RFID 301
Μια επισταμένη ματιά σχετικά με τη χρήση της RFID

Συχνότητα

στη βιβλιοθήκη σας
Για πολλούς βιβλιοθηκονόμους, οι βασικές ερωτήσεις σχετικά
με την τεχνολογία RFID (αναγνώριση μέσω
ραδιοσυχνοτήτων) αφορούν την ευκολία χρήσης, τη σχέση
κόστους/αποτελεσματικότητας και την παραγωγικότητά της.
Κάποιοι άλλοι, ειδικά τα μέλη του προσωπικού της
βιβλιοθήκης που ασχολούνται με τις τεχνολογίες
πληροφορικής και την ολοκλήρωση συστημάτων, ενδέχεται να
επιζητούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση
της RFID και τις διαφορές μεταξύ των ετικετών.

Χαρακτηριστικά ετικέτας
Ενεργές ετικέτες
Μία ενεργή ετικέτα RFID έχει τη δική της πηγή ενέργειας
(συνήθως μια μπαταρία). Επειδή οι ενεργές ετικέτες μπορούν να
διαβαστούν από απόσταση 30 μέτρων, χρησιμεύουν ιδιαίτερα
στη συλλογή διοδίων, στον εντοπισμό νοσοκομειακού
εξοπλισμού, αυτοκινητάμαξων και άλλων πολύτιμων
αντικειμένων. Λόγω του όγκου και του κόστους τους, οι ενεργές
ετικέτες δεν χρησιμοποιούνται σε τεμάχια βιβλιοθήκης ή
προϊόντα λιανικής πώλησης.

Παθητικές ετικέτες
Οι περισσότερες ετικέτες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που
χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες και τα καταστήματα λιανικής)
είναι παθητικές, που σημαίνει ότι δεν περιέχουν εσωτερική
πηγή ενέργειας όπως οι μπαταρίες. Αντίθετα,
τροφοδοτούνται από σήματα που παράγονται από τις
συσκευές ανάγνωσης. Οι παθητικές ετικέτες έχουν ορισμένα
πλεονεκτήματα έναντι των ενεργών ετικετών. Κατά πρώτον,
είναι λιγότερο ακριβές. Κατά δεύτερον, συνήθως είναι
μικρότερες και λεπτότερες. Τέλος, κάθε μπαταρία στο τέλος
εξαντλείται. Η απουσία μπαταρίας αυξάνει σημαντικά την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της παθητικής ετικέτας.

Συχνότητες παθητικών ετικετών
Οι παθητικές ετικέτες συνήθως λειτουργούν σε χαμηλή, υψηλή
ή υπερυψηλή συχνότητα. Η συχνότητα αυτή καθορίζει
ορισμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, όπως την απόσταση από
την οποία η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να διαβάσει μια
ετικέτα. Οι συνήθεις ακτίνες ανάγνωσης για τις ετικέτες που
διατίθενται στο εμπόριο παρατίθενται στη συνέχεια:

Ακτίνα

Χαμηλή

Υψηλή

Υπερυψηλή

128 KHz

13,56 MHz

915 MHz

0-15 εκατοστά 0-92 εκατοστά 0-4,6 μέτρα

Επί του παρόντος, τα συστήματα των βιβλιοθηκών
χρησιμοποιούν ετικέτες υψηλής συχνότητας (HF) λόγω της
λειτουργικότητας και της ακτίνας ανάγνωσής τους. Η
μικρότερη ακτίνα ανάγνωσης επιτρέπει την εύκολη ανίχνευση
από τις συσκευές αυτοεξυπηρέτησης και τις θύρες ασφαλείας,
αλλά δεν διαβάζει τεμάχια σε κοντινά ράφια. Ωστόσο,
ορισμένες βιβλιοθήκες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
για τις ετικέτες μεγαλύτερης ακτίνας και υπερυψηλής
συχνότητας (UHF), οι οποίες επιτρέπουν τον καλύτερο
αυτόματο δανεισμό και τη λειτουργία θυρών ασφαλείας με
μεγαλύτερο εύρος. Τα πλεονεκτήματα που αφορούν στις
ετικέτες UHF δίνουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης ορισμένων
εφαρμογών που δεν είναι δυνατές με τις ετικέτες HF.

Διάρκεια έναντι κόστους
Οι ετικέτες RFID τυπικά είναι σχεδιασμένες είτε για τη
διαχείριση αλυσίδας προμηθειών είτε για τις εφαρμογές
εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων—και η διάκριση αυτή είναι
σημαντική. Με την ετικέτα αλυσίδας προμηθειών (παρόμοια με
αυτές που απαντώνται στα εμπορεύματα λιανικής), η έμφαση
δίδεται στο χαμηλό κόστος, ενώ η διάρκεια είναι λιγότερο
σημαντική, καθώς το τεμάχιο θα πωληθεί εντός λίγων μηνών. Σε
μια εφαρμογή εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων (όπως σε
μια βιβλιοθήκη ή σε μια ιατρική κλινική), η διάρκεια είναι
εξαιρετικά σημαντική. Για τις ετικέτες των βιβλιοθηκών, τα
υλικά και οι διαδικασίες συναρμολόγησης έχουν σχεδιαστεί
προκειμένου να διασφαλίζουν ότι η μακροβιότητα της ετικέτας
αντιστοιχεί σε αυτήν του τεμαχίου πάνω στο οποίο κολλάται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εν λόγω ετικέτες είναι λίγο
πιο ακριβές από ότι οι ετικέτες αλυσίδας προμηθειών.

