
 

  

 

 

  فصل هشتم

  

  گيت

  )هاي ضد سرقت فروشگاهيسيستم(
  

   



  مقدمه

، شامل لباسهاي هوشمند فروشگاهي يا به اصطالح دزدگير  ، گيتفروشگاهيگيت 

در صورتي كه . باشد هاي مربوطه مي آنتني در خروجي، و جداكننده يا خنثي كننده تگ

هاي خروجي   يا آنتن گيتاز فروشگاه خارج كند،  كااليي را به صورت غير قانوني ،سارق

هاي  تگ .سازدخروج غير قانوني كاال آگاه ميآالرم داده و نگهبان يا فروشنده را نسبت به 

هاي پالستيكي  تگ ،تمنظور از تگ سخ. باشند هاي نرم و سخت مي مربوطه شامل تگ

جدا كننده از  مگنتباشند كه با  مي.. مستطيلي و ، تگ تگ گلفي ،همانند تگ صدفي

هاي نرم به  ولي تگ .شوند جدا شده و براي استفاده مجدد نگهداري مي ،يا كاال پوشاك

تگاه خنثي كننده يا دي صورت برچسب يا ليبل بوده و به هنگام فروش كاال توسط دس

الزم به ذكر است كه . شود خنثي شده و همراه با كاال از فروشگاه خارج مي، اكتيويتور

  .عمومي تفاوت دارد دزدگيراساس كار دزدگير لباس با 

اي  كاربرد گسترده سيستم تصاوير مداربستههاي فروشگاهي كه امروزه در كنار  گيت

 ،ها ترين سيستممشهور. RF ،AM ،EM. كنند هاي مختلفي پيروي مي اند، از سيستم يافته

فاصله . است  اي يافته رواج گسترده ،باشد كه به دليل قيمت مناسب آن مي RFسيستم 

باشد كه  سانتي متر مي 180حداكثر در بهترين محيط تا  ،بين دو آنتن در اين سيستم

در  ،تر استگران كه اندكي AMسيستم . كارايي بهتري دارد ،هاي كمتر البته در فاصله

نصب آن  .اين سيستم خطاي كمتري دارد. صرفه اقتصادي دارد ،هاي خيلي بزرگ فروشگاه

سيستمي  EM. باشد بيشتر نيز مي تواند افزاري بوده و فاصله بين دو آنتن  به صورت نرم

اين . ها كاربرد دارد هاي آن در كتابخانه است كه به دليل امكان فعال و غير فعال سازي تگ

ولي به دليل فاصله اندك ميان دو آنتن و هزينه  مي باشد پاسخگو نيزسيستم بر روي فلز 

  .ها دارد رواج كمتري در فروشگاه ،باالي سيستم و ليبل

 .در ادامه به بررسي انواع سيستم هاي ضد سرقت فروشگاهي خواهيم پرداخت



   RF يا سيستم امواج راديويي -8-1

 RFهاي سانتي متر باشد، فركانس كار سيستم 180بين دو آنتن مي تواند تا  اصلهف

ها بصورت استاندارد در آمده هرتز مي باشد كه در خيلي از كشور مگا 10هرتز تا  مگا2از 

از يك سيگنال جاروب جهت آشكار كردن  RFهاي سيستم ،از موارد بسياريدر . است

يك پايه  اوقات آنتن فرستنده وآنتن گيرنده در ي ازدر بعض. استفاده مي كنند ،انواع تگ

تواند سيستم تك پايه گفته مي شود كه مي ،هاكه به اين نوع سيستم گيرندمي قرار

هاي تك سيستم. عمل نمايد ،بصورت پالس يا سيگنال جاروب يا تركيبي از هر دو روش

تك پايه معموال با تگ هاي سيستم. مناسب هستند ، بسيارهاي كوچكهپايه براي فروشگا

ها از خود امواج نآنت .تر استسخت عمل مي كند كه معموال نوع برچسبي آن گران

  .ها را تشخيص دهندضعيفي ارسال مي كنند تا تگ

  -AMسيستم مغناطيسي در محدوده امواج صوتي  -8-2

با امكان تشخيص حركت سريع  ،هاي زيادداراي قابليت پوشش عرض AMسيستم 

كيلو هرتز ارسال  58آنتن فرستنده يك موج راديويي با فركانس . برچسب يا تگ مي باشد

مانند (شروع به نوسان مي كند مي كند كه باعث باردار شدن تگ مي گردد و تگ 

كردن امواج سپس آنتن فرستنده خاموش مي گردد وآنتن گيرنده شروع به آشكار) پازونديا

كوچك شروع به پردازش امواج دريافتي از  يك كامپيوتر. ال شده از طرف تگ مي كندارس

سيستم  ،در صورتي كه تطابق زماني و سطح سيگنال دريافتي صحيح باشد .تگ مي كند

 .آالرم به صدا در خواهد آمد

 .دمي باش يداراي قابليت تغيير شكل بر اثر ميدان مغناطيس AMهاي بر چسب

اگر يك تگ  .كوچك مي شوند ،ها را در ميدان مغناطيسي قرار دهيمگر آنبدين معني كه ا

به اندازه يك هزارم  ،را در ميدان مغناطيسي قرار دهيم اينچ داشته باشيم و آن 1با ابعاد 

به ميدان مغناطيسي كوچك و بزرگ شدن آن است و اگر  ،پاسخ تگ. كنداينچ تغيير مي



دقيقا مثل دياپازون عمل  ،س قرار بگيردفركانس رزونان ، درميدان مغناطيسييك  تگ در

نياز دارد ) باياس(تگ به يك تكه آهنربا جهت راه اندازي . و شروع به نوسان مي كند كرده

