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 مسئوليت سلب
 

GS1, under its IP Policy, seeks to avoid uncertainty regarding intellectual property claims by requiring the participants in the 

Work Group that developed this Standard, GS1 General Specifications, to agree to grant to GS1 members a Royalty-free 

license or a RAND license to Necessary Claims, as that term is defined in the GS1 IP Policy. 

Furthermore, attention is drawn to the possibility that an implementation of one or more features of this Specification may be 

the subject of a patent or other intellectual property right that does not involve a Necessary Claim. Any such patent or other 

intellectual property right is not subject to the licensing obligations of GS1. Moreover, the agreement to grant licenses 

provided under the GS1 IP Policy does not include IP rights and any claims of third parties who were not participants in the 

Work Group. 

Accordingly, GS1 recommends that any organization developing an implementation designed to be in conformance with this 

Specification should determine whether there are any patents that may encompass a specific implementation that the 

organization is developing in compliance with the Specification and whether a license under a patent or other intellectual 

property right is needed. Such a determination of a need for licensing should be made in view of the details of the specific 

system designed by the organization in consultation with their own patent counsel. 

THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF 

MERCHANTABILITY, NONINFRINGMENT, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OTHER WISE 

ARISING OUT OF THIS SPECIFICATION. GS1 disclaims all liability for any damages arising from use or misuse of this 

Standard, whether special, indirect, consequential, or compensatory damages, and including liability for infringement of any 

intellectual property rights, relating to use of information in or reliance upon this document. 

GS1 retains the right to make changes to this document at any time, without notice. GS1 makes no warranty for the use of 

this document and assumes no responsibility for any errors which may appear in the document, nor does it make a 

commitment to update the information contained herein. 
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 سند درباره

 عنوان شرح

 عنوان سند 4151نگارش  ،GS1سند جامع مشخصات فني 

 تاریخ آخرین اصالحات 5931مهر 

 شماره سند جاری فارسي دوم

 وضعيت سند تصویب شده

سازگار  هایای و شناسهاست و چگونگي استفاده از كدهای ميله GS1استانداردهای اصلي  حاوی مستنداین 

 دهد. شرح مي كه در سرتاسر این سيستم كاربرد دارند را GS1استانداردهای  با
 شرح سند

 مترجمان پور، علي عباسي رائيت، علي علينقينيمراد قلندری، محسن پاکهمت
 

 

 سند تغييرات تاريخچه

 تاريخ انتشار خالصه تغييرات مسئول انتشار
 شماره نگارش

فارسي   

 شماره نگارش

انگليسي   
 رديف

نيتمحسن پاک انگليسي 4155مطابق با نسخه  اولين نسخه به زبان فارسي  5934 مرداد   5 4155 اول 

زادهعليرضا نوری  
 4151 هروزرساني مطابق با آخرین تغييرات نسخبه

 انگليسي
5931 مهر  4 4151 دوم 
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  بخواند را GS1سند جامع مشخصات فني  بايد كه يكس

شده در های بيانباید این سند را بخوانند. مشخصه كنند،كار مي GS1استانداردهای  كه با كارشناسانيمتخصصان و 

است. هدف اصلي از  GS1های فني سيستم كه دربردارنده همه جنبه كنندمي را فراهم، چارچوب مرجعي سند این

كه ) GS1های محلي وابسته به سازمان هر یك از ،المللي است كه بر مبنای آنیك استاندارد بين معرفيارائه این سند، 

 د.ند مستندات مورد استفاده برای كاربران خود را تدوین نماینبتوان شود(گفته مي 5MOبه آنها 

  هاتبادل الكترونيكي داده

است. شرح كاملي از  GS1ی سيستم ناپذیر فلسفه( جزء جدایيEDIها )استفاده از تبادل الكترونيكي داده

در  EANCOM سيستم گنجانده شده است. GS1 XMLو همچنين  EANCOM مستندات در EDIاستانداردهای 

ونقل( ها برای مدیریت، تجارت و حمل)تبادل الكترونيكي داده 4EDIFACTسازی استانداردهای پياده یواقع راهنما

 .ستااست كه تحت نظر سازمان ملل متحد طراحي شده و توسعه یافته

 هاقسمت معرفي

برای  ،زبان بومي خودرا به راهنما اسناد كشور )كه در هر  GS1محلي وابسته به های ي برای سازمانمرجع ،این سند

افزار توسعه نرمایجاد و به  GS1كه بر مبنای استانداردهای است  يكنند( و همچنين مهندسانكاربران تنظيم مي

 GS1با سيستم كلي است. برای آشنایي  آمده 5صورت خالصه در بخش به GS1های سيستم جنبه یهمهپردازند. مي

 گردد. های آن، مطالعه این بخش توصيه ميو منطق و واژه

 های عناصر، حاملهای كنترل، رشتههایي مانند رقمبخشو  GS1 سيستم و واژگان پركاربرد ضروری مطالب تمام

خالصه مطالب مندرج در هر  ده شده است.در این سند شرح داای بر روی اقالم ها و نحوه قراردادن نماد كدميلهداده

 :است زیر به شرح GS1 سيستم ت فنيامشخصجامع های سند بخشیك از 

  سيستم مباني و اصول  :0بخشGS1 : به معرفي كلي اجزای اصلي سيستمGS1  .پرداخته است 

 ي هاكاربرد معرفي:5بخشGS1  يستم ی هر یك از كاربردهای سهاو الگو هاقالب: اقالمدر شناساييGS1 

، تعریف GS1 شناسه، شرح كاربردصورت یكتا شناسانده شده و شامل هر كاربرد به كهدهد به نحویرا شرح مي