Τέσσερις διαφορές μεταξύ των ετικετών
Χωρητικότητα δεδομένων
Οι ετικέτες των βιβλιοθηκών τυπικά έχουν χώρο για 256 bits
πληροφοριών, χώρος υπεραρκετός για τις τρέχουσες απαιτήσεις
του συστήματος. Ορισμένες ετικέτες έχουν χώρο για 2.048 bits
πληροφοριών. Γιατί να ξοδέψετε επιπλέον χρήματα για
χωρητικότητα που προς το παρόν δεν σας χρειάζεται; Ορισμένα

συστήματα βιβλιοθηκών χρειάζονται τον επιπρόσθετο χώρο σε
περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων για τα δεδομένα ή την
ανάπτυξη νέων εφαρμογών για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας.

Χαρακτηριστικά ανάγνωσης/γραφής
Οι περισσότερες ετικέτες διαθέτουν έναν επανεγγράψιμο κωδικό
ή bit ασφαλείας. Όταν το τεμάχιο εξέλθει από τη βιβλιοθήκη, το
bit ασφαλείας απενεργοποιείται, ενώ όταν επιστρέφεται στη
βιβλιοθήκη το bit ενεργοποιείται εκ νέου. Σε ορισμένα
συστήματα RFID, όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες της ετικέτας
κλειδώνονται κατά την αρχική εγκατάσταση. Άλλα συστήματα
διαθέτουν μη κλειδωμένα δεδομένα που μπορούν να
μεταβληθούν. Γιατί να μην κλειδώσετε τα πάντα εκτός από τον
κωδικό ασφαλείας; Εάν η μετατροπή σε RFID είναι ατελής (για
παράδειγμα, λόγω βρώμικου γραμμωτού κώδικα) ή εάν το
μοναδικό αναγνωριστικό ενός βιβλίου αλλάξει μεταγενέστερα,
θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί η κλειδωμένη ετικέτα και να
αντικατασταθεί από άλλη που να περιέχει τα σωστά δεδομένα.
Το κλείδωμα των δεδομένων θα μπορούσε επίσης να καταστεί
προβληματικό, εάν τα νέα πρότυπα απαιτούν αλλαγές στο
περιεχόμενο ή τη μορφή των δεδομένων. Το μη κλείδωμα των
ετικετών επιτρέπει τις διορθώσεις και τις ενημερώσεις.
Θεωρητικά, αυξάνει επίσης την πιθανότητα βανδαλισμού. Στην
πράξη, πολλές βιβλιοθήκες πιστεύουν ότι η ευκολία και η
λειτουργικότητα των επανεγγράψιμων ετικετών υπερτερεί τυχόν
κινδύνων.
Κωδικοί πρόσβασης/κρυπτογράφηση
Ορισμένα συστήματα βιβλιοθηκών RFID περιλαμβάνουν
κωδικούς πρόσβασης ή χαρακτηριστικά κρυπτογράφησης
δεδομένων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να
εμποδίζουν την παραποίηση των δεδομένων της ετικέτας
RFID. Πρόκειται για μια αποτελεσματική αλλά μη αναγκαία
στρατηγική. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
παραποίησης δεδομένων σε ετικέτες βιβλιοθηκών.
Οι κωδικοί πρόσβασης και η κρυπτογράφηση αναφέρονται
επίσης ως τεχνικές παροχής μεγαλύτερου βαθμού
ιδιωτικότητας στους πελάτες. Θεωρητικά, μια
κρυπτογραφημένη ετικέτα θα εμπόδιζε τον εντοπισμό των
βιβλίων που μεταφέρουν οι τακτικοί μας πελάτες στα
σακίδιά τους. Και εδώ επίσης, η στρατηγική αυτή είναι μη
αναγκαία. Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων των ετικετών RFID
υψηλής συχνότητας (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στις
βιβλιοθήκες), η αναγνωσιμότητα περιορίζεται στα 91,50
εκατοστά. Η εισαγωγή των ετικετών υπερυψηλής συχνότητας
επόμενης γενιάς θα μπορούσε να επεκτείνει το εύρος της
ανάγνωσης στα 5 μέτρα περίπου κατά μέσο όρο. Ακόμη και σε
αυτή την περίπτωση, το μόνο που θα έβρισκε ένας «θεατής
RFID» θα ήταν ο αριθμός αναγνώρισης τεμαχίου, ο οποίος
είναι όμοιος με τον υφιστάμενο αριθμό γραμμωτού κώδικα και
είναι μοναδικός στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης. (Αυτό
σημαίνει ότι ο ίδιος τίτλος θα είχε διαφορετικούς αριθμούς σε

