بسمه تعالی

سيستم مکانيزه جمع آوري اطالعات

چکيده
جمعآورى اطالعات مورد نياز با روشهاى متنوع و با استفاده از وسائل گوناگون امکانپذير است .روش
جمعآورى اطالعات را بايد با توجه به نوع اطالعات و شرايط زمان و مکان و امکانات موجود يا قابل دسترس
انتخاب کرد .امروزه از روش های متفاوتی جهت جمع آوری اطالعات استفاده قرار می شود البته توان ،تسلط و
مهارت جمعآورىکنندگان اطالعات در استفاده از هر روش ،واستفاده ازابزارها کاربردی نيز نقش تعيينکننده ای
دارند .اين در حالی است که امروزه برای جمع آوری اطالعات از روشهای نوينی همانند سيستم مکانيزه استفاده
ميشود که در اين روشها اوال سرعت جمع آوری اطالعات بسيار باالتر از روشهای سنتی بوده و دوم اينکه درصد
اشتباهات انسانی کاهش چشمگيری پيدا کرده است .در ضمن با سرعت بيشتری هم ميتوان نتايج را استنتاج و مرور
کرد.از انواع بارکد  ،نوارهای مغناطيسی  ،اثر انگشت و غيره در اين سيستم بهره گرفته ميشود .
مقدمه
سيستم مکانيزه جمع آوري اطالعات ( Automated Data Collection Systemکه به صورت اختصار
 ADCSخوانده ميشود ) يک روش نوين است كه در آن تعدادی از تجهيزات شامل سخت افزارها و نرم افزارها
اطالعات مربوطه را با استفاده از راههای شناسايي خودکار مشخص کرده  ،بخواند و در پايان ثبت كند.نمونه ای از
روش های شناسايی خودکار عبارتند از :بارکد،کد دو بعدی، RFID،اثر انگشت ،نوار مغناطيسی و...باتوجه به قيمت
،نوع استفاده ،و راحتی کار با آن ازيکی از روشهای فوق استفاده ميگردد.و اکنون درباره ی هريک از اين روشها در
ارتباط با سيستم جمع آوری مکانيزه اطالعات ،توضيحاتی ارائه ميشود .
سيستم بارکد
امروزه استفاده از تکنولوژی بارکد بسياررايج شده است وفراوانی آن از فروشگاهها و سازمانهای بزرگ به مغازه
ها و شرکت های کوچک هم رسيده معموأل از اين سيستم در فرآيند فروش و يا انبارداری استفاده می شود .اما قابليت
های اين تکنولوژی بسيار بيشتر از اين می باشد  ،ما می توانيم هر نوع اطالعات متغير ويا ثابت را به بارکد تبديل
کنيم و با استفاده از ابزاهای متنوع مجهز به بارکد خوان اطالعات را در
فرآيندهای مختلف بازخوانی کنيم.

بارکد چيست؟
به زبان ساده مىتوان گفت :مجموعهاى از ميلهها يا خطوط سياه رنگى است که معموالا بر روى زمينهاى سفيد
چاپ شده و از آن برای شناسايى يک کاال استفاده میشود؛ بدين صورت که بارکد حاوی مشخصات يک کاال در
هنگام توليد توسط توليد کننده روی آن نصب میشود .بيشترين کاربرد کنونی بارکد شناسايی کاالی خريداری شده و
گاهی هم تشخيص قيمت آن است.
در يک تعريف دقيقتر بايد گفت :بارکد عبارت است از انتقال دادهها از طريق امواج نورى .بارکد
مجموعهاى از خطوط ميلهاى موازى با عرضهاى گوناگون (پهن و نازک) است که اندازه هر خط معنا و مفهوم

خاصى براى دستگاه بارکدخوان دارد .در حقيقت دستگاه بارکدخوان ماشينى است که اطالعات را به شکل بصرى بر
روى صفحه نمايش مىدهد.