 هاداده (، مشخصات حامل1)بخش  مربوطه (، قواعد9مرتبط و صفات آن )بخش  یارتباط با ساختار داده آن،

 ( است. 7دازش )بخش ( و الزامات پر6بر روی كاال )بخش  گيریقرارنحوه (، 1)بخش 

                                                 

 
1 Member Organization 

2 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 
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  هاي كاربرديتعريف شناسه :3بخش (AIدرها ) GS1 :های معنا، ساختار و كاركرد هر یك از انواع رشته

 ،های كاربردیدر برنامه این رشته عناصر را تا بتوان شودداده ميشرح  به تفصيل این قسمتدر  GS1عناصر 

 .كردبه درستي پردازش 

  هایشناسههر یك از كارگيری هاعد بقوكارگيري: هقواعد ب :4بخش GS1 خاص های كاربردی در محيط

های موجود در صنایع گوناگون و قواعد ارتباطي تفاوت همچنين، .در این بخش شرح داده شده است خود،

 است. آمده بخش در این ،های كاربردیها برای استفاده از شناسهداده

  یيد أمورد ت یهاداده حامل بارهفصيلي درشرح ت بخش، در اینها: داده حامل :2بخشGS1،  .ارائه شده است

 أمين است. از این جداولبرای استفاده در محيط عملياتي زنجيره ت حاوی جداول مشخصات نماد بخشاین 

 ،اسكنرهابرای نيل به درجه مناسب خوانایي توسط  هاآنو ارزیابي كيفيت چاپ  ایميلههای كدتوليد  منظوربه

 . شودده ميفااست

  و چاپ نماد بر روی سطوح مختلفبرای  مفيدیی اودههنمر: بر روي كاال راهنماي قراردادن نماد :6بخش 

 .در این بخش ارائه شده است ،(تگگذاری )هنشان استانداردهای ونقل واستانداردهای برچسب حمل همچنين،

  هاشناسايي خودكار و ضبط داده در سنجياعتبارقواعد  :7بخش (AIDC) : ،بيانی قواعددر این بخش 

كنترل و الگوریتم  . رقمروند، به كار ميبدون مداخله انسان GS1عناصر  سنجش اعتبار رشته شود كه برایمي

 است. شرح داده شده این بخشتاریخ تقویمي نيز در 

  استانداردهاي كار رفته در به واژگانفهرست  :8بخشGS1 :در  كاررفتههاصطالحات ب كه اینامهواژه

 .ها ارائه نموده استرا به همراه تعریف آن GS1سرتاسر سيستم 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GS1 و مباني سيستم : اصول5بخش   51نگارش   - GS1 سند جامع مشخصات فني   

 41 از 6 صفحه  .محفوظ است  GS1 Iran  تمامي حقوق برای 5931نگارش دوم؛ مهر 

 بفهرست مطال

 GS1 ..................................................................................................... 7 سيستم مباني و اصول .0 بخش

 GS1 ............................................................................................. 8 فني مشخصات جامع سند .5.5

 8 ................................................................................................................ مقدمه 5.5.5

 01 ......................................................................... بخواند را فني مشخصات این باید كه كسي .5.5.4

 01 ................................................................................................ بنيادی استانداردهای .5.5.9

 01 ............................................................................... سيستم مدیریت و نگهداری چگونگي .5.5.1

 00 ............................................................................... (BTG) ایميله كدهای فناوری گروه .5.5.1

 GS1 ......................................................................................................... 00 سيستم اصول .5.4

 00 ............................................................................ (شناسایي) گذاریشناسه سيستم هایمشيخط .5.9

 00 ................................................................................................... الزامي هایشناسه .5.9.5

 GS1 ............................................................................................... 01 غير هایشناسه .5.9.4

 GS1 ........................................................................................... 01 شركتي شمارهپيش .5.9.9

 01 ........................................................................ هاداده حامل نوع به هاشناسه يوابستگ عدم .5.9.1

 GS1 ............................................................................................ 01 كار انجام هایپيام .5.9.1

 GS1 .............................................. 01 شركتي شمارهپيش و GS1-8 هایشمارهپيش ،GS1 هایشمارهپيش .5.1

 01 ............................................................. محدود هایشماره مقابل در باز و سراسری هایشماره .5.1.5

 GS1 ............................................................................................... 01 هایشمارهپيش .5.1.4

 GS1-8 ............................................................................................ 01 هایشمارهپيش .5.1.9

 GS1 ........................................................................................... 01 شركتي شمارهپيش .5.1.1

 GS1 ......................................................................................... 01 شركتي شمارهپيش تخصيص .5.1

 08 ........................................................................... مختلف هایحالت در GS1 هایشماره تخصيص .5.6

 08 ............................................................................................ هاشركت ادغام و مالكيت .5.6.5

 10 .......................................................................................... فناوری یك افول و ظهور هایدوره .5.7
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 GS1 . اصول و مباني سيستم0بخش 

 

 GS1سند جامع مشخصات فني  ■

 GS1اصول سيستم  ■

 گذاریهای سيستم شناسهمشيخط ■

 GS1های شركتي شمارهپيش و GS1-8های شمارهپيش ،GS1ها در سيستم شمارهپيش ■

 GS1شماره شركتي تخصيص پيش ■

 های مختلفحالت برای GS1های شماره تخصيص ■

 دوره ظهور و افول یك فناوری ■
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 GS1سند جامع مشخصات فني   .0.0

 مقدمه  .0.0.0

سيس تأ (5CCPUتوسط شورای كد یكنواخت محصول ) 5379كار كرد و در سال ابتدا در آمریكا آغاز به GS1سيستم 

آمریكا  GS1به  4111شود و از سال ( شناخته مي4UCCشد. شورای فوق، اكنون نيز با عنوان شورای كد یكنواخت )