διαφορετικές βιβλιοθήκες).
Οι κωδικοί πρόσβασης και η κρυπτογράφηση έχουν επιζήμια
αποτελέσματα στη διαλειτουργικότητα των βιβλιοθηκών. Οι
βιβλιοθήκες που δεν μοιράζονται και που δεν ενημερώνουν
τους κωδικούς πρόσβασης και τα κλειδιά κρυπτογράφησης σε
συνεχή βάση, δεν θα είναι σε θέση να διαβάζουν τις ετικέτες
των άλλων βιβλιοθηκών. Η ανταλλαγή των κωδικών πρόσβασης
και των κλειδιών θα ήταν επίσης δαπανηρή και χρονοβόρα, ενώ
η διανομή σε μεγάλη κλίμακα θα μείωνε σε κάθε περίπτωση τα
πλεονεκτήματα της ασφάλειας.
RTF έναντι TTF
Όλες οι συσκευές ανάγνωσης RFID εκπέμπουν ένα συνεχές
σήμα που δύναται να ενεργοποιήσει τις ετικέτες που θα βρεθούν
εντός ακτίνας. Σε ένα σύστημα όπου «η συσκευή ανάγνωσης
μιλάει πρώτη» (RTF), η συσκευή ανάγνωσης εκπέμπει και ένα
δεύτερο σήμα «εντολής» πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Η
ενεργοποιημένη ετικέτα ανταποκρίνεται στο δεύτερο αυτό σήμα
με το αναγνωριστικό και τα κατάλληλα δεδομένα. Τα
περισσότερα συστήματα RFID είναι RTF και μόνο τα
συστήματα RTF συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 18000-3
Mode 1 (δείτε επόμενη στήλη). Ωστόσο, διατίθενται επίσης και
τα εναλλακτικά (και κατοχυρωμένα) συστήματα όπου «μιλά
πρώτη η ετικέτα» (TTF). Μία ετικέτα TTF θα ανταποκριθεί
άμεσα στο σήμα ενεργοποίησης της συσκευής ανάγνωσης.
Υπάρχουν πολύ λίγες ενδείξεις για το ότι η διαφορά μεταξύ των
αποκρίσεων παίζει ρόλο σε οποιαδήποτε λειτουργία της
βιβλιοθήκης, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας, του
ελέγχου αποθεμάτων ή της ασφάλειας των τεμαχίων.

Εξελισσόμενα πρότυπα
Όταν μια τεχνολογία αναπτύσσεται και διατίθεται στο εμπόριο
για πρώτη φορά, οι εταιρείες την εφαρμόζουν με διαφορετικούς
τρόπους. Με την πάροδο του χρόνου, οι κλάδοι συνήθως
κατασταλάζουν σε κοινές φόρμες που επιτρέπουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ εξοπλισμών διαφορετικών
κατασκευαστών. Χάρη στις κοινές αυτές φόρμες, ο
υπολογιστής του ενός κατασκευαστή (για παράδειγμα) μπορεί
πλέον να λειτουργεί με λογισμικό εκατοντάδων προμηθευτών.
Ο κλάδος των γραμμωτών κωδικών έχει επίσης εξελιχθεί.
Παρότι πλέον λειτουργούν δεκάδες κατασκευαστές
παγκοσμίως, η κοινή φόρμα επιτρέπει στις περισσότερες
συσκευές ανάγνωσης να επεξεργάζονται γραμμωτούς
κώδικες από οποιαδήποτε συσκευή.
Η τεχνολογία RFID εξελίσσεται με παρεμφερή τρόπο. Στην
αρχή, οι μεμονωμένοι κατασκευαστές δημιούργησαν
κατοχυρωμένα μοντέλα. Πιο πρόσφατα, ορισμένα κράτη (όπως
η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Δανία και η Γαλλία) καθιέρωσαν
πρότυπα που ισχύουν αποκλειστικά για συγκεκριμένες χώρες.

