοκφματα, κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ διάφορα ςυνικθ ηθτιματα που αφοροφν τισ ραδιοςυχνότθτεσ (RF), όπωσ θ 

αντανάκλαςθ (reflection), περίκλαςθ/ παράκλαςθ (diffraction), εξαςκζνθςθ 

(attenuation) και παρεμβολι (interference). 

 Δεν υπάρχει κάποια γενικισ χριςεωσ ετικζτα αλλά οι ετικζτεσ είναι ςυγκεκριμζνεσ για 

κάκε εφαρμογι. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κάκε RFID εφαρμογι απαιτεί 

μοναδικό προγραμματιςμό, προςαρμοςμζνο λογιςμικό βάςεων δεδομζνων αλλά και 

κάκε κατθγορία αντικειμζνων απαιτεί μια μοναδικι ετικζτα θ οποία κα είναι 

ςχεδιαςμζνθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςφνκεςθ του υλικοφ του αντικειμζνου ςτο οποίο 

κα τοποκετθκεί αλλά και το περιβάλλον χριςθσ του. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID 
 

Προφίλ εταιρείασ 
  
Θ εταιρεία ϋϋΑϋϋ κατζχει θγετικι κζςθ ςτον τομζα παραγωγισ και εμπορίασ προϊόντων 
ϋϋΒϋϋ. Με κφκλο εργαςιϊν το 2003 που ξεπζραςε τα 20 εκατομμφρια € προχϊρθςε ςε 
ςθμαντικζσ επενδφςεισ ανεγείροντασ ζνα νζο υπερςφγχρονο ςυγκρότθμα ςτθν Κριτθ 
που περιλαμβάνει Παραγωγι, Αποκικευςθ ζτοιμων προϊόντων, πρϊτων υλϊν και 
υλικϊν ςυςκευαςίασ. Οι ςυνολικοί αποκθκευτικοί τθσ χϊροι ανζρχονται ςε 10000 m2 
και απαςχολοφν 40 άτομα. Περιλαμβάνουν 15000 παλετοκζςεισ, ενϊ ο αρικμόσ των 
ενεργϊν κωδικϊν ανζρχεται ςε 20. Εκτόσ από τισ απευκείασ παραλαβζσ από τθν 
παραγωγι κακθμερινά παραλαμβάνονται προϊόντα και από τθν Ακινα. 
 
Θ Ανάγκθ 
 
Οι αχανείσ αποκθκευτικοί χϊροι ςε ςυνδυαςμό με τον κακθμερινά τεράςτιο όγκο 
διεκπεραίωςθσ κακιςτοφςαν αδφνατθ τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ των διαδικαςιϊν του 
αποκθκευτικοφ κυκλϊματοσ. Σο πρόβλθμα επιβαρφνονταν ςθμαντικά από τισ 
ιδιομορφίεσ των προϊόντων (θμερομθνίεσ λιξθσ, ιχνθλαςία παρτίδων, διαχείριςθ 
επιςτροφϊν). Οι αυξθμζνεσ αυτζσ απαιτιςεισ οδθγοφςαν ςε ςθμαντικά λάκθ ςτισ 
παραγγελίεσ και ςτισ τιμολογιςεισ των πελατϊν και δθμιουργοφςαν ςθμαντικά 
εςωτερικά κόςτθ. Σζλοσ, ο κακθμερινά μεγάλοσ όγκοσ φορτϊςεων απαιτοφςε 
βελτιςτοποίθςθ ςτθ δρομολόγθςθ και ςτθ φόρτωςθ των παραγγελιϊν αυτϊν, 
προκειμζνου να εκμεταλλεφονταν πλιρωσ τα διακζςιμα φορτθγά τα οποία 
εξυπθρετοφν περίπου 60 ςθμεία πϊλθςθσ τθν θμζρα. 
 

 
 
 
Θ Λφςθ 
 
Θ εταιρεία εξετάηει τθν εφαρμογι ενόσ πιλοτικοφ προγράμματοσ τθσ τεχνολογίασ RFID 
ςε επίπεδο παλζτασ (pallet-level tagging) με τθν ολοκλθρωμζνθ αγορά και εγκατάςταςθ 
ετικετϊν, αναγνωςτϊν και λογιςμικοφ με ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 
υπθρεςιϊν ςε όλο το κφκλωμα των logistics, τθ ςυμπίεςθ του εςωτερικοφ κόςτουσ και 
τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 
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ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 

 
Όλο το κφκλωμα πρόκειται να είναι real-time και να υπάρχει ακριβισ γνϊςθ του 
αποκζματοσ και πλιρθσ ζλεγχοσ των ςυναλλαγϊν και των κινιςεων. το εξειδικευμζνο 
αναβακμιςμζνο  ογιςμικό διαχείριςθσ τθσ αποκικθσ Warehouse Management System 
κα πζφτουν οι αναμενόμενεσ παραλαβζσ είτε από τθν παραγωγι είτε από το 
εργοςτάςιο τθσ Ακινασ. Σα προϊόντα κα παραλαμβάνονται με τθν ζκδοςθ smart label 
από ςτακμοφσ εργαςίασ ςτισ ράμπεσ και ςτθν ζξοδο τθσ παραγωγισ. Θ ετικζτα κα είναι 
τθσ μορφισ Passive-read/write-Tag με δυνατότθτα επανεγγραφισ και κα προςκολλάται 
ςε κάκε παλζτα (pallet-level taggeting) περιζχοντασ πλθροφορίεσ κωδικοφ του 
προϊόντοσ, εργοςταςιακισ παρτίδασ, θμερομθνία παραγωγισ και θμερομθνία λιξθσ. 
Ειδικοί αναγνϊςτεσ τοποκετθμζνοι ςτισ ράμπεσ κα ανιχνεφουν τουσ κωδικοφσ των 
παλετϊν και κα τροφοδοτοφν το ςφςτθμα με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
αναγνϊριςθσ. Σο ςφςτθμα πρόκειται να δεςμεφει αυτόματα κάποιεσπαλζτεσ για 
ποιοτικό ζλεγχο. Ακολοφκωσ με χριςθ ειδικϊν ϋϋζξυπνωνϋϋ αλγορίκμων κα προτείνει τθ 
βζλτιςτθ κζςθ απόκεςθσ τθσ κάκε παλζτασ. Ανάλογα με τον τφπο οι παραγγελίεσ κα 
περνοφν από δφο διαφορετικά Stock Control και κα βγαίνουν αυτόματα picking lists 
είτε ςυγκεντρωτικά ανά φορτθγό είτε ανά παραγγελία. Οι κινιςεισ που 
πραγματοποιοφνται μζςω περονοφόρων και πεηϊν pickers με τθ χριςθ ειδικϊν 
αναγνωςτϊν RFID κα προγραμματίηονται ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ελάχιςτθ 
δυνατι διαδρομι. Για καλφτερο ζλεγχο και εκμθδζνιςθ των λακϊν ςτισ παραγγελίεσ 
ενδζχεται να υπάρξει ζλεγχοσ φόρτωςθσ μζςω αναγνωςτϊν RFID με το ςφςτθμα να 
επιβεβαιϊνει τισ ςωςτζσ ποςότθτεσ κατά τθ φόρτωςθ των οχθμάτων δρομολόγθςθσ 
κατά τθν κα οποία αποκολλοφνται οι ετικζτεσ με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. 
Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα κα επεξεργάηεται τισ επιςτροφζσ των πελατϊν, κακιςτϊντασ 
εφκολθ τθ δζςμευςθ και αποδζςμευςθ μίασ παρτίδασ και κα επιτυγχάνει τθν real-time 
παρακολοφκθςθ τθσ παλαιότθτασ του αποκζματοσ και τθν ιχνθλαςία παρτίδων. 
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Αναμενόμενα Οφζλθ 
 