رقمي بود. 54تغيير نام داده است. سيستمي كه شورای كد یكنواخت آن را ایجاد نمود، در ابتدا یك شماره شناسایي 

شد. در  9استفاده و اسكن 5371در عمليات تجاری در سال  ای،( و نمادهای كدميلهIDهای شناسایي )اولين شماره

كند، ( استفاده مي1UPCهای موسوم به كد جهاني محصول )گذاری مذكور كه از شمارهپي موفقيت سيستم شماره

المللي شناخته بين EAN( هم آن را پذیرفت. این انجمن كه قبال با عنوان 1EANگذاری كاال )انجمن اروپایي شماره

 5377گذاری در سالآمریكا ادغام شد. انجمن اروپایي شماره UCCتغيير نام داد و با  GS1به  4111شد، در سال مي

ی خارج از امریكای شمالي بنا نهاده شده بود. برای استفاده UPCبه منظور ایجاد و توسعه یك سيستم سازگار با 

رقمي را مورد استفاده  59احي شد و از ابتدا كدهای طر UCCبه عنوان سيستم باالدستي و فراگيرتر از  EANسيستم 

در سراسر  GS1 های آن، سيستمو ساختار مناسب داده 6ایی كاربرد موفق نمادهای كد ميلهداد. در نتيجهقرار مي

 .دنيا گسترش زیادی یافته است

اسایي كاالها، خدمات، ابهام در سراسر جهان جهت شنهای بيبرای تدوین ساختار و اختصاص شماره GS1سيستم 

تا ای تبدیل شوند توانند به نمادهای كد ميلهها ميهر یك از این شمارهها طراحي شده است. ها، اموال و مكاندارایي

 GS1كار، داشته باشند. سيستمهای الكترونيكي را در فرایندهای انجامشدن با روشهر جا كه نياز باشد، قابليت خوانده

ها فائق ها یا بخشها، سازمانهای كدگذاری شركتهای كاربری سيستماست كه بر محدودیت ای طراحي شدهگونهبه

 قابليت پاسخگویي به مشتریان را افزایش دهد. آید و تجارت را بيشتر و بيشتر كارا نموده و

، 8XMLها به صورت الكترونيكي با (، تبادل پيام7EDIها )، در تبادل الكترونيكي دادهGS1های شناسایي سيستم شماره

اطالعاتي درباره   این سند،شوند. استفاده مي GS1های شبكه ( و سيستم3GDSNها )سازی جهاني دادهشبكه همزمان

                                                 

 
1Uniform Product Code Council 
2Uniform Code Council 

 شود.( یا پویش  به عبور یك پرتو نور قرمز از روی یك نماد باركد برای ثبت و خواندن آن توسط كامپيوتر گفته ميScanاسكن ) 9 
4Uniform Product Code 
5European Article Numbering Association 

 ( است كه در سراسر كتاب به همين صورت استفاده شده است.Barcodeهمان باركد ) «ایكد ميله»منظور از  1 
7Electronic Data Interchange 
8Extensible Markup Language 
9GDSN: Global Data Synchronization Network 
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دهد. نحوه نگاشت، ساخت و تركيب، تخصيص، صدور ارائه مي GS1های شناسایي استانداردهای مرتبط با شماره

 ها در این سند توضيح داده شده است.ها و ضبط خودكار دادهشناسه

اطالعات تكميلي از جمله بهترین تاریخ مصرف، شماره سریال   GS1های شناسایي یكتا، سيستم عالوه بر ارائه شماره

در حال حاضر از كدهای كند. ای درآید فراهم ميتواند به شكل كد ميلهتوليدی را كه مي5و شماره بهر، دسته یا بچ

های مبتني بر فركانس ها یا تگنند برچسبهای دیگری ماشود، اما فناوریها استفاده ميای به عنوان حامل دادهميله

عنوان حامل طراحي شده و به EPCglobalبه نام  GS1های تابعه رادیویي نيز وجود دارند كه در یكي از بخش

ها، دار در كاربرد فناوریتغييرات مهم، بزرگ، گسترده و معنيشوند. باید توجه شود كه استفاده مي GS1های داده

 شود.تنها پس از رایزني و دریافت نظرات كارشناسان و كاربران، ایجاد مي

های كاربردی را برای پردازش خودكار توانند برنامه، كاربران ميGS1با پيروی از اصول و مباني طراحي سيستم 

های دكه در نما GS1های گرفته شده از كند كه دادهتضمين مي GS1منطق موجود در سيستم ها طراحي كنند.داده

ها و عمليات، به طور كامل از پيش ابهام ایجاد كرده و پردازشهای الكترونيكي را به شكلي بيای هستند، پيامكد ميله

 شود.شده و خودكار انجام ميریزیبرنامه

 های صنعتي و تجاری طراحي شده است. هر گونه تغيير در سيستم، ابتدای بخشدر همه ، برای استفادهGS1سيستم 

 ای كه اثر منفي روی كاربران كنوني نداشته باشد.گونهشود؛ بهبه دقت بررسي و با همگان مطرح مي

شدند. مي شناخته UCCو  EANهای رسماً جانشين دو سازماني گردید كه قبالً با نام GS1، سازمان4111در فوریه 

در حوزه شناسایي خودكار و  GS1دهای سيستم ها و توضيحات جامعي را برای استفاده از استاندارسند حاضر، تعریف

یا  GS1كه توسط  AIDC( در بر دارد و جایگزین همه مستندات قبلي 4AIDCها )همچنين فناوری ضبط خودكار داده

استانداردهای اصلي شامل كاربردها، بر  این سندمطالب موجود در شود. دو سازمان قبلي تهيه و تنظيم شده بود، مي