Αυτά έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των ετικετών και του εξοπλισμού που
πωλείται στη συγκεκριμένη χώρα. Οι παγκοσμίως κορυφαίοι
κατασκευαστές (συμπεριλαμβανομένης της 3Μ) προσφέρουν
πλέον εξοπλισμό που είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί
βάσει των προτύπων κάθε συγκεκριμένης χώρας. Σε χώρες που
δεν έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα πρότυπα (όπως οι
Η.Π.Α), μια βιβλιοθήκη μπορεί να ζητήσει από έναν
παγκόσμιο προμηθευτή RFID να προγραμματίσει το σύστημα
βάσει του προτύπου συγκεκριμένης χώρας. Ορισμένες
βιβλιοθήκες των Η.Π.Α., για παράδειγμα, έχουν δείξει
ενδιαφέρον για το μοντέλο της Γαλλίας ή της Δανίας.
Τα συγκεκριμένα ανά χώρα αυτά πρότυπα αποτελούν ένα
χρήσιμο ενδιάμεσο βήμα στην εξέλιξη της μορφής της RFID,
αλλά τα περισσότερα μέλη των συμβουλίων των εθνικών και των
διεθνών προτύπων αναγνωρίζουν ότι τα πρότυπα της κάθε
χώρας τελικά θα αντικατασταθούν από τα παγκόσμια πρότυπα.
Για το λόγο αυτό, οι βιβλιοθήκες που μελετούν την αγορά ενός
συστήματος RFID θα πρέπει να δώσουν προσοχή τόσο στα
τρέχοντα πρότυπα του συστήματος, όσο και στη
δυνατότητα μετάβασής του σε επερχόμενα παγκόσμια
πρότυπα.
Το πρώτο από τα παγκόσμια αυτά πρότυπα έχει ήδη αναπτυχθεί
από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και από άλλους
φορείς. Πολλά πρότυπα των «πρωτοκόλλων αέρα» (τα οποία
διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές ανάγνωσης
εκπέμπουν σήματα, καθώς και τον τρόπο λήψης των σημάτων
και ανταπόκρισης των ετικετών σε αυτά) έχουν καθιερωθεί και
χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές RFID σε όλο τον
κόσμο. Το πιο κοινό πρότυπο που χρησιμοποιείται στα
συστήματα βιβλιοθηκών RFID είναι το ISO 18000-3 Mode 1.
Έχουν αναπτυχθεί και άλλα πρότυπα για άλλες συχνότητες.
Τελικά, τα πρότυπα των πρωτοκόλλων αέρα θα εξαλείψουν την
απειλή της «σύγκρουσης συστημάτων» όταν η ετικέτα κάποιου
τεμαχίου της βιβλιοθήκης βρεθεί εντός της ακτίνας μιας
συσκευής ανάγνωσης σε ένα κατάστημα λιανικής, σε
βενζινάδικο ή σε άλλο χώρο.
Εντούτοις, τα πρότυπα πρωτοκόλλων αέρα είναι απλώς η
αρχή. Επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη επιπλέον
πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα επιτρέπουν
ουσιαστικά την παγκόσμια διαλειτουργικότητα, τα οποία
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ετών.
Σε μια εποχή που τα πρότυπα εξελίσσονται, οι βιβλιοθήκες
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορικά με την
πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Οι
ακόλουθες τρεις ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες σε
περίπτωση που μελετάται η αγορά ενός συστήματος RFID:
• Το σύστημα διαθέτει επαρκή ευελιξία ώστε να μπορεί να

ενημερωθεί όταν αναπτυχθούν τα μελλοντικά πρότυπα; Οι
ειδικοί του τομέα γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς πρόκειται
να ενσωματωθεί στα επερχόμενα πρότυπα μορφοποίησης
δεδομένων, ωστόσο, η οριστικοποίηση των τελικών
προδιαγραφών αναμένεται να διαρκέσει μήνες ή χρόνια. Μια
βιβλιοθήκη χρειάζεται τουλάχιστον να διασφαλίσει ότι οι
πληροφορίες που είναι εγγεγραμμένες σήμερα στις ετικέτες
της θα μπορούν να επανεγγραφούν, εάν τα νέα πρότυπα
μορφοποίησης δεδομένων απαιτούν αλλαγή.
• Ο κατασκευαστής θα προσφέρει οδό μετάβασης στα νέα
πρότυπα; Μετά την έγκριση ενός νέου παγκόσμιου
προτύπου, κάθε προμηθευτής RFID θα πρέπει να παρέχει
μία οδό μετάβασης από το τρέχον πρότυπο (είτε πρόκειται
για το δανέζικο, το γαλλικό ή κάποιο κατοχυρωμένο
μοντέλο) στο καινούργιο. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να
απαιτούν από τον προμηθευτή τους γραπτή εγγύηση ότι θα
διαθέτει—έγκαιρα—το ενημερωμένο λογισμικό που θα είναι
απαραίτητο για τις ετικέτες και τον εξοπλισμό προκειμένου
να συμμορφωθούν με το νέο παγκόσμιο πρότυπο.
• Η οδός μετάβασης θα επιτρέπει τη διαχείριση «ανάμικτων»
ετικετών. Κατά τη μετάβαση στα νέα πρότυπα, οι
περισσότερες βιβλιοθήκες θα βιώσουν μια περίοδο, στη
διάρκεια της οποίας οι συλλογές τους θα περιέχουν τόσο
«παραδοσιακές» ετικέτες RFID (που δεν θα είναι συμβατές),
όσο και νέες ετικέτες που θα αντικατοπτρίζουν τα νέα
πρότυπα. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να διασφαλίσουν ότι το
σύστημα RFID που θα διαθέτουν θα παραμείνει λειτουργικό
κατά την περίοδο της μετάβασης, η οποία ενδέχεται να
διαρκέσει από μήνες έως χρόνια.

