
A mai modern könyvtár a hagyományos funkciók mellett - közössé-
gi, tanuló, kutató tereket kialakítva - változatos szolgáltatásokkal 
hívogatja látogatóit. A legtöbb könyvtár azonban helyszűkével küzd, 
állománya nagy részét raktárakban tartja, azok helyszíni böngészé-
sét, a keresgélést csak munka- és időigényes módon tudja lehetővé 
tenni  látogatói számára.
A szupermarketekben, divatruházati boltokban különféle statiszti-
kai módszerek segítségével igyekeznek a polcok elhelyezését, sor-
rendjét, a kirakott áru mennyiségét optimalizálni a vásárlói igények, 
szokások mentén. Viszont ez esetben a helyszíni fogyasztás inkább 
tiltott, mint támogatott, így hát a pénztárnál pontos statisztika kép-
ződik a felhasználói szokásokról. Nem így a könyvtárakban.
Pedig a könyvtár kialakítása is „optimalzálható”, legalábbis a szabad-
polcokra kihelyezett példányok és azok elhelyezése nagyobb átalakí-
tás nélkül is változtatható. A könyvtárlátogatók számának rögzítése, 
időbeni eloszlása, a kikölcsönzött könyvek nyilvántartása szinte min-
den korszerű könyvtárban megoldott már. A könyvtárban azonban cél 
a könyvek helyszíni böngészésének támogatása, minél több látoga-
tó bevonzása és az olvasótermi használat esetén a könyvek fizikai 
védelme is biztosított, a maximális forgási sebességgel együtt. A sza- 
badpolcos állomány helyszíni használatáról azonban eddig semmi-
lyen valós adatot, statisztikát nem lehetett gyűjteni. 
Az RFID technológia fejlődésével azonban lehetőség nyílik az egyes 
példányok távoli azonosítására, mozgásuk, pillanatnyi helyük meghatá-
rozására, időbeli rögzítésére. Ezzel az ún. RTLS (RealTimeLocationSys-
tem) rendszerrel forradalmian új lehetőséget kapunk a kezünkbe
a használati szokások, kurrens és érdektelen példányok kiszűrésére. 

MŰSZAKI MEGOLDÁS

Az RFID technika fejlődése új lehetőségeket kínál a könyvtárak 
számára is.
• A SmartFreq által fejlesztetett és forgalmazott UHF, ISO18000-6c 
szabványon alapuló RFID technológia lehetőséget ad nagytávoságú 
leolvasásra. A legújabb fejlesztésű kis energia igényű RFID címkék 
akár 10m -es távolságból is detektálhatók. 
• Más ipari és kereskedelmi igények kielégítésére néhány gyártó 
olyan speciális nagytávolságú integrált olvasó antennát fejlesztett 
ki melynek széles sugárnyalábja sok (16, 52) apró szegmensre 
bontható. Az ilyen antennákkal lefedett területen kb. méteres pon-
tosággal megállapítható az adott RFID címke pillanatnyi helye. 
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MEGVALÓSÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

A mennyezetre szerelt speciális antennák pásztázó RFID nyalábokkal 
beterítik a kívánt területet, például olvasótermet. Az antennák ész-
lelik az egyes mozgó, RFID címkével ellátott példányokat.Az egyedi 
azonosítók alapján az egyes példányok pillanatnyi helyéről statisztika 
képezhető, melynek segítségével a könyvtár működése, forgalma 
felmérhetővé válik. Látjuk, hogy melyek a keresett könyvek, ezeket 
mennyi ideig böngészi a látogató. A begyűjtött adatokból egyedi 
igények szerint is készíthetünk statisztikákat. 
Mivel a rendszerrel az olvasó személye nem azonosítható, így alkal-
mazása személyiségi jogokat nem sért.

A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll, kérjük ötleteivel, gondolatival 
segítse munkánkat, hogy az Ön könyvtára számára milyen adatok, 
lekérdezések fontosak. 
Segítségét, véleményét, amit előre is köszönünk, kérjük,
a LibRTLS@smartfreq.hu címre küldje! 

Az antenna rendszert egyedi felmérés alapján tudjuk tervezni, kalkulálni.

• A detektált RFID azonosítók hely adatait adatbázisba tároljuk, ami-
ből tetszés szerinti lekérdezésekkel értékes statisztikák képezhetők. 
https://www.youtube.com/watch?v=jO6-TKkKj-I 

Pásztázó sugárnyalábok RFID címkék az antenna látóterében