 GS1ارد. از هر سازماني كه از استانداردهای سيستم ، اثر مستقيم دGS1ها و اصول ی حامل دادهشناسایي، اجزا

 تطابق دهد. « GS1سند جامع مشخصات فني »كند درخواست شده كه خود را كامالً با استفاده مي

                                                 

 
1 Lot/Batch 
2 AIDC: Automatic Identification & Data Capture 
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 كسي كه بايد اين مشخصات فني را بخواند .0.0.5

دهندگان و ارائه ، كاربران فني5هاMoیا  GS1ی محلي ها، سازمانGS1مخاطبان اصلي سند جامع مشخصات فني 

 هستند. GS1راهكارهای مبتني بر استانداردهای 

را  GS1های فني سيستمآورند كه همه جنبهاند، یك مرجع جهاني را فراهم ميمشخصاتي كه در این سند بيان شده

های عضو المللي بوده است كه بر اساس آن، سازمانهدف اصلي این سند، تعریف یك استاندارد بين دهد.مي پوشش

GS1 این سند به زبان انگليسي  بتوانند مستندات كاربردی مناسبي را برای كاربران خود منتشر كنند. نسخه اصلي

 گيرد.صورت مي GS1های محلي شود و برگردان آن به زبان محلي توسط سازمانتهيه شده و نگهداری مي

 استانداردهاي بنيادي .0.0.3

و سایر  GS1اساس و مبنای تبادل الكترونيكي پيام در سيستم « GS1 فني تمشخصاسند جامع »مطالب مندرج در 

 آید:موضوعات زیر به شمار مي

 (EDIها )تبادل الكترونيكي داده ■

 (XML)زبان فرامتني قابل گسترش  ■

 (GDSNها )سازی دادهشبكه جهاني همزمان ■

 راهكارهای شبكه ■

 هستند. GS1 )4(GDD های جهانيفرهنگ داده، مبنای «GS1مشخصات فني سند جامع »تعاریف 

 چگونگي نگهداري و مديريت سيستم .0.0.4

سند »، سازوكاری است برای تصویب تغييرات مُجازی كه درGS1(»9GSMP)مدیریت استانداردهای جهاني  فرایند»

تانداردهای راهنمای فرایند مدیریت اسبه طور كامل در سند  فرآیندشود. این انجام مي «GS1مشخصات فني جامع 

 ، شرح داده شده است.جهاني

                                                 

 
1Mo: Member Organization 
2Global Data Dictionary 
3Global Standards Management Process 

http://apps.gs1.org/GDD/SitePages/Home.aspx
http://www.gs1.org/gsmp/process_manual
http://www.gs1.org/gsmp/process_manual
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 BTG(0(گروه فناوري كدهاي ميله اي  .0.0.2

در ارتباط با  4حلكنندگان راهها و رهنمودهایي را كه از سوی تأمينای، مشاورهگروه فناوری كدهای ميله

ها و ينهكند. عالوه بر آن، این كارگروه، زمشود، ارائه ميسازی و كاربردهای فني مطرح ميمسائل پياده

 سازد.ها فراهم ميسازی آزمایشي فناوریامكانات الزم را برای آزمون و پياده

 GS1اصول سيستم  .0.5

در بر دارنده رویكرد معماری باز است. این سيستم، آنچنان دقيق طراحي شده است كه توسعه  GS1سيستم 

ریزی منابع سازماني زارهای برنامهافهای موجود، ممكن سازد. نرمها را با كمترین اختالل در برنامهماژول

(ERP)9 سازند. افزارهای زنجيره تأمين، استقرار و اجرای صحيح این سيستم را ممكن ميو دیگر نرم

را  GS1رود كه سيستمگيرند انتظار ميكار ميهای كاربردی جدیدی كه كاربران آنها را بههمچنين، از برنامه

 شود. هنگام های كاربردی، بهاین سيستم، با اطالعات این برنامهبه كار گيرند تا مستندات مربوط به 

است كه در GS1 ، وظيفه دفتر مركزی سازمان«GS1مشخصات فني سند جامع »نگهداری و مدیریت تغييرات 

 ( نيز لحاظ شده است.ciplesGS1 Architecture Prin)با عنوان  GS1اصول معماری 

 گذاري )شناسايي(هاي سيستم شناسهمشيخط .0.3

های فيزیكي، ابهام برای موجودیتهای یكتا و بيای از شناسهآورنده مجموعهفراهم GS1سيستم شناسایي 

ها ممكن های مبادله شده در زنجيره تامين است. آنچه كه كاربرد سيستم را برای همه بخشها و پيامطرف

مشي این خطهای موجود در این سيستم است. با دیگر شناسه GS1شماره شركتي سازد، تركيب پيشمي

 كند.را به دنبال دارد و نقشي حياتي در زنجيره تأمين جهاني ایفا مي GS1یكپارچگي سيستم شناسایي 

 هاي الزاميشناسه .0.3.0

های تأیيدشده ارچه شوند و تنها، شناسهیكپ GS1باید با استانداردهای شناسایي  GS1ی استانداردهای همه

 كار بگيرند.  های الزامي و مجاز بهرا به عنوان شناسه GS1توسط 

                                                 

 
1BarCodes Technology Group 
2Solution Provider 
3 ERP: Enterprise Resource Planning 

http://www.gs1.org/gsmp/support/arch_group
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 GS1 هاي غيرشناسه .0.3.5

جای آنها( )و نه به GS1های افزوده شده به سيستمتوانند به عنوان شناسهتنها مي GS1های غير شناسه

های اصلي صورت گرفته باشد، سازگار به عنوان شناسه GS1های غير استفاده شوند. كاربردهایي كه با شناسه