Θ εταιρεία ςκοπεφει να αποκτιςει πλιρθ ζλεγχο και παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν 
του αποκθκευτικοφ κυκλϊματοσ και τεκμθριωμζνθ διοίκθςθ αυτϊν, με ςκοπό τθ 
ςυμπίεςθ του εςωτερικοφ κόςτουσ και τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχει 
ςτουσ πελάτεσ τθσ. Προςδοκά ςε αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ αποκικθσ κακϊσ 
μζςω των RFID Readers δφναται να επιτευχκεί διαχωριςμόσ των κινιςεων των πεηϊν 
pickers και περονοφόρων, ενϊ ενδζχεται να επιτευχκεί και δραςτικι μείωςθ των 
λακϊν ςτθν εκτζλεςθ των παραγγελιϊν. Μόνο από το τελευταίο υπολογίηεται ότι κάκε 
χρόνο κα εξοικονομοφνται 100000€. Σο stock turnover αναμζνεται να αυξθκεί, ενϊ 
ςθμαντικά κα είναι τα οφζλθ από τθ βελτίωςθ του Customer Service. H real-time 
ακριβισ παρακολοφκθςθ του αποκζματοσ επιτρζπει τθν χαμθλοφ κόςτουσ διαχείριςθ 
των υλικϊν με zero defects, τθ μείωςθ απωλειϊν λόγω παλαίωςθσ ειδϊν και ζλλειψθ 
φαινομζνων υπζρ-αποκεματοποίθςθσ, λόγω τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται για 
ακριβζςτερο forecasting. Επιςθμαίνεται ότι θ εταιρεία ενδζχεται να αποκομίςει ακόμθ 
περιςςότερα οφζλθ ςε περίπτωςθ τθσ κακολικισ υιοκζτθςθσ τθσ τεχνολογίασ και από 
τα ςυνεργαηόμενα καταςτιματα τθσ λιανικισ πϊλθςθσ προχωρϊντασ ςτθν 
προςκόλλθςθ ετικετϊν ςε επίπεδο κιβωτίου (case-level taggeting), με επίτευξθ του 
επιμεριςμοφ του κόςτουσ και τθν πλιρθ αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 
του αποκθκευτικοφ κυκλϊματοσ. 
 
 

 ΑΡΧΛΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 

 
Επιςθμαίνεται ότι λαμβάνουμε υπόψθ τθν φπαρξθ τθσ τεχνολογίασ Bar Code και ενόσ 
ειδικά εξειδικευμζνου λογιςμικοφ διαχείριςθσ διαδικαςιϊν τθσ αποκικθσ, κακϊσ ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςθμερινό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και χριςθσ τθσ τεχνολογίασ 
κρίνεται απαγορευτικό. 
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Ανάλυςη Δαπανϊν Εκκινήςεωσ 

 
Σθ μεγαλφτερθ διακφμανςθ ςτον υπολογιςμό του αρχικοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ τθσ 
τεχνολογίασ RFID παρουςιάηουν οι ετικζτεσ (RFID Tags). Δεν είναι όμωσ και το μοναδικό 
κόςτοσ που επιβαρφνει τθν επιχείρθςθ. Αναγνϊςτεσ (Readers), ετικζτεσ (Tags), 
antennas, ελεγκτζσ (controllers), λογιςμικό (middleware), κόςτοσ αναβάκμιςθσ και 
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν εκτίμθςθ του 
κόςτουσ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ. Οι κυριότερεσ πθγζσ εξόδων τθσ επζνδυςθσ 
παρουςιάηονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί και ςτθ ςυνζχεια αναλφεται θ κάκε μία 
ξεχωριςτά. 