در زير برخی از فوايد بارکد
اشاره شده است:

کردن محصوالت

◾مصونيت بيشتر از خطاپذيرى به علت کاهش دخالت نيروى انسانى و وارد نشدن دستى اطالعات.
◾دستهبندى دقيق اطالعات.
◾سرعت باال به همراه صحت بيشتر.
◾دسترسى آسان به اطالعات واقعى و حقيقى (در جريان روند توزيع و استفاده يک کاال)
◾امکان گزارشگيریهای هوشمند از اطالعات ثبتشده در سيستم.
◾امکان انجام تحليلهای هوشمند با استفاده از ابزار هوشمند تجاری بر روی اطالعات ذخيره شده در سيستم.
◾ارزان بودن سيستم بارکد نسبت به ساير سيستمهای هوشمند.
انواع بارکد ها
بارکدها به دليل سرعت ،دقت و فوايد زياد خود ،بسيار پرکاربرد شدهاند .با فراگير شدن استفاده از بارکدها نياز
به ذخيره اطالعات بيشتر در آن ها بيش از پيش احساس شد.
بنابراين تالشهای زيادی برای امکان افزايش ذخيره اطالعات در بارکد انجام شد .راهکارهايی از قبيل افزايش تعداد
ارقام بارکد و حتی قرار دادن چند بارکد در کنار يکديگر (بارکدهای چندتايی) برای ذخيره هر چه بيشتر اطالعات
ارائه شد.
اما مشکل اينجا بود که اين راهکارها ،مشکالتی نظير افزايش اندازه  ،پيچيدگی در فرآيند خوانش و افزايش قيمت
بارکد را در پی داشت و اين موضوع از کاربری بارکد میکاست.
برای حل اين مشکالت ايده ايجاد بارکدهای دوبعدی مورد توجه قرار گرفت .بارکدهای دوبعدی توانايی ذخيرهسازی
اطالعات بيشتر در اندازه کوچک را دارند .و امروزه از انواع مختلفی از بارکدهای دوبعدی به طور گسترده استفاده

می شود.

معرفی QR Code
در سال  ۴۹۹۱يک شرکت ژاپنی مبدع نوع تازهای از بارکد شد که نام  QRرا برای آن برگزيد .بارکدهای
 QRمتشکل از ماتريکسهای دوبعدی هستند .اين دو حرف مخفف عبارت « »Response Quickبه معنی پاسخ
سريع است و در واقع اشاره به رمزگشايی سريعی دارد که کدهای آن فراهم میکنند .در حال حاضر اين بارکدها
متوالترين نوع در کشور ژاپن هستند و بيشتر گوشیهای موبايل ساخت ژاپن توانايی خواندن آنها را دارند.
ظرفيت داده  QRو قابليت بازيابی
يک بارکد  QRمعمولی میتواند:

* تا  ۹۸۰۹کاراکتر نومريک،
* تا  ۱۹۹۴کاراکتر آلفانومريک،
* تا  ۹۹۹۲بايت دادهی باينری،
* و تا  ۴۰۴۹کاراکتر کانا در خود نگه دارد.
اين بارکدها در صورت مخدوش شدن هم از  ۹تا  ۲۸درصد قابليت تصحيح دارند و خوانش و رمزگشايی
آنها دچار مشکل نمیشود.
کاربردهای QR
اين نوع بارکد در ابتدا با هدف استفاده در توليد ماشينهای سنگين ابداع شد ولی امروز گسترهی وسيعی از
انواع کاربردها برای آن تعريف شده است .دليل اين استفادهی گسترده هم چيزی نيست جز اطالعات زيادی که
QRکدها قادرند در خود دربر بگيرند.
از جملهی ديگر کاربردهای QRکدها میتوان به نشانگذاری مسيرها و نقاط درون شهری ،درج اطالعات
شخصی بر روی کارتهای ويزيت ،لينکهای مرتبط با خبر در روزنامهها ،اطالعات مربوط به آثار تاريخی و
فرهنگی ،ارائهی اطالعات بيشتر دربارهی تبليغات بيلبوردها و  ...اشاره کرد.
كاربرد و مزاياي استفاده از سيستم باركد
بدون ترديد استقبالي كه دركشورهاي پيشرفته از باركد شده است را مي توان با مراجعه به اجناس و كاالهاي
آنها دريافت .ولي دامنه كاربرد باركد به اينجا ختم نمي گردد .سيستم باركد داراي موارد استفاده بيشماري در مراكز
اداري  ،صنعتي و مالي بوده كه ذيالا به چند نمونه از اين موارد اشاره ميشود :
ـ سيستمهاي فروش
در سيستمهاي فروش  ،نصب باركد برروي كاالها و استفاده از آن براي انتقال اطالعات كاالهاي فروخته
شده به كامپيوتر گامي بسيار موثر در سرعت بخشيدن به امر فروش و باال بردن ميزان كنترل و دقت در محاسبات و
عمليات مي باشد زيرا خطاهاي ناشي از فاكتورهاي انساني حذف ميگردند.
انبارها
ـ
درانبارها با استفاده از باركد ،شناسايي كاالها بسيار ساده شده و نياز به متخصصين فني انبار را كاهش ميدهد.
همچنين در پايان دوره نيز عمليات انبارگرداني به سهولت وبا سرعت انجام مي شود .در ضمن اطالعات موجودي
كاال و موقعيت قرارگيري ومشخصات آنها هميشه دردسترس است و صدور قبوض انبارو تهيه گزارشات مورد نياز
منجمله زمان سفارش مجدد براي هر قلم كاال به راحتي از طريق كامپيوتر صورت ميگيرد .
ـ خطوط توليد
درخطوط توليد كارخانجات صنعتي ازاين تكنولوژي جهت ثبت اطالعات مختلفي نظير مشخصات توليد،
مشخصات مواد مصرفي  ،كنترل كيفي  ،زمان سنجي  ،نوع توليد و كنترل كاركنان توليدي و ارائه آمارهاي توليدي
استفاده مي شود .
ـ كنترل تردد افراد
براي حفظ امنيت و كنترل تردد افراد ،كليه كارمندان با در دست داشتن كارتهايي كه حاوي اطالعات به شكل
باركد است مي توانند درهاي مخصوص را بازكرده و وارد يا خارج شوند .در ضمن استفاده از دستگاهها و تجهيزات
حساس وگرانقيمت كه همواره درمعرض استفادههاي نادرست و نابجا بوده اند را ميتوان كنتـرل نمود و قابليت تعريف
پرسنـل و حدود دسترســي هركدام به دستگاههاي مختلف را تعيين كرد و گزارشات متنوع از كاركرد دستگاهها و
افراد داشت ( كنترل دسترسي )
ـ حضوروغياب