 شود.تلقي نمي GS1با استانداردهای 

 GS1شماره شركتي پيش .0.3.3

 تواند:استفاده شده و مي GS1در بسياری از استانداردهای شناسایي  GS1شماره شركتي پيش

 نمایش داده شود،  GS1ای های ميلهدر كاربردهای تصویب شده كد -

 درج شود،  GS1سيستم  eComهای امدر پي -

 ها مورد استفاده قرار گيرد،سازی جهاني دادهبرای همزمان -

 به كار آید. GS1و در قسمت سرعنوان در سيستم  EPCهای در ثبت شبكه و برچسب -

 را مشاهده نمایيد. GS1شركتي  شمارهتخصيص پيشدر مورد  5.1برای جزیيات بيشتر بخش 

 هاها به نوع حامل دادهسهعدم وابستگي شنا .0.3.4

كار برده مشخص كرده به GS1مشخص هستند و به همان ترتيبي كه  GS1های مجاز در سيستمشناسه

های تجاری( هستند ، پيامRFIDای، تگ ها )مانند كد ميلهها، مستقل از نوع حامل دادهشوند. این شناسهمي

 شوند.كه بر روی آن ذخيره مي

 GS1 هاي انجام كارپيام .0.3.2

های ، از شناسهGS1های كاربردی مبتني بر استانداردهای یا برنامه GS1های انجام كار در سيستمپيام

GS1 ها چيست و چه ساختاری دارد، كنند و به اینكه حامل دادهها استفاده ميبرای شناسایي موجودیت

 كنند.توجه نمي
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 زیر هستند:ها، به شرح داده ساختارهای حامل هایاز ویژگيبرخي 

استفاده  هانویسه كنترل برای امنيت در ضبط دادهعنوان به GS1-128نمادشناسي  519ماژول از ■ 

 شود.مي

یا به عنوان سرعنوان  GS1-128ای ( در جایگاه دوم از نمادهای كد ميلهFNC1) نویسه نماد تابع یك ■

هایي ها را مشخص كرده و آن را از دادهرود تا محتوای دادهكار مي( به5EPCیك كد الكترونيكي محصول )

 تعلق ندارند، متمایز كند. GS1كه به سيستم 

شده را به  4های واكدشود تا دادهبه عنوان نویسه جداكننده استفاده مي( FNC1)نویسه نماد تابع یك ■

 تقسيم كند. GS1دار در سيستم های معنيقسمت

را  GS1و سيستمي دیگر غير از GS1های سيستم بخواهد تركيبي از سرعنوان EPCاگر كاربر  :استثنا 

های شود كه تنها از سرعنوانآید و توصيه ميدر یك برنامه كاربردی استفاده كند، این سياست به كار نمي

EPC پذیر شود.گذاری، پشتيباني امكانند سيستم شمارهبهره بگيرد تا با یكتاسازی در بين چ 

 GS1شماره شركتي و پيش GS1-8هاي شمارهپيش ،GS1هاي شمارهپيش .0.4

 هاي محدودهاي سراسري و باز در مقابل شمارهشماره .0.4.0

 هاي سراسري و باز )استفاده جهت توزيع در محيط نامحدود(شماره .0.4.0.0

ها هستند كه در توزیع كاالها در محيط ناسایي موجودیتهایي برای شهای سراسری و باز، شمارهشماره

ها ها به این معناست كه كاالهایي كه با این شمارهكاربردن این شمارهشوند. بهسراسری )كل دنيا( استفاده مي

توانند در هر كشور، شركت و هر نوع صنعت در سراسر دنيا، بدون اند، ميگذاری شدهشناسایي و برچسب

 دش داشته باشند. محدودیت گر

                                                 

 
1 Electronic Product Code 
2 Decode  
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 هاي محدودهاي مجاز به گردش در محيطشماره .0.4.0.5

های محدود توسط یك محيط هستند كه برای كاربردهای خاص در GS1های شناسایيها، شمارهاین شماره

شوند )برای مثال محدوده درون یك كشور، یك شركت یا یك صنعت خاص(. این ایجادمي GS1عضو سازمان

به منظور رفع نيازهای تجاری  GS1های عضو های داخلي یا برای سازمانبرای استفاده GS1ها توسطشماره

ا اندازه شوند )مانند شناسایي اقالم تجاری بای تعریف شده یا در سطح كشوری خاص استفاده ميدر محدوده

 ها عبارتند از:ها و ...(. برخي از این شمارهمتغير، كوپن

■12-5RCN  رقمي است.54یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود و 

■RCN-13  رقمي است59در محيط محدود و یك شماره مجاز به گردش. 

■RCN-8  رقمي است كه پيشوند 8یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود وGS1 است.  4یا  1 آن 

برای اسكن اقالم تجاری كه اندازه متغير دارند،  تواند در نقطه فروش،یك شماره قلم تجاریِ اندازه متغير، مي 

كند، ایجاد شده و در سطح ملي تعيين مي GS1استفاده شود. این شماره بر اساس قواعدی كه سازمان عضو 

 یابد.تخصيص مي

■12-4VMN مجاز به گردش در محيط محدود در بين نمادهای یك شمارهA -UPC  است كه قابليت اسكن

ی بازار هدفي این شماره بر اساس قواعد ویژهكند. اقالم تجاری با اندازه متغير را در نقطه فروش ایجاد مي

 شود.يتخصيص داده م .U.P.Cدر سيستم  4كند. این شماره با پيشوند شود كه آن را استفاده ميتعریف مي

■VMN-13  یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود در بين نمادهایEAN-13  كه قابليت اسكن است

ی بازار هدفي این شماره بر اساس قواعد ویژهكند. اقالم تجاری با اندازه متغير را در نقطه فروش ایجاد مي

تخصيص داده  GS1در سيستم  43 تا 41كند. این شماره با پيشوند شود كه آن را استفاده ميتعریف مي

 شود.مي

                                                 

 
1Restricted Circulation Number 
2Variable Measure Number 
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 GS1هاي شمارهپيش .0.4.5

مشخص و اعالم  GS1وسيله دفتر مركزیعددی است كه دو رقم یا بيشتر دارد و به GS1شماره پيش

برای كاربردهای عمومي یا برای كاربردهای مربوط به محيط  GS1های عضو شود. این شماره به سازمانمي

های تخصيص و كنترل شماره درتمركززدایي  GS1ی هاشمارههدف اصلي پيش. یابدميمحدود تخصيص 

 شناسایي است.