 
Κόζηορ Δηικέηαρ (Tag cost) 

 

Οι ετικζτεσ αποτελοφν τον πρϊτο και βαςικό παράγοντα κόςτουσ που ςχετίηεται με τθν 
τεχνολογία RFID. Σα είδθ τουσ ποικίλουν ανάλογα με τθν εφαρμογι και το κόςτοσ τουσ 
εξαρτάται από τον καταςκευαςτι, από τθν ικανότθτα επανεγγραφισ τουσ, από τθν 
εμβζλεια τουσ, από τθν μνιμθ τουσ και βζβαια από τθν ποςότθτα που κα παραγγελκεί. 
τθν περίπτωςθ που εξετάηουμε προτιμάται θ αγορά Passiveread/ write-Tags με 
ικανότθτα επανεγγραφισ, οι οποίεσ ςτοιχίηουν περιςςότερο μποροφν όμωσ να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν. Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ τθσ τεχνολογίασ πρόκειται να το 
επιμεριςτεί ολοκλθρωτικά θ επιχείρθςθ δίχωσ τον επιμεριςμό του με τα καταςτιματα 
λιανικισ πϊλθςθσ, γεγονόσ που κα επζτρεπε τθν αγορά φκθνϊν Passive-Tags χωρίσ τθν 
ικανότθτα επανεγγραφισ. Σο κόςτοσ αγοράσ τθσ κάκεετικζτασ ανζρχεται ςε 0,50€/Tag 
για μαηικι παραγγελία 30000 μονάδων, που αντιςτοιχοφν ςε δφο για κάκε παλετοκζςθ 
για το 2004 με προοπτικι ςταδιακισ μείωςθσ κόςτουσ 10% ανά πρόςκετθ ετιςια 
παραγγελία με ςτόχο τθ μείωςθ ςτθν τιμι των 0,22€/Tag το ζτοσ 2011. Σο κόςτοσ τθσ 



 
75 

 

ετικζτασ δεν είναι το μοναδικό, αφοφ απαιτείται και θ αγορά ενόσ μθχανιματοσ 
εκτφπωςθσ smart-label για τθν επικόλλθςθ τθσ ετικζτασ ςτα προϊόντα. Ενδεικτικι τιμι 
μθχανιματοσ smart-label printer 1500€. Τποτίκεται τζλοσ ότι τα κόςτθ αναγραφισ και 
προγραμματιςμοφ ετικετϊν με τον κατάλλθλο EPC, κακϊσ και τα κόςτθ επικόλλθςθσ 
τθσ ετικζτασ ςτα προϊόντα ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ζξοδα ενθμζρωςθσ και 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

 
Κόζηορ Αναγνυζηών (Reader cost) 

 

Οι αναγνϊςτεσ τροφοδοτοφν τισ ετικζτεσ με τθν απαραίτθτα ενζργεια, λαμβάνουν τα 
δεδομζνα των ετικετϊν και διαχειρίηονται ειδικοφσ αλγορίκμουσ με ςκοπό να μποροφν 
να αναγινϊςκουν πάνω από μία ετικζτα τθ φορά (anti-collision algorithms). 
Λειτουργοφν μζςω ενόσ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ που ονομάηεται Application 
Programming Interface-API, το οποίο παρζχει πλθροφορίεσ για τθν ικανότθτα 
ανάγνωςθσ (reader’s read cycle), τθν ιςχφ του αναγνϊςτθ και άλλεσ λειτουργίεσ 
εγκατάςταςθσ. Σο προμθκεφει ο καταςκευαςτισ χωρίσ επιπλζον κόςτοσ, αφοφ 
ςυνυπολογίηεται ςτθν τελικι τιμι αγοράσ του αναγνϊςτθ. Σο κόςτοσ των αναγνωςτϊν 
διαφζρει ανάλογα με τθν εμβζλεια, τθν ταχφτθτα και τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ, το 
δίκτυο διαβίβαςθσ δεδομζνων και τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ τθσ antenna. Οι 
φκθνότεροι αναγνϊςτεσ ςε μορφι PDA κοςτίηουν 200€. Αναγνϊςτεσ που 
τοποκετοφνται ςε ράφια θ ςε ανυψωτικά μθχανιματα (forklifts) κοςτίηουν μζχρι και 
2500€, ενϊ αναγνϊςτεσ που τοποκετοφνται για αναγνϊριςθ αντικειμζνων ςε ταινίεσ 
μεταφοράσ και ςε αποβάκρεσ κυμαίνονται από 2500-10000€. τθν περίπτωςθ που 
εξετάηουμε απαιτείται θ αγορά και θ εγκατάςταςθ ενόσ UHF αναγνϊςτθ με τζςςερισ 
υποδοχζσ antennas (4 antenna ports) για κάκε αποβάκρα (dock door) 15 ςυνολικά 
αξίασ 2500/αναγνϊςτθ, θ αγορά ενόσ επιπλζον UHF αναγνϊςτθ με δφο υποδοχζσ 
antennas για κάκε 1000m2 του κζντρου διανομισ, 10  ςυνολικά αξίασ 500€/αναγνϊςτθ 
και ενδζχεται θ επιπλζον αγορά φορθτϊν τφπου PDA αναγνωςτϊν, 3 ςυνολικά αξίασ 
200€/ανγνϊςτθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του αποκθκευτικοφ κυκλϊματοσ. Οι τιμζσ 
ςτθρίηονται ςτα ςθμερινά δεδομζνα και πρζπει να επιςθμανκεί θ ενδεχόμενθ μείωςθ 
ςτο κόςτοσ των αναγνωςτϊν που αγγίηει το 10% ετθςίωσ λόγω τθσ ευρείασ αποδοχισ 
τθσ τεχνολογίασ και τθσ αναμενόμενθσ ζξαρςθσ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των 
καταςκευαςτϊν. 

 
Κόζηορ Antenna και Multiplexers 

 

Οι antennas αποτελοφν ςυςτατικό του υποςυςτιματοσ των αναγνωςτϊν. Σο κόςτοσ 
τουσ κυμαίνεται από 25-500€ ανάλογα με τθν εφαρμογι και τθ ςυχνότθτα λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ RFID. τθν περίπτωςθ που εξετάηουμε απαιτοφνται 4 antennas για 
κάκε αναγνϊςτθ που βρίςκεται ςε dock door κόςτουσ 50€/antenna και 2 antennas για 
κάκε επιπλζον αναγνϊςτθ του κζντρου διανομισ κόςτουσ 30€/antenna. Ανάλογα με 
τον αρικμό των antennas που χρθςιμοποιοφμε για κάκε αναγνϊςτθ ζνασ ι 
περιςςότεροι multiplexers απαιτοφνται για να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ του δικτφου. Σο 
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κόςτοσ τουσ κυμαίνεται μεταξφ 500-2000€ και απαιτείται ζνασ multiplexer για κάκε 
αναγνϊςτθ dock door αξίασ 1000€ λόγω τθσ φπαρξθσ των 4 antennas. 