كارتهاي شناسايي كارمندان به باركد مجهز شده و با استفاده از ساعت حضور وغياب كامپيوتري  ،اطالعات
مربوط به ساعات ورود و خروج كارمندان بدون خطا و صرف وقت و هزينه زياد به كامپيوترها وارد شده ودر پايان
ماه ليستهاي حقوق بدون فوت وقت وبا دقت صددرصد جهت پرداخت حقوق آماده هستند .
تجهيزات وساختار سيستم بارکد
رايانه های پرتابل
حجم کم  ،مجهز بودن به سيستم عامل ويندوز  ، CEمقاوم در برابر شرايط محيطی  ،مجهز بودن به بارکد
اسکنر و  ، RFIDحافظه باال  ،قابليت کار در شبکه  ،پورت  ، USBصفحه نمايش بزرگ و لمسی از جمله داليلی
است که امکان استفاده از رايانه های پرتابل ( ) Data Collectorرا در تمام محيطهای کاری امکان پذير کرده
است .بکارگيری اين دستگاه ويژه  ،سرعت  ،دقت عمل کار و کاهش هزينه های سازمانی را در پی دارد.
ساختار سيستم
ساختار سيستم از دو بخش نرم افزار مرکزی و نرم افزار دستگاه پرتابل تشکيل شده است درنرم افزار
مرکزی اطالعات پايه ای سيستم ،طبقه بندی کاال ،تعريف کاربران ،تعريف ساختار های مورد نياز نرم افزار پرتابل
،ارسال و دريافت اطالعات از دستگاه پرتابل ،آناليز گزارشات و تمامی تنظيمات مربوطه انجام می شود.
ماموريت نرم افزار پرتابل جمع آوری اطالعات محيطی و انتقال آن به نرم افزار مرکزی برای آناليز می باشد
مهمترين خصوصيت اين نوع سيستم ،منطبق بودن با شرايط محيطی و جمع آوری اطالعات در نقطه اصلی بصورت
مکانيزه می باشد.
سخت افزار
در راهکارهای مبتنی بربارکد از ابزار ها ی خاص و متنوعی می توان استفاده کرد ،چاپگر بارکد  ،چاپگر
پرتابل ،اسکنر معمولی و چند پرتوه ،رايانه پرتابل( )Data Collectorاز جمله ابزارهای پرکاربرد در سيستمهای
مبتنی بربارکد می باشد که متناسب با شرايط و نياز هر سازمان می توان از آنها استفاده کرد .اين ابزارهای از طريق
شبکه و يا کابل مخصوص به صورت مستقيم و يا غير مستقيم( )Clientبه سرور متصل می شوند.
انتقالRFID
روش
روش انتقال اطالعات از طريق امواج راديويی ميدان های مغناطيسی که به طور بی سيم بدون تماس انجام می شود
) Radio-frequency identification (RFIDنام دارد .هدف اين روش ،شناسايی خودکار اشيا از طريق تگ
های متصل شده به آن هاست.
اجزای يک سيستمRFID
.۴

تگ يا راديو شناسه

.۹

تگ خوان)(Reader

.۲

نرم افزار/ميان افزار/سخت افزارFirmware/Middleware/Software

تگ يا راديو شناسه
يکی از اجزای سيستم  RFIDاست که حداقل از دو بخش تشکيل شده است :يک تراشه که محل ذخيره سازی و
پردازش اطالعات ،مدوله کردن سيگنال ،جذب انرژی از تگ خوان و برخی عملکردهای خاص است و يک آنتن که
برای ارسال و دريافت سيگنال استفاده می شود (شکل زير).
برخی تگ ها برای اينکه خوانده شوند نيازی به باتری ندارند و توسط ولتاژ القا شده ناشی از ميدان
الکترومغناطيسی به کار می افتند .اين قبيل تگ ها از فاصله کم قابل خواندن هستند .برخی هم يک منبع انرژی داخلی
دارند که بوسيله آن امواج راديويی را ساطع می کنند .اطالعات به شکل الکترونيکی در حافظه غير فرار تگ قابل

ذخيره سازی و خواندن است .برخالف بارکد ،تگ  RFIDبرای خوانده شدن نيازی به ديد مستقيم تگ خوان
)(Readerندارد و بنابراين می توان تگ را داخل اشيای مختلف جا سازی کرد.
تگ خوان )(Reader
سيستم  RFIDبرای شناسايی اشيا از طريق خواندن تگ های متصل به آن ها عمل می کند .برای خواندن تگ
به وسيله ای به نام تگ خوان ) (Readerنياز است .تگ خوان يک فرستنده-گيرنده راديويی دو طرفه است که
سيگنالی به تگ می فرستند و پاسخ آن را دريافت می کند .معموالا تگ خوان ها نتايج بدست آمده را به يک رايانه که
مجری نرم افزار يا ميان افزار  RFIDاست ارسال می کنند .
تگ خوان ها دارای انواع ثابت و سيار هستند .تگ خوان های ثابت معموالا برای کنترل محيط و ايجاد حصار
شناسايی استفاده می شوند .نوع سيار تگ خوان ممکن است به شکل پايانه دستی ) (hand-held terminalيا تعبيه
شده در وسايل نقليه باشد.
کاربردهای RFID
RFIDبرای شناسايی و مديريت بهتر اشيای مختلف مانند کاالهای داخل انبار ،اموال و دارايی ها ،تجهيزات،
اشخاص و ...مورد استفاده قرار می گيرد.
RFIDدر موارد گوناگونی از جمله موارد زير کاربرد دارد:
.۴