بدون وابستگي به جهت ميدان  ،اين قطعه فعال. يندكه به ان قطعه فعال مي گو

 2Fبا فركانس  ،يك شودتحر Fاگر تگ با فركانس  .تغيير شكل خواهد داد ،مغناطيسي

كار  Fبراي اينكه تگ در فركانس  .تر مي شودشروع به نوسان مي كند و ابعادش كوچك

اين باياس توسط يك قطعه نيمه مغناطيسي در داخل . را باياس كنيم الزم است تا آن ،كند

سيكل  ميدان تگ كوچك مي شود و در ،بدين ترتيب در سيكل اول .تگ انجام مي گيرد

  .نوسان مي كند Fدر فركانس ، در اين حالت تگ .دان تگ بزرگ مي شوددوم مي

  EMسيستم الكترومغناطيسي-8-3

هاي زنجيره اي، سوپر گردد و در فروشگاهبيشتر در اروپا استفاده مي EMسيستم 

در اين تكنولوژي يك نوار نازك آهن به همراه يك . گرددها مصرف ميها و كتابخانهماركت

برچسب در خروجي جدا نمي شود بلكه توسط يك . مي شود اندهها چسبكاالاليه چسب به 

هاي سيستم يكي از ويژگي. شود خنثي مي ،اسكنر كه داراي ميدان مغناطيسي قوي است

EM شودها ميقابليت خنثي و فعال شدن برچسب است كه موجب پائين آمدن هزينه.  

 .فركانس پائين ايجاد مي كنديك ميدان مغناطيسي با  EMآنتن فرستنده سيستم 

يك ميدان با الگوي خاص ايجاد مي كند كه اين  ،وقتي كه تگ در ميان گيت قرار بگيرد

پردازش شده و باعث  ،اين سيگنال ضعيف. الگو توسط آنتن گيرنده آشكار مي گردد

كيلو  1هرتز تا  70معموال فركانس بازتابيده شده توسط تگ بين . تحريك آالرم مي شود

رض و عبوده تر بزرگ EASمعموال از انواع سيستم  EMهاي سيستم آنتن. باشدتز ميهر

سب چاين است كه بر EMمزيت عمده سيستم . استسانتيمتر  100بين دو آنتن حداكثر 

را براي  توان آناز اين جهت مي .توان بر روي سطوح فلزي چسبانداين سيستم را مي

 .نمودها و كتابخانه ها استفاده ابزارفروشي ،هاسوپرماركت



  .در ادامه به بررسي برخي از تگ هاي رايج در بازار خواهيم پرداخت

  تگ ها -8-4

  
در ادامه شرح مختصري از  شود كههاي پر كاربرد در شكل باال ديده ميبرخي از تگ

 .ورده شده استكاربرد هر كدام آ

كاربرد ترين و شناخته شده پر ء ها جزاين تگ: و گلفي) شل(تگ هاي صدفي 

هاي برخي از نمونه. شوندهاي مورد استفاده براي محافظت از پوشاك محسوب ميترين تگ

  :است ها در تصاوير زير آمدهكاربرد آن

    



    

علت  باشد كه بهها ميي يكي ديگر از پر كاربرد ترين تگتگ مداد: تگ مدادي

اين تگ به علت سبكي و كوچكي . دنشوخوانده ميشابهت شكل آن به مداد، به اين نام 

كت و  توان به محافظت از جوراب،جمله ميآن كه از  دمتنوعي دار هاي بسياركاربرد ،ابعاد

هاي عروسكي پارچه اي، پيراهن مردانه و زنانه، كيف بچگانه، اسباب بازي هايشلوار، لباس

نشان ) پنسيل(هاي تگ مدادي اين كاربردر تصاوير زير برخي از د. اشاره نمود ...و كفش و

  :است داده شده

    

    



هاي مدادي به هر يك از تگ) لنيارد(يك بند  نمودن تگ بندي از اضافه: تگ بندي

م اين تگ به تما. باشدهاي ويژه اي ميداراي كاربرد و يا سه گوش به وجود مي آيد كه

- كه از جمله كاربردهاي آن مي، قابل الحاق است هستند، اشيايي كه داراي حلقه يا حفره

) شندباكه داراي دسته يا حلقه اي (يني لوازم تزي كمربند، توان به محافظت كيف و كفش،

  شودها در تصاوير زير ديده ميكاربرد برخي از. اشاره نمود

    

    

، دليله همين ب .تواند به سطح اجسام بچسبدليبل، برچسبي است كه مي: ليبل

 ءجز، كيلو هرتز 58با فركانس كاري  AM ليبل. دباشهاي بسيار ويژه اي ميداراي كاربرد

نوسانات  با توجه به .در حوزه سيستم هاي ضد سرقت است هاپر كاربردترين ليبل

جمله  آن كه از باشددر مجاورت فلزات و مايعات مي داراي عملكرد ويژه اي ،آكوستيكي

كه  عطر ادكلن و لوازم آرايشي، عينك، محافظت مضاعف از اشيائي ميتوان به محافظت از

 هاي وسيع ديگر و در كل هر شيئي كه بتوان بر روي آن اين ليبل راتگ دارند و كاربرد

ليبل  ابعاد اين. شوداشاره كرد كه برخي از اين كاربرد ها در تصاوير زير ديده مي ،چسباند



ليبل  هاي بيشتر اين، بر كاربرده اين ابعاد مناسبانتي متر است كسانتي متر در يك س 4

 .افزوده است

باعث شده اين ليبل  بر روي سطح اين ليبل يك باركد تصنعي چاپ شده است كه

  .اشيا بيشتر به شكل يك باركد ساده نمايش داده شود تا يك ليبل ضد سرقت

    

    
  