 
Κόζηορ Δλεγκηών ( Controller Cost) 

 

Για κάκε αναγνϊςτθ ι ομάδα αναγνωςτϊν απαιτείται θ φπαρξθ ενόσ controller, ενόσ 
φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι υψθλϊν απαιτιςεων που διαχειρίηεται το 
λογιςμικό λειτουργίασ του αναγνωςτϊν. Σο κόςτοσ τουσ κυμαίνεται μεταξφ 1500- 
3000€. υνίςταται θ αγορά δφο υπολογιςτϊν με κόςτοσ 2000€/controller για τισ 
ανάγκεσ του κζντρου διανομισ. 

 
Κόζηορ Καλυδίυζηρ (cabling) 

 

Προκειμζνου να τροφοδοτοφνται οι αναγνϊςτεσ και οι ελεγκτζσ (controllers) με τθν 
απαραίτθτθ ενζργεια απαιτείται θ καλωδίωςθ του ςυςτιματοσ με ειδικϊν απαιτιςεων 
High-Grade RF καλϊδια κόςτουσ 30€/μζτρο καλωδίωςθσ. 

 
Κόζηορ Δγκαηάζηαζηρ (Installation) 

 

Σο κόςτοσ τοποκζτθςθσ των επιμζρουσ εξαρτθμάτων αποτελεί ζνα ςθμαντικό 
παράγοντα κόςτουσ που πρζπει να ςυνυπολογιςτεί κατά τθν καταγραφι των δαπανϊν 
εκκινιςεωσ. Τπολογίηεται το αναμενόμενο κόςτοσ διαχείριςθσ υλικϊν εγκατάςταςθσ να 
κυμανκεί μεταξφ 200-250€ ανά αναγνϊςτθ, αφοφ είναι επιρρεπείσ ςτισ βλάβεσ λόγω 
επίδραςθσ εξωγενϊν παραγόντων και απαιτείται θ τοποκζτθςθ τουσ ςε ειδικά πλαίςια 
και βάςεισ ςτιριξθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τουσ. Ζνα επιπλζον 
κόςτοσ τθσ τάξθσ των 2000€ υπολογίηεται για τισ ανάγκεσ των υπολοίπων εξαρτθμάτων, 
antennas, controllers κ.τ.λ και περιλαμβάνουν υλικά τοποκζτθςθσ, πθγζσ τροφοδοςίασ 
ρεφματοσ και ενδεχόμενεσ άλλεσ ανάγκεσ φπαρξθσ υλικϊν. 

 
Κόζηορ Ρύθμιζηρ και ςνηονιζμού (Tuning Cost) 

 

Κάκε φυςικό περιβάλλον ανάλογα με τισ ιδιομορφίεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του 
αλλθλεπιδρά με τισ πθγζσ εκπομπισ ραδιοκυμάτων και μεταβάλλει ςε μεγάλο βακμό 
τθν ζνταςθ και τθν ικανότθτα λειτουργίασ τουσ. Απαιτείται θ μελζτθ του πεδίου 
εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ για τθν φπαρξθ νεκρϊν ςθμείων θ ηωνϊν απορρόφθςθσ 
ραδιοκυμάτων και ο κατάλλθλοσ ςυντονιςμόσ των εξαρτθμάτων για τθν επιτυχι 
λειτουργία τουσ. Σο κόςτοσ παρουςιάηει μεγάλθ διακφμανςθ και εξαρτάται από τθν 
επιλογι των RF εξαρτθμάτων και τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ τθσ αποκικθσ. 
 
Κόζηορ Λογιζμικού (Software Cost) 

 

Βαςικό παράγοντα επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ RFID, 
αποτελεί το λογιςμικό (software) τθσ εγκατάςταςθσ θ αλλιϊσ middleware. Πρόκειται 
για τθν καρδιά του ςυςτιματοσ RFID αφοφ ςυλλζγει και μεταφράηει τα δεδομζνα των 
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ετικετϊν ςε επιχειρθματικά δεδομζνα, ςυνεργάηεται με τα Warehouse Management 
Systems και Enterprise Resource Planning Systems για τθν εξαγωγι reports και 
αναφορϊν και ελζγχει τθ λειτουργία όλων των επιμζρουσ τεχνολογικϊν εξαρτθμάτων. 
Σο κόςτοσ του λογιςμικοφ εξαρτάται από τισ απαιτιςεισ του διαχειριςτι, το επικυμθτό 
επίπεδο ελζγχου του ςυςτιματοσ και τθ ςυμβατότθτα με τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν. Τπάρχουν περιπτϊςεισ που κεωρείται 
αμελθτζο όπωσ τθν περίπτωςθ του Savant του Auto-ID Center, αυξάνεται όμωσ 
υπερβολικά ανάλογα με τισ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ και μπορεί να ξεπεράςει τα 
500000€ ςε περίπτωςθ εκτεταμζνθσ αναβάκμιςθσ του υπάρχοντοσ software για λόγουσ 
αναβάκμιςθσ. 

 
Κόζηορ Αναβάθμιζηρ (Integration Cost) 

 

Αποτελεί ςθμαντικι δαπάνθ εκκινιςεωσ ανεξάρτθτα από τθν επιλογι λογιςμικοφ. ε 
μερικζσ περιπτϊςεισ ενδζχεται και ολόκλθρθ αντικατάςταςθ του hardware εξοπλιςμοφ 
τθσ επιχείρθςθσ για λόγουσ αςυμβατότθτασ και ανικανότθτασ τθσ realtime διαχείριςθσ 
του μεγάλου όγκου δεδομζνων και πλθροφοριϊν. Σο κόςτοσ εξαρτάται από τθν 
κατάςταςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ, ςθμειϊνεται όμωσ ότι λόγω τθσ καινοτομίασ 
τθσ τεχνολογίασ RFID και λαμβάνοντασ υπόψθ αυτά που προαναφζρκθκαν ςτθν 
ανάλυςθ του κόςτουσ λογιςμικοφ, μπορεί θ ςυνολικι δαπάνθ να ξεπεράςει τα 
500000€, ανάλογα βζβαια και με τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ. τθν περίπτωςθ που 
εξετάηουμε κεωροφμε ότι θ επιχείρθςθ ζχει ιδθ επενδφςει ςτθν τεχνολογία Bar Code 
και ςτθν εφαρμογι ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν (WMS, 
ERP) και το κόςτοσ αναβάκμιςθσ software και hardware κα ανζλκει ςτο ποςό των 
40000€. 
 