Ορισμένες βιβλιοθήκες δικαιολογημένα διστάζουν να
επενδύσουν στην τεχνολογία RFID έως ότου προσδιοριστούν τα
παγκόσμια πρότυπα μορφοποίησης δεδομένων και οι
κατασκευαστές αναπτύξουν συστήματα τα οποία θα
συμμορφώνονται στα εν λόγω πρότυπα. Η εν λόγω
διστακτικότητα θα πρέπει να αντισταθμιστεί έναντι των άμεσων
πλεονεκτημάτων σχετικά με την παραγωγικότητα που
προσφέρει η RFID, καθώς και έναντι της πιθανότητας
μακροχρόνιας αναμονής μέχρι την ανάπτυξη των προτύπων.
Επιπρόσθετα, και ίσως πρόκειται για το σημαντικότερο λόγο—
οι κατασκευαστές υποδεικνύουν ότι τα πρότυπα εξελίσσονται
συνεχώς. Η μακροπρόθεσμη αξία μιας οποιασδήποτε επένδυσης
σε τεχνολογία RFID εξαρτάται από την ανεύρεση ενός
κατασκευαστή που θα παρέχει ευέλικτα προϊόντα και θα
εγγυάται ότι τα προϊόντα του θα μπορούν να αναβαθμιστούν
μετά τη δημοσίευση ενός προτύπου για τα δεδομένα των
ετικετών από τον ISO (International Standards Organization)

Προβληματισμοί για την ποιότητα
Η εξέλιξη των προτύπων θα διασφαλίσει ότι οι ετικέτες και οι
συσκευές ανάγνωσης RFID θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά,
αλλά δεν θα εξαλείψει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των
συστημάτων ως προς την ποιότητα και την ευχρηστία τους.
Η ποιότητα των ετικετών αποτελεί έναν ιδιαίτερο
προβληματισμό. Η δυσλειτουργία των ετικετών δεν είναι
συχνή αλλά ενδέχεται να προκύψει. (Φανταστείτε την πίεση
που ασκείται σε μια ετικέτα κακής κατασκευής που είναι
κολλημένη σε ένα τόμο με λεπτό εξώφυλλο, το οποίο ισιώνει
και λυγίζει επανειλημμένως. Άλλες πηγές πίεσης για την
ετικέτα αποτελούν η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και
υγρασία, καθώς το βιβλίο μεταφέρεται από τη βιβλιοθήκη
στο σπίτι και το αντίστροφο). Δυστυχώς, η διάκριση μεταξύ
ετικετών κακής κατασκευής και πιο αξιόπιστων, μεγαλύτερης
διάρκειας ετικετών δεν είναι εύκολη.
Όταν μια βιβλιοθήκη μελετά την αγορά ενός συστήματος
RFID, θα πρέπει να ρωτήσει τον κατασκευαστή λεπτομερείς
πληροφορίες για την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένης της
επισύναψης κεραίας στο μικροτσίπ, το οποίο αποτελεί
αδύνατο σημείο), την κόλλα και την επικάλυψη ή το
προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο είναι βασικό για την
προστασία των ηλεκτρονικών από τη φυσική φθορά και τις
περιβαλλοντικές βλάβες (λόγω τριβής, για παράδειγμα, ή
υγρασίας).
Οι κορυφαίοι κατασκευαστές θα σας παρέχουν επίσης
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των ετικετών.
Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει την αρχική
καταλληλότητα των υλικών (καθώς και μεταγενέστερους
ελέγχους προμηθευτών), αλλά η ποιότητα του κάθε
συστατικού μέρους χωριστά δεν επαρκεί. Κάθε ετικέτα είναι
στην πραγματικότητα ένα συνονθύλευμα πολλαπλών
κατηγοριών υλικών —αυτοκόλλητα, χαρτιά, φιλμ, τσιπ και
μεταλλικές κεραίες— που μπορούν να αντιδράσουν αρνητικά
μεταξύ τους. Με τον καιρό, για παράδειγμα, ορισμένα
αυτοκόλλητα μπορεί να συντελέσουν στην εμφάνιση ή να
επιταχύνουν τη διάβρωση στην ένωση του τσιπ και της
κεραίας.

Η έκθεση στους φυσικούς και τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα στις
ετικέτες, προκαλώντας διάβρωση, ρωγμές ή άλλες βλάβες. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε ολική καταστροφή — η ετικέτα
«νεκρώνεται»—ή σε σοβαρή μείωση της ακτίνας ανάγνωσης.
Παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν εάν οι
κατασκευαστές δεν κατανοούν και δεν ελέγχουν τις διαδικασίες
που χρησιμοποιούνται για την ένωση μεταξύ των συστατικών
μερών της RFID. Η σκλήρυνση, η στρωματοποίηση και η
ακριβής εγγραφή των συστατικών μερών της RFID αποτελούν
προηγμένες διαδικασίες που απαιτούν πολύπλοκη διαχείριση
και στενή παρακολούθηση για τη δημιουργία μιας
αξιόπιστης ετικέτας. Οι μικρές παραλλαγές στο χρόνο
σκλήρυνσης ή στην ταχύτητα συναρμολόγησης, για παράδειγμα,
μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και στη
διάρκεια ζωής.
Επειδή οι περισσότερες βιβλιοθήκες περιμένουν ότι οι
ετικέτες RFID θα διαρκέσουν όσο και τα τεμάχια πάνω στα
οποία έχουν επισυναφθεί, ανησυχούν ιδιαίτερα για το
ενδεχόμενο βλάβης τους μετά από πέντε ή δέκα χρόνια.
Η πλέον αξιόπιστη τεχνική για την αξιολόγηση της
ανθεκτικότητας στο χρόνο είναι η υποβολή της ετικέτας σε
δοκιμές «επιταχυνόμενης γήρανσης», οι οποίες συνήθως
περιλαμβάνουν την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
Οι εν λόγω δοκιμές —οι οποίες χρησιμοποιούνται στον κλάδο
των ηλεκτρονικών— διαρκούν μόνο μερικές εβδομάδες ή μήνες
αλλά μπορούν να αποκαλύψουν ελαττώματα που διαφορετικά θα
έκαναν αισθητή την παρουσία τους