 نشان داده شده است 5.1.4 -5در شكل GS1هایشمارهپيش

 5.1.4 -5شكل

 GS1هاي شمارهخالصه پيش

 معني و مفهوم GS1شماره پيش

 (U.P.Cهای شركتي شماره)برای ایجاد پيش GS1های شمارهپيش 019 - 000

 برای اقالم با مقدار متغير در محيط توزیع محدود GS1شماره شناسایي  02

 GS1شماره پيش 039 - 030

 های محدود در داخل یك شركتبرای استفاده در محيط GS1شماره پيش 04

 آمریكا GS1رزرو شده برای استفاده آتي در  05

 (U.P.Cهای شركتي )برای ایجاد پيش شماره GS1های شمارهشپي 099 - 060

 GS1های شمارهپيش 199 - 100

 های محدود در یك حوزه جغرافيایيبرای استفاده در محيط GS1های شمارهپيش 29 - 20

 GS1های شمارهپيش 976 - 300

 ای مانند مجالت هفتگي یا ماهانهنشریات دورهبرای   (ISSN)اختصاص داده شده به مركز بين المللي  977

978 - 979 

به صورت ریزتر برای موسيقي  مختص  373( ، قسمت ISBNبرای كتابها اختصاص داده شده به سازمان بين المللي )

 (ISMNشده به سازمان بين المللي )

 های رسيدبرای پس دادن قبض GS1های شناسایي شماره 980

 شوند.هایي كه به عنوان بن تخفيف استفاده ميها در محدودهوپنبرای ك GS1شماره پيش 981-984

 GS1ها توسط های آتي در شناسایي كوپنرزرو شده برای استفاده 989 – 985

 هابرای شناسایي كوپن GS1شماره پيش 99

  است. GTIN-8شناسایي های شدن آنها با شمارهبه خاطر پرهيز از قاطي«  1111511»از  GS1شماره شركتي شروع شدن پيش 

( یا s5LACمخصوص كدهای تخصيص یافته محلي ) 1117333تا  1115111و  1111111های شركتي شمارهیادآوری: پيش 

 ( هستند.s5RZSCشده )كدهای صفر بسته

                                                 

 
1Locally Assigned Codes 
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 GS1-8هاي شمارهپيش .0.4.3

 شود، اینصادر مي GS1رقمي است كه توسط دفتر جهاني عددی یك، دو یا سه GS1-8شماره پيش

های مجاز به گردش در شناسهیا  GTIN-8های برای ساخت شناسه GS1های MOشماره به پيش

-GTINهای فقط برای ساخت شناسه GS1-8های شمارهشود. پيشهای محدود اختصاص داده ميمحيط

نشان داده   5.1.9 -5در شكل  GS1-8های شمارهپيششوند. استفاده مي RCN-8های یا شناسه 8

 د.انشده

 5.1.9 -5شكل 

 GS1-8هاي شمارهخالصه پيش

 معني و مفهوم GS1-8شماره پيش

 شود(هایي كه عمليات تجاری، در آن پرشتاب انجام ميكدهای سریع )مخصوص كاربرد در محيط 0

 GS1های شمارهپيش 139 - 100

 رزرو شده برای كاربردهای آتي 199 – 140

 ر محيط محدود درون یك شركتبرای استفاده د GS1شماره پيش 2

 GS1شماره پيش 969 - 300

 رزرو شده برای كاربردهای آتي 99 - 97

 GS1شماره شركتي پيش .0.4.4

شماره شامل یك است. این پيش GS1های از ساختار دادهقسمت بسيار مهمي  GS1شماره شركتي پيش

رای هر شركت عضو است كه و یك شماره ب (GS1شده توسط دفتر مركزی رقمي )مدیریت9شماره پيش

 .شوداختصاص داده مي GS1های سازمان MOتوسط یكي از 

 GS1شركتي  شمارهتخصيص پيش .0.2

یي را كه با استفاده از استانداردهای شناسایي سيستم دهادسترسي به همه كاربر GS1شماره شركتي پيش

GS1 سازد.شود، ممكن ميایجاد مي 

                                                                                                                                                                       

 
1Retailer Zero-Suppressed Codes 
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مل یا بخشي از آن برای استفاده در هر شركت دیگری قابل چه به صورت كا GS1شماره شركتي پيش

حتي آن دسته كه بدون  GS1های فروش، اجاره یا واگذاری نيست. این محدودیت برای همه شناسه

ها تخصيص یافته كه برای مجالت و روزنامه 977شوند )مانند ساخته مي GS1های شركتي شمارهپيش

به  GS1های MOوسيله طور اختصاصي بهكه  به GS1های ام روی شناسهشود. این الزاعمال مي است و ...(

 گردد.اند اعمال ميها واگذار شدهشركت

برای رهنمودهای بيشتر در زمان تغييرات حقوقي در یك شركت در قالب تغيير مالكيت )توسط شركتي دیگر 