 
Κόζηορ ςνηήπηζηρ και Αναβάθμιζηρ Δξοπλιζμού (Maintenance and Support) 

 

ε αντίκεςθ με τα προαναφερκζντα one-time costs, θ ςυντιρθςθ και θ αναβάκμιςθ 
του δικτφου RFID πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςαν ςυνεχι και επαναλαμβανόμενθ 
δαπάνθ. Τπολογίηεται ςτο 10% του κόςτουσ εγκατάςταςθσ τθσ τεχνολογίασ και 
περιλαμβάνει τθν αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ, τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ 
χριςθσ του λογιςμικοφ, τθν ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ ελαττωματικϊν εξαρτθμάτων, 
τθν αγορά επιπλζον ετικετϊν, γενικά ζξοδα ςυντιρθςθσ του δικτφου κ.α. 
 
Κόζηορ Δκπαίδεςζηρ Πποζυπικού και Δπαναζσεδιαζμόρ Δπισειπημαηικών 

Γιαδικαζιών (Training and Process Redesign) 

 

Σα τελευταία κομμάτια του puzzle που ςυνκζτουν το ςφνολο των δαπανϊν εκκινιςεωσ 
αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ του υπάρχοντοσ προςωπικοφ ςτθν αφομοίωςθ τθσ νζασ 
τεχνολογίασ και ςτον πικανό επαναςχεδιαςμό οριςμζνων επιχειρθματικϊν 
διαδικαςιϊν για τθν επιτυχι αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ RFID. Κα χρειαςτεί θ 
παρουςία 2 εξειδικευμζνων εργαηόμενων για κάκε 1000m2 του κζντρου διανομισ και ο 
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μερικόσ επαναςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν, αφοφ θ επιχείρθςθ κεωρείται ότι 
αξιοποιοφςε μζχρι πρότινοσ τθν παρεμφερι τεχνολογία Bar Code. Σο κόςτοσ 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ και θ ςυνολικι αφομοίωςθ τθσ τεχνολογίασ RFID ενδζχεται 
να επιφζρει λάκθ και να προκαλζςει απϊλειεσ εςόδων ςτθν επιχείρθςθ τθσ τάξεωσ των 
15000€. 

 
Κόζηορ αμοιβήρ ππομηθεύηπιαρ εηαιπείαρ 

 

Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάλυςθ και θ τελικι εγκατάςταςθ τθσ τεχνολογίασ RFID κα 
πραγματοποιθκεί από τθν προμθκεφτρια εταιρεία θ οποία κα αναλάβει και τθν 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν αφομοίωςθ τθσ. Τπολογίηεται το ςυνολικό κόςτοσ 
ανάλυςθσ και διεκπεραίωςθσ του project να ανζλκει ςτα 50000€ περιλαμβανομζνων 
των αμοιβϊν των project managers, των υπαλλιλων εγκατάςταςθσ τθσ τεχνολογίασ, 
των τεχνικϊν εγκατάςταςθσ αςφρματων δικτφων και των τεχνικϊν ανάπτυξθσ, 
αναβάκμιςθσ και εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ζςοδα 

 
Θ εταιρεία αναμζνεται να αποκομίςει τα οφζλθ τθσ τεχνολογίασ RFID μζςω τθσ 
ςθμαντικισ περικοπισ των εξόδων λειτουργίασ τθσ και τθσ μείωςθσ των απολεςκζντων 
κερδϊν λόγω λακϊν ι ατελειϊν ςτισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ του αποκθκευτικοφ τθσ 
κυκλϊματοσ. τθ ςυνεχεία παρουςιάηεται μία προςπάκεια ποςοτικοποίθςθσ των 
πλεονεκτθμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ, παρακζτοντασ 
ταυτόχρονα χαρακτθριςτικά από τθν ιςχφουςα κατάςταςθ που επικρατεί ςτισ 
διαδικαςίεσ αποκικευςθσ και διανομισ των 
προϊόντων τθσ εταιρείασ και των ςυνεπειϊν που ζχουν ςτθν τελικι κατάρτιςθ του 
ιςολογιςμοφ τθσ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν εκτίμθςθ των εςόδων ζχουν λθφκεί υπόψθ τα εξισ : 
 Χρονικόσ ορίηοντασ επζνδυςθσ τα 7 ζτθ 
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 Εκτιμάται θ πάροδοσ των 2 ετϊν πριν τθν οριςτικι αφομοίωςθ τθσ νζασ 
τεχνολογίασ 

 8 ϊρεσ / θμζρα το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και 360 θμζρεσ / ζτοσ 
 Δεν υπολογίηονται ποςοςτά αφξθςθσ των μιςκϊν 
 Ο χρόνοσ που εκτιμάται ότι εξοικονομείται μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ 

τεχνολογίασ RFID μεταφράηεται ςε περικοπι των εξόδων λειτουργίασ μζςω 
μείωςθσ του απαιτοφμενου εργατικοφ δυναμικοφ αφοφ οι εργαςίεσ δφναται να 
κατανεμθκοφν ςε λιγότερουσ ανκρϊπουσ 

 Εκτιμάται ότι το κόςτοσ για κάκε ϊρα κακυςτζρθςθσ του φορτθγοφ ανζρχεται 
ςε 60€ / ϊρα 

 
Περικοπή δαπανϊν μιςθοδοςίασ εργατικοφ δυναμικοφ 
 
Θ εταιρεία απαςχολεί ςε κακθμερινι βάςθ για τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ του 
αποκθκευτικοφ τθσ κυκλϊματοσ 40 εργαηόμενουσ. Ο αρικμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςε 
ετιςιεσ δαπάνεσ προςωπικοφ 504000€, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζςο μεικτό μθνιαίο 
μιςκό που κυμαίνεται ςτα 900€ και υπολογίηοντασ 14 ςυνολικά μιςκοφσ / ζτοσ 
κατανεμθμζνουσ ςε 12 μινεσ αναλογικά. Θ εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ και θ 
ςυςτθματικι ςταδιακι αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν receiving, picking, shipping 
ςτοχεφει ςτθ ςταδιακι μείωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ κατά 2 εργαηόμενουσ / ζτοσ 
που μεταφράηεται ςε ετιςια εξοικονόμθςθ εςόδων 25200€ / ζτοσ μζχρι να απαρικμεί θ 
εταιρεία ςυνολικά 26 εργαηομζνουσ με το πζρασ του χρονικοφ ορίηοντα τθσ επζνδυςθσ 
το 2011. 
 