کنترل تردد

.۹

کنترل ورود ،خروج و رديابی کاال

.۲

مديريت اشيا مانند تجهيزات و دارايی ها

مزايای استفاده از فناوری RFID
هم ريدرها و هم تگ ها می توانند دارای اندازه و شکل مختلفی باشند  .با توجه به اندازه کوچک تگ ها و
.۴
آزادی عمل جهت حرکت آنان  ،سازمان ها و موسساتی که عالقه مند به استفاده از اين فناوری می باشند از انعطاف
باالئی در اين رابطه برخوردار خواهند بود.
.۹

تگ ها می توانند مخفی باشند و يا در اکثر مواد جاسازی شوند.

.۲

جهت خواندن الزم نيست که تگ در معرض ديد مستقيم ريدر قرار بگيرد.

.4

با توجه به ماهيت تگ ها (عدم نياز به تماس مستقيم) ،استهالک و فرسودگی وجود نخواهد داشت.

.5

امکان دستکاری کدهای سلایر ذخيره شده در تگ ها وجود نخواهد داشت.

.6

به صورت يک اتوماسيون(بدون توقف) می توان از آن استفاده کرد.

.۹

امکان به روز رسانی محتوای اطالعاتی تگ ها بدون دخالت دست وجود دارد.

.۰

کاهش هزينه ها (کاهش فعاليت های دستی و افزايش سرعت) را به همراه خواهد داشت.

محدوديت های استفاده از فناوریRFID
مهمترين محدوديت  RFIDقيمت باالی تجهيزات آن است که باعث می شود نتوان در همه ی مکان ها از آن
.۴
استفاده کرد.
به دليل کارکرد براساس امواج راديويی نسبت به بارکد دارای برد پاسخگويی بيشتری است اما همين افزايش
.۹
برد از امنيت اطالعاتی تگ ها کاسته است.

به دليل کارکرد براساس امواج راديويی امکان تداخل با ساير امواج راديويی ،فلزات و مايعات وجود دارد که
.۲
ميزان اين تداخل به فرکانس انتخاب شده و محيط استفاده بستگی دارد.
.4

کمبود استانداردهای جهانی درباره اين فناوری باعث به وجود آمدن انواع نرم افزارها و ريدرها شده است.