از سهام یك شركت(، تقسيم  خریداری شود(، ادغام )دو یا چند شركت(، خرید بخشي از یك شركت )بخشي

عنوان شعبه یا شركت اقماری یك شركت دیگر )یك شركت به دو یا چند شركت( یا انشعاب )شركتي كه به

 را مشاهده نمایيد. 5.6شود( رخ دهد بخش ایجاد مي

عضو شود، اختصاص  GS1در سيستم  هاMoبه هر شركتي كه از طریق  GS1شركتي شماره یك پيش 

ها یا دهد. انواع شناسهرا مي GS1های شناسایي او امكان و حق ایجاد هر یك از شماره یابد و بهمي

 .انداش بسازد، در ادامه ذكر شدهشماره شركتيتواند بر مبنای پيشهایي كه هر شركت عضو ميشماره

 (5GTINشماره جهاني قلم تجاری ) ■

 ( 4GLNشماره جهاني مكان ) ■

 ( 9SSCCشماره سریال كانتينر یا ظرف ارسالي ) ■

 ( 1GRAIشناسه جهاني دارایي برگشتني ) ■

 ( 1GIAIاختصاصي ) شناسه جهاني دارایي ■

 (6GSRNشماره جهاني رابطه خدماتي ) ■

 (5GDTIشناسه جهاني نوع سند ) ■

                                                 

 
1Global Trade Item Number 
2Global Location Number 
3Serial Shipping Container Code 
4Global Retainable Asset Identifier 
5Global Individual Asset Identifier 
6Global Service Relation Number 
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 (GSIN) 4شماره جهاني شناسایي مرسوله ■

 (9GINCشماره جهاني شناسایي محموله) ■

 ( 1GCNشماره جهاني كوپن ) ■

 (1CPIDشناسه  جزء / قطعه  ) ■

 هاي مختلفدر حالت GS1هاي تخصيص شماره .0.6

ها و در تمام اوقات وجود دارد. برای همه سازمان GS1شناسایي  هایز شمارهمعموالً نياز به استفاده مجدد ا

آید كه تغييرات حقوقي در یك شركت به شكل رهنمودهایي كه در این سند ارائه شده است، زماني به كار مي

تغيير مالكيت )توسط شركتي دیگر خریداری شود(، ادغام )دو یا چند شركت(، خرید بخشي از یك شركت 

عنوان خشي از سهام یك شركت(، تقسيم )یك شركت به دو یا چند شركت( یا انشعاب )شركتي كه به)ب

 شود( رخ دهد.شعبه یا شركت اقماری یك شركت دیگر ایجاد مي

های زیر را بپذیرند و خود را با آنها سازگار نمایند؛ البته در صورتي توانند رهنمودمي GS1های محلي سازمان

 .آنها را ضروری بداند كه قانون كشور

محلي خود را از بروز هر وضعيت قانوني جدیدی مطلع كنند. این  GS1های عضو، موظفند كه سازمان شركت

 تر شود.شماره شركتي، راحتسال انجام گيرد تا نقل و انتقال پيش كار باید در مدت كمتر از یك

 هامالكيت و ادغام شركت .0.6.0

های ار دارد، توسط شركت دیگری خریداری شده یا با آن ادغام شود، شمارهاگر شركتي كه كاالهایي در باز

یافته به كاالهای موجود، باید حفظ گردد. اگر شركتي كه خریداری شده است، جهاني قلم تجاری تخصيص

اند  تواند محصوالتي را كه بعد از ادغام دو شركت توليد شدهخود را حفظ نماید، مي GS1شماره شركتي پيش

 قبلي ارائه كند. GTINهای نيز با همان شماره

                                                                                                                                                                       

 
1Global Document Type Identifier 
2 Global Shipment Identification Number 
3 Global Identification Number for Consignment 
4Global Coupon Number 
5Component / Part Identifier 
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شده باید اعالم كند كه شخص دیگری صاحب شركت شده است و این شخص جدید باید به شركت ادغام

های آن در نظر گرفته شود. محصوالتي ها و دارایيو همچنين مكان GS1شماره شركتي عنوان مسئول پيش

ها دهي كرده است، كماكان با همان شمارهكتي خود شمارهشماره شرشده، تحت پيشكه شركت خریداری

 GS1شماره شركتي ، شركت خریدار كنترل پيشGS1دهي شوند؛ زیرا طبق قوانين سازمان توانند شمارهمي

 گيرد. شده را به دست ميمربوط به شركت خریداری

شماره ا با استفاده از پيشتواند همه محصوالت شركت خریداری شده ردر صورت تمایل، شركت خریدار مي

های تجاری از هر تغييری در زمان مناسب، گذاری كند. باخبر كردن طرفخودش برچسب GS1شركتي 

به چندین محصول، دقت كنند كه  GTIN هایها باید در هنگام تخصيص شمارهاست. شركت مهمبسيار 

جدید به  GTINتخصيص كد  انجام شده و همچنين در هنگام GS1شماره شركتي همگي تحت یك پيش

ها تحت ی شماره. متمركز نمودن تخصيص همهبكننداند، باید دقت الزم را محصوالت موجود كه تغيير نكرده

در اولویت است؛ اما یك استثنا نيز دارد و آن هنگامي است كه باعث شود  GS1شماره شركتي یك پيش

 شود. آنهاهای اضافي برای نگهداری دادههزینه يل حجم بيشتری از كار به دوش مشتریان افتد و باعث تحم

 خريد قسمتي از يك شركت توسط شركتي ديگر .0.6.0.0

برای محصوالت آن قسمت استفاده  Bشماره شركتي را بخرد و پيش B، قسمتي از شركت Aاگر شركت 

طور های جهاني قلم تجاری محصوالت و همينشده باشد، در این صورت، شركت خریدار باید شماره

 یافته به قسمت خریداری شده را طي یك سال تغيير دهد.های جهاني مكان تخصيصمارهش

مرتبط، باید در  GS1های شركت فروشنده و دیگر شناسه GTINهای قواعد مربوط به استفاده از شماره

 مالحظات و توضيحات قرارداد خرید، درج شده و مورد توجه قرار گيرد.