 
Αύξηζη ηηρ ακπίβειαρ και ηηρ αποδοηικόηηηαρ ζηιρ παπαλαβέρ και ηην Σοποθέηηζη 

 

Εκτιμάται θ μείωςθ του απαιτοφμενου χρόνου διεκπεραίωςθσ και του εργατικοφ 
κόςτουσ που ξοδεφεται για τον ζλεγχο και τθν εξακρίβωςθ των ειςερχόμενων 
παραγγελιϊν (receiving checking) και τθν αντιςτοιχία τουσ με τα τιμολόγια παραλαβισ 
και τα Advanced Shipment Notes-ASN. Θ ακριβισ αντιςτοιχία τθσ ποςότθτασ και του 
είδουσ του φορτίου ςε ςχζςθ με αυτά που παραγγζλκθκαν, αυξάνει το επίπεδο τθσ 
ακρίβειασ προςδιοριςμοφ των παραλθφκζντων προϊόντων γεγονόσ που οδθγοφςε ςε 
περιττά ζξοδα για προϊόντα που πλθρϊκθκαν και δεν παραλιφκθκαν.  
Επιςθμαίνεται ότι το ετιςιο ποςοςτό των λανκαςμζνων ειςερχόμενων παραγγελιϊν 
ςτο κζντρο διανομισ ανζρχεται ςτο 2% των πωλιςεων που αντιςτοιχεί ςε ετιςιεσ 
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απϊλειεσ εςόδων τθσ τάξεωσ των 200000€. Εκτιμάται ότι το ποςοςτό αυτό με τθν 
εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ RFID κα μειωκεί ςταδιακά ςτο 1,5% το 2005 και από το 
2006 ςε ςυνδυαςμό με τθν εξοικείωςθ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθ νζα τεχνολογία 
κα επζλκει ςταδιακι μείωςθ 0,25% / ζτοσ που μεταφράηεται ςε περικοπι εξόδων 
λειτουργίασ τθσ τάξεωσ των 25000€ /ζτοσ, μζχρι να ςτακεροποιθκεί ςτο επίπεδο του 
0,1% που είναι αποδεκτό. 
Ανάλογθ ενδζχεται να είναι και θ μείωςθ του απαραίτθτου χρόνου για τοποκζτθςθ των 
παλετϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ αποκικθσ (picking efficiency), μζςω του επιτυχοφσ 
αυτόματου διαχωριςμοφ των απαραίτθτων διαδρομϊν πεηϊν και περονοφόρων pickers 
από το εξειδικευμζνο λογιςμικό WMS τθσ αποκικθσ.  
Επιπρόςκετα τονίηεται ότι ο χρόνοσ που κα εξοικονομείται για τον ζλεγχο τθν 
διόρκωςθ και τθν τοποκζτθςθ (picking) των ειςερχόμενων παραγγελιϊν εκτιμάται ςτισ 
5 ϊρεσ / θμζρα, ενϊ ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εκφόρτωςθσ μζςω τθσ αυτόματθσ 
αναγνϊριςθσ προϊόντων κα μειωκεί κατά 0,3 ϊρεσ / φορτθγό, γεγονόσ που κα αυξιςει 
τον ςυνολικό κακιερωμζνο όγκο διεκπεραίωςθσ. 
 

 
 
Βεληίυζη διαδικαζίαρ απογπαθήρ καηάζηαζηρ ηος αποθέμαηορ 

 

Με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID μειϊνεται ο ςυνολικόσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ 
απογραφισ του επιπζδου του αποκζματοσ κακιςτϊντασ πιο εφκολεσ και 
αποτελεςματικζσ τισ διαδικαςίεσ ανεφοδιαςμοφ και αναπλιρωςθσ του( replenishment-
restocking process). Ζτςι, μειϊνεται ο χρόνοσ ελζγχου τθσ απαραίτθτθσ διακεςιμότθτασ 
των προϊόντων ςτα ράφια τθσ αποκικθσ κατά 5 ϊρεσ / θμζρα, γεγονόσ που ενιςχφει 
τθν πρόκεςθ τθσ εταιρείασ για περικοπι του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
Επιςθμαίνεται ότι οι ετιςιοι απαραίτθτοι ζλεγχοι απογραφισ τθσ κατάςταςθσ του 
αποκζματοσ( physical inventory counting efficiency) ανζρχονται ςε 6/ζτοσ και θ μζςθ 
διάρκεια τθσ ςυνολικισ απογραφισ κυμαίνεται ςτισ 120 ϊρεσ / ζτοσ ιτοι 15θμζρεσ / το 
χρόνο, γεγονόσ που αυξάνει το εργατικό κόςτοσ και τον χρόνο διεκπεραίωςθσ. 