مقايسه  RFIDبا بارکد
RFIDو بارکد هر دو از فناوری های جمع آوری اطالعات هستند به اين معنی که فرايند جمع آوری
اطالعات را مکانيزه می کنند با اين حال در خيلی موارد دارای تفاوت های اساسی هستند .اگر چه مقايسه ارائه شده
زير مزايای  RFIDرا نسبت به بارکد بيان می کند اما بدان معنا نيست که فناوری بارکد کامالا با  RFIDقابل
جايگزينی است .بارکد هم مزايايی نسبت به  RFIDدارد که مهمترين آن هزينه اندک آن است .
برچسب هوشمند
از موارد استفاده  RFIDدر صنعت داروسازی برچسب های هوشمند هستند که برای اجرای چندين ويژگی
مهم از آن ها استفاده می شود .برچسب هوشمند در واقع يک تگ  RFIDاست که زير برچسب معمولی جعبه يا
ظرف دارو قرار می گيرد و با درج اطالعات خاص و رمز گزاری آن می توان داروهای اصلی را در بازار از نوع
تقلبی آن ها متمايز کرد .همچنين با درج اطالعاتی نظير تاريخ توليد و انقضا مانع از سوء استفاده و اشتباه در زمينه
مصرف شد و عالوه بر آن برگشت داروها را نيز به روش مکانيزه (با خواندن سريع اطالعات توليد از تگ) مديريت
نمود.
اثر انگشت
اگر به قسمت کف انگشت شصت و ساير انگشتان بنگريد ،خواهيد ديد که از يک عده خطوطي که بارتفاع
 ۸.۴تا  ۸.4ميليمتر ميباشند تشکيل شده است .طرز آرايش اين خطوط در اشخاص مختلف متفاوت ميباشد و تاکنون
مشاهده نشده است که خطوط يک نفر با نفر ديگر يکسان باشد .از اين جهت است که براي شناسايي اشخاص  ،شکل
خطوط انگشت آنها را ضبط مينمايند و شکل اين خطوط از زماني که شخص در گهواره است تا زمانيکه ميميرد،
تغيير نمينمايد .واژه التين معادل با انگشت نگاري  Dacty Lagraphy ،ميباشد.
بشر از عهد قديم تاکنون از خطوط انگشت براي شناسايي اشخاص استفاده کرده و
ميکند .چنانکه يک قرارداد بازرگاني در چين پيدا شده است که متعلق به  ۴۹۸۸سال
پيش است و پاي آن قرارداد را طرفين معامله هم انگشت زده و هم امضا نمودهاند.
هنوز هم در خاور دور در پشت کتابها در محل نوشتن اسم  ،اثر انگشت مالک کتاب
ديده ميشود .در برگ شناسايي که پس از جنگ جهاني دوم در آلمان براي اشخاص
صادر ميگرديد ،اثر انگشت صاحب برگ هم ضبط ميشد.
اثر انگشت در انسان ،اثری از سايش شيارهای پايانهء انگشت است .با توجه به
اينکه هيچ دو انسانی اثر انگشت مشابه ندارند ،میتوان از اين اثر برای شناسايی افراد بهرهبرد.اثر انگشت
برجستگیهای بسيار ريز (قابل رؤيت با چشم غيره مسلح) است که در اليه اپيدرم پوست کف دستها و پاها وجود
دارد .به علت ترشحات چربی زير پوست اين آثار انگشت بر اجسام صاف قرار میگيرد که همچنين برای و ضوح آن
میتوان از پودری استفاده کرد که جذب اين چربیها شده و آنها را به صورت واضح نمايان سازد.اين روش در تعيين
هويت از دقت  ٪۴۸۸برخوردار بوده و حتی در دوقلوهای يکسان (تکتخمکی) نيز اثر انگشت متفاوت است.
بهگونهای که امکان شباهت اثر انگشت دو نفر انسان ،يک شصت و چهار ميلياردم میباشد.
ايجاد اثر انگشت يک صفت ارثی -محيطی است که هر عامل قبل از تولد میتواند بر آن اثر گذارد مانند
فشارهای روحی و روانی بر مادر و حتی فشاری که نوزاد وقت تولد متحمل میشود و حتی کمی تفاوت در درازای
بند ناف باعث تغيير خطوط سرانگشت میشود .اثر انگشت کمی پس از تولد کامالا تثبيت شده و غير قابل تغيير است.
اثر انگشتان يک دست يا دو دست هيچ شباهت يا رابطهای با هم ندارند به همين دليل در تشخيص هويت و
انگشت نگاری از همه انگشتان دو دست نمونه برداری میشود.