های شركتي تحت مالكيت خود، به های جدید را از بين شمارهباید شمارهدر اولين فرصت، شركت خریدار 

اقالمي كه نشان تجاری آنها را خریده است، اختصاص دهد. شركت خریدار باید در مواقع خاصي همچون 

 ها، این كار را مجددا انجام دهد.بندی اقالم یا چاپ دوباره آنتغيير طرح بسته

ای خود را به شركت دیگری بفروشد، شماره شناسایي آن دارایي باید طي یهاگر شركتي یكي از اموال سرما

های قدیمي نيز از روی جدیدی به جای آن معرفي شود و برچسب GRAIیا  GIAIیك سال عوض شود و 

 قلم فيزیكي برداشته شود.
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نباید برای  های شناسایي سابق،رسد تا چهار سال بعد از آن، شمارهدر طي مدتي كه شركت به فروش مي

 اقالم دیگری استفاده شوند.

 تقسيم يك شركت به دو يا چند شركت يا انشعاب شركت .0.6.0.5

تنها به  GS1شماره شركتي شود، الزم است كه پيشوقتي شركتي به دو یا چند شركت جداگانه تقسيم مي

ا از دست خود ر GS1شماره شركتي های جدید انتقال داده شود. هر شركت جدیدی كه پيشیكي از شركت

شماره شركتي جدیدی در مربوطه ارائه دهد و پيش GS1دهد، الزم است درخواستي به سازمان محلي مي

 بگيرد. GS1سيستم

های جدید اختصاص یابد، باید به یك از شركتشماره شركتي سابق به كدامگيری در مورد اینكه پيشتصميم

( جدید مورد نياز باشد. این تصميم GTINتجاری ) طریقي انجام شود كه كمترین تعداد شماره جهاني قلم

های جدید است. در این حالت، نيازی نيست كه محصوالت و بخشي از اختيارات قانوني نمایندگان شركت

 گذاری شوند.اقالم موجود در انبار، مجدداً شماره

قبلي  GS1اره شركتي شمای داشته باشند كه با پيشتأسيس، اقالم تجاریهای تازههرگاه هریك از شركت

مربوطه، باید در  GS1شماره شركتي اند، اختصاص شماره به توليدات جدید آنها با پيشدهي شدهشماره

های جدید صورت پذیرد. همچنين، مشتریان باید پيشاپيش از بندیگذاری یا چاپ بستهزمان برچسب

 شده به خوبي آگاه شده باشند.تغييرات اعمال

كنند، باید قبلي را برای خود حفظ مي GS1شماره شركتي شده كه پيشده یا منشعبشهای تقسيمشركت

ها نباید اند نگهداری نمایند. این شركترا كه خودشان به محصوالتشان اختصاص داده هایيGTINفهرستي از 

 GTINای سال از آخرین كاربرد كده 1ها برای اقالم دیگری استفاده كنند؛ مگر اینكه حداقل GTINاز این 

قبلي را ندارد، باید به  GS1شماره شركتي بر روی اقالم موجود، سپری شود. بنابراین، شركتي كه پيش

دهي های قبلي شمارهGTINشركتي كه آن را دارد اطالع دهد كه آخرین تاریخ توليد اقالم تجاری كه با 

توانند مجددا بر روی ابق، چه زماني ميهای ساند، چه زماني بوده است تا مبنایي باشد برای اینكه شمارهشده

 اقالم دیگر به كار گرفته شوند.
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 هاي ظهور و افول يك فناوريدوره .0.7

های جدید برای های مربوط به حامل، باید تكنولوژیGS1ی هر دو جنبه گستره و عمق سيستم برای توسعه

هر یك از این موارد، به صورت بالقوه  جا كهها یا فنون تبادل پيام نيز توسعه یابد. از آنها و تكنيكداده

گسيختگي كارها شوند، نباید به صورت عمومي در استانداردها گنجانده شوند. ممكن است باعث از هم

ها و فنون جدید تبادل پيام به عنوان استاندارد باز های جدید دادههای مربوط به حاملاستفاده از تكنولوژی

ای در خصوص استفاده فراگير و گسترده از آنهاست. این تاریخ را تاریخ شده، نيازمند تاریخ توافقGS1در كل 

ها، همراه با قواعد مرتبطي است كه ممكن ناميم. استفاده از این قبيل فناوری( ميSunrise Dateظهور )

قرار گرفته و است موارد كاربرد مهمي را در بر بگيرد؛ بنابراین، زمان ظهور، بين كاربران یا اعضا مورد موافقت 

 رسد.به تصویب مي GS1سپس به وسيله هيئت مدیره 

ها یا استانداردهای تبادل پيام، بنا به اعالم كاربران، از منظر از طرف دیگر، هنگامي كه برخي حامل داده

برسد، ممكن است منسوخ اعالم  GS1مقرون به صرفه نباشند و این موضوع به تصویب هيئت مدیره  هزینه

( Sunset Dateحذف شوند. این تاریخ را با عبارت زمان افول ) GS1 فني اتمشخصجامع سند  شده و از

ها، همراه با قواعد مرتبطي است كه ممكن است موارد كاربرد اند. لغو استفاده از این فناوریمشخص نموده

 مهمي را در بر بگيرد.
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