 
Μείυζη ηος επιπέδος ηος σπήζιμος αποθέμαηορ 

 

Θ αντικειμενικι αξία του αποκζματοσ τθσ επιχείρθςθσ αντιςτοιχεί ςτο 50% τθσ αξίασ 
των ετιςιων πωλιςεων και ενδεχόμενθ μείωςθ του χριςιμου και αξιοποιιςιμου 
επιπζδου του οδθγεί ςτθν αποδζςμευςθ ικανϊν αναγκϊν ςε κεφάλαιο κίνθςθσ. Με τθν 
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αυτόματθ αναγνϊριςθ του επιπζδου του αποκζματοσ και τθν ακριβι real-time 
διαχείριςθ του κακίςταται δυνατι θ αντικειμενικότερθ πρόβλεψθ τθσ ηιτθςθσ, γεγονόσ 
που μειϊνει τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ φαινομζνων υπεραποκεματοποίθςθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του υπερβολικοφ δεςμευμζνου αποκζματοσ ανζρχεται 
ςτο 10% τθσ αξίασ του ςυνολικοφ λόγω αδυναμίασ επιτυχοφσ διαχείριςθσ του, δθλαδι 
το ποςό του δεςμευμζνου κεφαλαίου ανζρχεται ςτα 500000€. Με τθν ακριβι και real-
time επίγνωςθ τθσ κατάςταςισ του και τθν επιτυχι αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ 
πλθροφορίασ το ποςοςτό αυτό κα μειϊνεται ςταδιακά κατά 2% / ζτοσ με προοπτικι 
ςτακεροποίθςθσ του ςτο 0,5% τθσ αξίασ του ςυνολικοφ από το 2009 και μετά. 
 

 
 
Ακπίβεια και αποδοηικόηηηα ζηη δπομολόγηζη και ηην παπάδοζη παπαγγελιών 

 

θμαντικι αναμζνεται να είναι θ μείωςθ του χρόνου που απαιτείται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ αντιςτοιχίασ των εξερχόμενων παραγγελιϊν με τα δεδομζνα και τα 
ςτοιχεία των δρομολογιςεων και των απωλειϊν εςόδων με προϊόντα που 
ςτάλκθκανκαι δεν παραγγζλκθκαν ι παραγγζλκθκαν και δεν ςτάλκθκαν. Αναφζρεται 
ότι κακθμερινά κα εξοικονομείται 1 ϊρα / θμζρα για τον απαραίτθτο ζλεγχο των 
εξερχόμενων παραγγελιϊν και 2 ϊρεσ / θμζρα για τθν εξακρίβωςθ των λακϊν και τθν 
διόρκωςθ τουσ. Επιπρόςκετα μζςω τθσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ τθσ ταυτότθτασ των 
παλετϊν μειϊνεται ο χρόνοσ φόρτωςθσ των παραγγελιϊν κατά 0,4 ϊρεσ / φορτθγό, 
βελτιςτοποιϊντασ παράλλθλα τθν αξιοποίθςθ τθσ χωρθτικότθτασ τουσ, γεγονόσ που 
ενδζχεται να οδθγιςει και ςτθν πϊλθςθ δφο ζωσ τριϊν φορτθγϊν με το πζρασ του 
χρονικοφ ορίηοντα τθσ επζνδυςθσ. 
Σονίηεται ότι το ποςοςτό των λανκαςμζνων εξερχόμενων παραγγελιϊν ανζρχεται ςτο 
1% των πωλιςεων που μεταφράηεται ςε ετιςιεσ απϊλειεσ εςόδων τθσ τάξθσ των 
100000€ / ζτοσ και θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ RFID ενδζχεται να επιφζρει τθ ςταδιακι 
μείωςθ 0,2% / ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε ζςοδα 20000€ / ζτοσ μζχρι τθν ςτακεροποίθςθ 
του ποςοςτοφ των λανκαςμζνων εξερχόμενων πωλιςεων ςτο 0,05%. 
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Μείυζη ηυν απυλειών λόγυ κλοπών 

 

Με τθν ςυνολικι εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ RFID από όλα τα μζλθ τθσ εφοδιαςτικισ 
αλυςίδασ, ενδζχεται θ δραματικι μείωςθ ι ακόμθ και θ εξάλειψθ του φαινομζνου των 
απωλειϊν εςόδων λόγω κλοπισ των προϊόντων, κακϊσ κα κακίςταται δυνατι θ 
ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τουσ ςτο δίκτυο τθσ αλυςίδασ.  
Αναφζρεται ότι ποςοςτό των κλοπϊν που υπόκειται θ εταιρεία ανζρχεται ςτο 0,7% των 
πωλιςεων ι ςε απϊλειεσ εςόδων τθσ τάξθσ των 70000€ / ζτοσ, με προοπτικι μείωςθσ 
ςτο 0,05% ιτοι ςε 5000€ από τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ τθσ νζασ τεχνολογίασ. 

 
 
Μείυζη ηος ποζοζηού ηυν απούληηυν πποφόνηυν 

 

Καταγραφι των δεδομζνων τθσ εταιρείασ επζδειξε ότι το ποςοςτό των αποφλθτων 
προϊόντων λόγω καταςτροφισ, παλαίωςθσ, εκπλιρωςθσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ ι 
λόγω τθσ εποχικότθτασ τθσ φφςθσ τουσ ανζρχεται ςτο 3% των πωλιςεων ιτοι απϊλειεσ 
εςόδων τθσ τάξθσ των 300000€ / ζτοσ. Μζςω τθσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και τθσ 
ορκότερθσ διαχείριςισ τουσ το ποςοςτό δφναται να μειϊνεται ςταδιακά κατά 0,5% / 
ζτοσ και να ςτακεροποιθκεί ςτο αποδεκτό ποςοςτό των 0,2% των πωλιςεων ιτοι ςε 
απϊλειεσ των 20000€ / ζτοσ με περαιτζρω προοπτικι μείωςθσ. 
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Μείυζη ή εξάλειτη out-of-stock πεπιπηώζευν 

 

Είναι γενικά αποδεκτό το γεγονόσ ότι θ ζλλειψθ τθσ διακεςιμότθτασ του προϊόντοσ 
οδθγεί ςε απϊλειεσ εςόδων. Θ τεχνολογία RFID οδθγεί ςε ακριβζςτερο forecasting τθσ 
πορείασ των πωλιςεων με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ ορκι και αποτελεςματικι 
διαχείριςθ τθσ διακεςιμότθτασ ςτα ράφια τθσ αποκικθσ.  
Σονίηεται ότι θ εταιρεία βρίςκεται αντιμζτωπθ με τθ εμφάνιςθ out-of-stock 
περιπτϊςεων 20 θμζρεσ / ζτοσ γεγονόσ που μεταφράηεται ςε τεράςτιεσ απϊλειεσ 
εςόδων και ςυγκράτθςθ τθσ πορείασ του επιπζδου των πωλιςεων. Με τθ χριςθ τθσ 
τεχνολογίασ RFID ενδζχεται θ ςταδιακι αφξθςθ των πωλιςεων μζχρι και ςε ποςοςτό 
1,4% μζςω τθσ εξάλειψθσ των out-of-stock περιπτϊςεων με το πζρασ του χρονικοφ 
ορίηοντα τθσ επζνδυςθσ. 
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 Οικονομικά ςτοιχεία 
 