μόνον αφού η ετικέτα θα είχε χρησιμοποιηθεί για αρκετά
χρόνια στο χώρο. Οι καταξιωμένοι κατασκευαστές RFID (όσοι
διαθέτουν πείρα άνω των δέκα ετών) είναι πλέον σε θέση να
συγκρίνουν την πραγματική απόδοση με τις αρχικές προβλέψεις
που είχαν γίνει σχετικά με τη διάρκεια ζωής των ετικετών μέσω
της χρήσης δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης και τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των εν λόγω
τεχνικών.

Λειτουργίες ασφαλείας
Όλα τα σύγχρονα συστήματα RFID ενσωματώνουν μια
λειτουργία ασφαλείας έναντι της αφαίρεσης υλικών εξ αμελείας
και της καταφανούς κλοπής. Έχουν αναπτυχθεί τρεις μέθοδοι
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας και οι
διαφορές μεταξύ των μεθόδων αυτών ενδέχεται να έχουν μεγάλη
σημασία για τις βιβλιοθήκες.

• Αναζήτηση στη βάση δεδομένων Ορισμένα συστήματα
χρησιμοποιούν ένα μοντέλο «αναζήτησης στη βάση
δεδομένων», βάσει του οποίου η κατάσταση δανεισμού του
τεμαχίου καταχωρίζεται σε μια βάση δεδομένων. Όταν ένας
πελάτης περάσει ένα τεμάχιο από τη θύρα ασφαλείας,
η θύρα αναγνωρίζει το τεμάχιο, μπαίνει στη βάση
δεδομένων και επιβεβαιώνει ότι το τεμάχιο έχει δοθεί
προς δανεισμό. Η προσέγγιση αυτά απαιτεί την πρόσβαση
στον πλήρη αριθμό αναγνώρισης κάθε τεμαχίου και την
αναμετάδοσή του στο διακομιστή για επαλήθευση. Η εν
λόγω διαδικασία είναι αξιόπιστη όταν δύο μόνον τεμάχια
περνούν τη θύρα, αλλά ενδέχεται να προκύψουν
προβλήματα όταν κάποιος πελάτης φεύγει με μεγαλύτερη
ποσότητα βιβλίων και άλλων αντικειμένων. Σε ορισμένες
περιπτώσει, οι συσκευές ανάγνωσης δεν έχουν επαρκή χρόνο
για να συλλέξουν τα δεδομένα από όλες τις ετικέτες RFID.
Σε άλλες περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης ενδέχεται να
είναι υπερβολικά βραδύς για λόγους ασφαλείας.

• Αναγνωριστική μονάδα οικογένειας εφαρμογών (AFI)
Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, ο κωδικός AFI έχει εκχωρηθεί σε
όλες τις ετικέτες RFID για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
(όπως στον εντοπισμό φαρμάκων, στη διαχείριση
αποσκευών ή στις βιβλιοθήκες). Εμποδίζει την ενεργοποίηση
του συναγερμού από ένα βιβλίο βιβλιοθήκης σε ένα
κατάστημα υποδημάτων και επίσης εμποδίζει την παρεμβολή
της ετικέτας ενός βιβλίου μέσα σε βαλίτσα, στο σύστημα
διαχείρισης αποσκευών. Όταν ένα σύστημα ασφαλείας
βιβλιοθήκης χρησιμοποιεί κωδικό AFI, η θύρα θα ζητήσει
απάντηση από κάθε «εισερχόμενο» τεμάχιο της βιβλιοθήκης.
Όταν ένα τεμάχιο δίδεται προς δανεισμό, ο κωδικός AFI
τροποποιείται ώστε να μην αποκρίνεται η ετικέτα σε αυτό
το αίτημα. Λόγω του ότι μόνον οι ετικέτες με μη
τροποποιημένο κωδικό AFI ανταποκρίνονται στη συσκευή
ανάγνωσης ασφαλείας, οι ρυθμοί απόκρισης είναι γρήγοροι
και αξιόπιστοι.