طی سال های اخير وبا توجه به ارزانی و دردسترس بودن وسايل و تجهيزات مربوط به خوانش و ثبت اثر
انگشت ،تقريبا در همه گروههای کاری ازآن استفاده میشود .از اثر انگشت برای تشخيص هويت افراد در موارد
مختلف استفاده میشود و به عنوان مثال تشکيل پروندههای قضايی افراد يا دستگاههای حضور غياب پرسنل يا ورود
به سيستم بعضی از رايانهها يا تلفن همراه از اثر انگشت برای تشخيص هويت يا صاحب دستگاه استفاده میشود.
از کاربردهای مهم انگشتنگاری ،میتوان به کنترل روند اقامتهای طوالنیمدت در کشورهای ديگر ،توسط
اداره مهاجرت کشور ميزبان اشاره نمود .برطبق قوانين مهاجرتی ،هرگاه تبعه خارجی قصد اقامت بلندمدت را در
کشوری ميزبان داشتهباشد ،موظف به انگشتنگاری و ثبت اطالعات فردی در سيستم رايانهای است .هرچند
جمهوری اسالمی ايران ،اين مورد را توهين به شهروندان خود میانگارداما برطبق قوانين تازه بينالمللی ،برای سفر
به برخی کشورها ،انگشت نگاری يک امر بديهی و طبيعی است .امروزه بسياری کشورهای عضو پيمان کنترل
مهاجرت غير قانونی و نيز ضد تروريسم ،برای متقاضيان گذرنامه در همان کشور مطبوع ،اطالعات فردی و اثر
انگشت درون چيپهای درون جلد گذرنامه ،ثبت و ذخيره شده تا مسافران در هنگام ورود به کشورهای مقصد ،درگير
بروکراسی کنترل اثر انگشت نباشند[.
نوار مغناطيسی
کارتهای پالستيکی با نوارهای مغناطيسی
کارت مغناطيسی يکی از انواع کارت است که دارای يک نوار مغناطيسی بوده حاوی چند اليه اطالعات
میباشد .جنس اين کارتها اغلب از جنس  PVCمیباشد .عمده استفاده اين کارتها به عنوان کارتهای بانکی،
کارتهای تخفيف ،کارتهای ساعت زنی و  ...میباشد .ساخت اين کارتها دارای استانداردهايی به نامهای
ISO/IEC ۹۰۴۸, ISO/IEC ۹۰۴۴, ISO/IEC ۹۰۴۹, ISO/IEC ۹۰۴۲, ISO ۰5۰۲, ISO/IEC 4۹۸۹
میباشد و در ايران نيز مطابق با استانداردهای فوق توليد میگردد.
بسياری از کارتهای پالستيکی يک " نوار مغناطيسی" متصل به يک طرف از آن را دارند که میتواند
اطالعات کاربر را ذخيره و در زمان مورد نياز داده ورودی را ارائه کند.
با استفاده از کارتهای نوار مغناطيسی ،اطالعات را در زمانيکه از اين کارتها استفاده میشود بر میگيرد.
برای مثال ،کارتهای اعتباری میتواند شامل کلمات عبوری باشد که دستگاههای خودپرداز میتواند هر زمان کسی
که از کارت استفاده میکند را بررسی کند .همچنين ،جمع آوری دادهها را به دليل قابليت باالی اعتماد تجهيزات
الکترونيکی که نوار را میخواند تسهيل میبخشد ،در نتيجه خطای انسانی را از بين میبرد.

نتيجه گيری
گذشته تنها به عملکرد و
جمع آوری اطالعات در
بود که در اين روش
استعدادهای انسانی متمرکز و وابسته
پايين و اشتباهات انسانی
جمع آوری اطالعات ،سرعت تجميع
باال بوده و همچنين تحليل و ارزيابی نتايج به کندی صورت ميگرفت  .اما با گسترش تکنولوژی و پيشرفت های
بشری در زمينه های مختلف ،باعث بوجود آمدن روشهای نوينی در جمع آوری اطالعات و تحليل داده ها گرديد  .که
عالوه بر باال بودن دقت از سرعت بااليی نيز برخوردار گرديد  .سيستم مکانيزه جمع آوری اطالعات که با استفاده از
تعدادی سخت افزار و نرم افزار بوجود آمده است از بوجود آمدن خطاهای انسانی بطور قابل توجهی کاسته و همچنين
سرعت جمع آوری و پردازش اطالعات را افزايش چشمگيری می دهد.
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