Βαςικζσ Παραδοχζσ 
 
Α. Δαπάνεσ 

 
1. Θ εταιρεία ςκοπεφει να αγοράηει 30000 ετικζτεσ το χρόνο για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν τθσ, με το κόςτοσ τουσ να μειϊνεται όπωσ προαναφζρκθκε κατά 10% επί τθσ 
ςθμερινισ τουσ τιμισ το χρόνο. 
 

 
 
2. Τπολογίηεται μία πάγια ετιςια δαπάνθ ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ του 
εξοπλιςμοφ που κυμαίνεται ςτο 10% του αρχικοφ κόςτουσ του παραγωγικοφ 
εξοπλιςμοφ. 
3. Θ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ του εξοπλιςμοφ υπολογίηεται να ξεπεράςει τα 15 χρόνια 
λειτουργίασ. 
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Β. Περικοπι Απωλειϊν Εςόδων 

 
Θ εταιρεία δεν επενδφει ςτθν τεχνολογία RFID με ςκοπό τθν άμεςθ αφξθςθ των εςόδων 
τθσ, αλλά προςδοκά ςτθ μείωςθ των διαφυγόντων κερδϊν τθσ και τθ ςυμπίεςθ του 
λειτουργικοφ κόςτουσ των διαδικαςιϊν αποκικευςθσ και διανομισ των προϊόντων τθσ 
και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και του Customer Service. 
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υμπεράςματα 

 
Σα ςτοιχεία που προζκυψαν κατά τθν παραπάνω ανάλυςθ τθσ προοπτικισ εφαρμογισ 
τθσ τεχνολογίασ RFID ςτο κζντρο διανομισ αποδεικνφουν τθ δυναμικι τθσ καινοτομικισ 
τεχνολογίασ. Σο ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα που προςφζρει θ τεχνολογία φαίνεται 
από το γράφθμα που ακολουκεί και ςυνίςταται ςτθ ςυμπίεςθ του λειτουργικοφ 
κόςτουσ και τον περιοριςμό των απωλειϊν εςόδων του κζντρου διανομισ, που 
προκφπτουν από ατζλειεσ και δυςλειτουργίεσ ςτισ μζχρι πρότινοσ διαδικαςίεσ 
διαχείριςθσ του αποκθκευτικοφ τθσ κυκλϊματοσ. 
 
Για τθν ακριβι ωςτόςο αξιολόγθςθ των εξαγχκζντων οικονομικϊν ςτοιχείων κρίνεται 
ςκόπιμθ θ επιςιμανςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν : 
 

 Θ ςυνολικι δαπάνθ εγκατάςταςθσ τθσ τεχνολογίασ RFID περιορίςτθκε αφοφ 
υποτζκθκε θ φπαρξθ τθσ τεχνολογίασ Bar Code και ενόσ εξειδικευμζνου 
λογιςμικοφ υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν του αποκθκευτικοφ κυκλϊματοσ. ε 
αντίκετθ περίπτωςθ θ ςυνολικι δαπάνθ εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ ξεπερνά με 
αςφαλείσ εκτιμιςεισ το ποςό των 500000€. 

 Θ τεχνολογία RFID παρουςίαςε τόςο ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ με τθν 
προχπόκεςθ φπαρξθσ ατελειϊν και παραλείψεων τζτοιασ ζκταςθσ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, ορκότερθσ διαχείριςθσ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν του κζντρου 
διανομισ, τα οφζλθ κα παρουςιαηόταν ςαφϊσ πιο περιοριςμζνα. 

 Θ επιλεχκείςα μορφι υιοκζτθςθσ τθσ τεχνολογίασ είναι ςε επίπεδο 
ετικετοποίθςθσ παλετϊν (pallet-level taggeting). Σο κόςτοσ εφαρμογισ τθσ 
τεχνολογίασ ςε επίπεδο κιβωτίου (case-level taggeting) ι κόςτοσ μεμονωμζνου 
τεμαχίου (item-level taggeting) κυμαίνεται ςε αρκετά υψθλότερα επίπεδα, τα 
πλεονεκτιματα ωςτόςο είναι ακόμθ περιςςότερα. 

 Τποτζκθκε θ γριγορθ ςχετικά αφομοίωςθ τθσ τεχνολογίασ από το εργατικό 
δυναμικό τθσ αποκικθσ (περίοδοσ 2 ετϊν) γεγονόσ που περιόριςε τισ απϊλειεσ 
και ζκανε εμφανι τα πλεονεκτιματα τθσ τεχνολογίασ από το πρϊτο κιόλασ ζτοσ 
λειτουργίασ τθσ. 

 Οι εκτιμιςεισ για περικοπι του εργατικοφ δυναμικοφ εμπεριζχουν υψθλό 
ςυντελεςτι αβεβαιότθτασ και προχποκζτουν τθν ομαλι και επιτυχι 
προςαρμογι του ςτα νζα δεδομζνα λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και 
ςτακεροποίθςθ του ςυνολικοφ όγκου διεκπεραίωςθσ ςτα ςθμερινά δεδομζνα. 

 Παραλείφκθκε ςκοπίμωσ θ προςκικθ του Φ.Π.Α κατά τον υπολογιςμό τθσ 
αρχικισ δαπάνθσ τθσ επζνδυςθσ λόγω παραμζνουςων ανακριβειϊν ςτο κζμα 
τθσ ακριβοφσ κοςτολόγθςθσ και διάκεςθσ των επιμζρουσ εξαρτθμάτων ςτθν 
ελλθνικι αγορά . 
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