• Ηλεκτρονική Επιτήρηση αντικειμένων (Electronic Article
Surveillance - EAS) Η προσέγγιση EAS είναι παρόμοια με αυτή

του κωδικού AFI ως προς ότι η κατάσταση ενός τεμαχίου
(εξερχόμενου ή μη) κωδικοποιείται πάνω στην ετικέτα.
Επίσης, τα συστήματα AFI και EAS απαιτούν αμφότερα από
τη συσκευή ανάγνωσης την ανίχνευση μόνον εκείνων των
τεμαχίων που δεν έχουν δοθεί προς δανεισμό. Η μεγαλύτερη
διαφορά είναι ότι τα συστήματα EAS είναι κατοχυρωμένα (το
οποίο σημαίνει ότι δεν καθορίζονται από ISO), γεγονός που
θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαλειτουργικότητά τους.
Επιπλέον, τα συστήματα EAS δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ
οικογενειών εφαρμογών. Ως εκ τούτου, τα συστήματα EAS
αντιμετωπίζουν δυστυχώς την πιθανότητα του να αδυνατούν
να αναγνωρίζουν ορισμένα τεμάχια μέσα στη βιβλιοθήκη
(λόγω της διαλειτουργικότητας) και να αναγνωρίζουν —και
να ενεργοποιούν το συναγερμό— υλικά που δεν ανήκουν στη
βιβλιοθήκη (όπως οι ενοικιαζόμενες βιντεοκασέτες), καθώς
περνούν από τη θύρα ασφαλείας.

Αποσυντονισμός
Οι ετικέτες RFID είναι συντονισμένες ώστε να αντηχούν και να
αποκρίνονται σε σήματα συγκεκριμένων συχνοτήτων. (Οι
ετικέτες υψηλής συχνότητας, για παράδειγμα, αντηχούν σε
συχνότητα 13,56-megahertz). Όταν μια ετικέτα RFID έρχεται
σε επαφή με μέταλλα (όπως άλλη ετικέτα ή μεταλλικό μέσο
όπως το DVD), ενδέχεται να αντηχεί σε ελαφρώς διαφορετική
συχνότητα. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως
«αποσυντονισμός». Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην
είναι δυνατή η εγγραφή ενός τεμαχίου λόγω αποσυντονισμού.
Ο αποσυντονισμός έχει μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης όταν
οι βιβλιοθήκες ζητούν από τους πελάτες τους να μην
μεταφέρουν προς δανεισμό μεγάλες ποσότητες από CD ή DVD
(ο δανεισμός λιγότερων αντικειμένων τη φορά συνήθως
εξαλείφει το πρόβλημα). Πολλές βιβλιοθήκες εναλλάσσουν
την τοποθέτηση των ετικετών RFID, ελαχιστοποιώντας την
πιθανότητα άμεσης επικάλυψης των ετικετών που είναι
τοποθετημένες σε λεπτά τεμάχια πάνω στην επιφάνεια
εξερχομένων ή στο ράφι κατά τις διαδικασίες ανάγνωσης των
ραφιών ή απογραφής.

Ιοί και βανδαλισμοί
Ορισμένες βιβλιοθήκες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με
τη θεωρητική απειλή των επιθέσεων από ιούς RFID, οι οποίοι
αναφέρονται σε πολλές επιστημονικές εκθέσεις. Για την
αποφυγή μια τέτοιας επίθεσης, τα συστήματα με καλό
σχεδιασμό χρησιμοποιούν προσεκτικά καθορισμένη μορφή
ετικέτας, η οποία έχει επικυρωθεί ως προς περιεχόμενο και τις
αναμενόμενες τιμές. Έτσι προστατεύεται από την κακόβουλη
εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος προμηθευτής θα
επανεξετάζει περιοδικά και θα ενημερώνει το λογισμικό του για
την απαλοιφή ενδεχόμενων κινδύνων.
Ο βανδαλισμός της RFID—η καταστροφή των ετικετών RFID

στη βιβλιοθήκη ή κατά το δανεισμό του από τακτικό πελάτη—
συνιστά επίσης ενδεχόμενο. Στη σκληρότερή του μορφή ο
βανδαλισμός της RFID πραγματοποιείται όταν καταστρέφεται η
επιφάνεια μιας ετικέτας ή όταν αποκολλάται από ένα τεμάχιο. Οι
ειδικοί της RFID έχουν επίσης αποδείξει ότι είναι δυνατή η
αλλοίωση των δεδομένων μια ετικέτας RFID ή η αχρήστευση
της ετικέτας μέσω ενός υπολογιστή και μιας συσκευής
ανάγνωσης -εγγραφής RFID που διατίθεται στο εμπόριο.
(Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε το παρόν άρθρο, κανένα
σύστημα βιβλιοθήκης RFID δεν έχει αναφέρει τέτοιου είδους
επίθεση).
Όπως και με άλλα εγκλήματα, η ανταπόκριση σε βανδαλισμούς
RFID ξεκινά με την πρόληψη (μέσω της εφαρμογής στρατηγικών
προστασίας δεδομένων), την επαγρύπνηση (μέσω τυπικών
διαδικασιών ασφάλειας βιβλιοθηκών) και την πλήρη προσαγωγή
των υπαιτίων όταν συλλαμβάνονται. Επί του παρόντος, οι
βανδαλισμοί της RFID είναι δυνατοί μεν, απίθανοι δε. Οι
βιβλιοθήκες πρέπει να συνυπολογίζουν την απειλή βανδαλισμών
της RFID στο πλαίσιο άλλων κινδύνων που εγκυμονούν σε όλους
τους ελεύθερα προσβάσιμους χώρους.

Υγεία, ασφάλεια, προσβασιμότητα
και περιβαλλοντικά ζητήματα
Η βιβλιοθήκη συχνά αποτελεί το κέντρο μιας κοινότητας. Ως
εκ τούτου, προσελκύει ευρύ φάσμα πληθυσμού στο οποίο
περιλαμβάνονται μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι πολίτες και
ανάπηροι.
Λόγω της πολυποίκιλης αυτής πελατείας, οι βιβλιοθήκες
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα υγείας,
ασφάλειας και προσβασιμότητας. Όπως και οι άλλοι
εργοδότες πρέπει να επιζητούν την ευημερία των
υπαλλήλων τους. Επιπλέον, φέρουν την ευθύνη για την
περιβαλλοντικά αποδεκτή απόρριψη εξοπλισμού και
υλικών.
Σε πολλές χώρες, οι κρατικοί φορείς διασφαλίζουν τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και
το περιβάλλον. Σε άλλες χώρες, την λειτουργία αυτή
διεκπεραιώνουν ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης. Τα
προϊόντα συχνά λαμβάνουν μια σφραγίδα ή ένα σήμα έγκρισης
μετά από τη διακρίβωση της συμμόρφωσης. Το ακόλουθο
παράδειγμα απεικονίζει σήματα από αρκετούς οργανισμούς και
φορείς, τα οποία πιστοποιούν τη συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα,
την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες άλλες χώρες, ο
κύριος οργανισμός πιστοποίησης ονομάζεται Underwriters
Laboratories (UL) και ελέγχει τη συμμόρφωση προς τους
κανονισμούς ασφαλείας των προϊόντων. Επιβεβαιώνει
επίσης ότι ο εξοπλισμός και τα υλικά πληρούν τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας περί Αμερικανών με Ειδικές
Ανάγκες (Americans with Disabilities Act) και τους
κανονισμούς για τους χώρους εργασίας που ορίζονται από
τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία των Η.Π.Α.(OSHA).
Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανονισμοί
του OSHA ορίζουν ρητά την πιστοποίηση του εξοπλισμού
από τον UL ή παρεμφερή οργανισμό. Όπως πάντα, η
αποτυχία απόκτησης κατάλληλης πιστοποίησης ενδέχεται
να έχει νομικές επιπτώσεις για έναν κατασκευαστή ή
αγοραστή, σε περίπτωση τραυματισμού των εργαζομένων
ή των πελατών από τον εξοπλισμό.

Άλλοι προβληματισμοί σχετικά με την απόδοση
Η RFID δεν είναι πρόσφατο τεχνολογικό επίτευγμα.
Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εφαρμογές
εδώ και δεκαετίες και η απόδοση και η αξιοπιστία της είναι
απόλυτα τεκμηριωμένες. Επιπρόσθετα, η διεύρυνση των
εφαρμογών της RFID, ειδικά στον εντοπισμό φακέλων και
στον έλεγχο απογραφής προϊόντων λιανικής, έχει οδηγήσει σε
βαθμιαία μείωση του κόστους, γεγονός που αποτελεί
χαρακτηριστικό εδραιωμένης τεχνολογίας.
Παρ’ όλα αυτά, η RFID εξακολουθεί να αποτελεί μια ταχέως
μεταβαλλόμενη
τεχνολογία.
Οποιαδήποτε
απόπειρα
περιγραφής της απόδοσης και των χαρακτηριστικών των
ετικετών θα θεωρηθεί παρωχημένη μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Αυτό αληθεύει ειδικά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη
παγκόσμιων προτύπων για τη μορφοποίηση δεδομένων.

Οι βιβλιοθήκες θέλουν να διασφαλίσουν ότι αγοράζουν
εξοπλισμό που αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις της
τεχνολογίας RFID. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν ένα
ευέλικτο σύστημα, το οποίο να μπορεί να εξελίσσεται μαζί με
τα νέα πρότυπα που δημοσιεύονται από τους διεθνείς
οργανισμούς τυποποίησης.
Δεδομένου ότι οι αναβαθμίσεις και οι βελτιώσεις είναι
αναπόφευκτες, οι βιβλιοθήκες πρέπει να συνεργάζονται μόνο
με προμηθευτές που έχουν σημαντική παρουσία στον κλάδο,
είναι πρόθυμοι να δώσουν εγγυήσεις για τον εξοπλισμό και
τις ετικέτες τους και δεσμεύονται ως προς τη συνεχή έρευνα
και ανάπτυξη.
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