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سلب مسئوليت
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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كسي كه بايد سند جامع مشخصات فني  GS1را بخواند
متخصصان و كارشناساني كه با استانداردهای  GS1كار ميكنند ،باید این سند را بخوانند .مشخصههای بيانشده در
این سند ،چارچوب مرجعي را فراهم ميكنند كه دربردارنده همه جنبههای فني سيستم  GS1است .هدف اصلي از
ارائه این سند ،معرفي یك استاندارد بينالمللي است كه بر مبنای آن ،هر یك از سازمانهای محلي وابسته به ( GS1كه
به آنها  MO5گفته ميشود) بتوانند مستندات مورد استفاده برای كاربران خود را تدوین نمایند.
تبادل الكترونيكي دادهها
استفاده از تبادل الكترونيكي دادهها ( )EDIجزء جدایيناپذیر فلسفهی سيستم  GS1است .شرح كاملي از
استانداردهای  EDIدر مستندات  EANCOMو همچنين  GS1 XMLگنجانده شده است .سيستم  EANCOMدر
واقع راهنمای پيادهسازی استانداردهای ( EDIFACT4تبادل الكترونيكي دادهها برای مدیریت ،تجارت و حملونقل)
است كه تحت نظر سازمان ملل متحد طراحي شده و توسعه یافتهاست.
معرفي قسمتها
این سند ،مرجعي برای سازمانهای محلي وابسته به  GS1در هر كشور (كه اسناد راهنما را به زبان بومي خود ،برای
كاربران تنظيم ميكنند) و همچنين مهندساني است كه بر مبنای استانداردهای  GS1به ایجاد و توسعه نرمافزار
ميپردازند .همهی جنبههای سيستم  GS1بهصورت خالصه در بخش  5آمده است .برای آشنایي كلي با سيستم GS1
و منطق و واژههای آن ،مطالعه این بخش توصيه ميگردد.
تمام مطالب ضروری و واژگان پركاربرد سيستم  GS1و بخشهایي مانند رقمهای كنترل ،رشتههای عناصر ،حامل
دادهها و نحوه قراردادن نماد كدميلهای بر روی اقالم در این سند شرح داده شده است .خالصه مطالب مندرج در هر
یك از بخشهای سند جامع مشخصات فني سيستم  GS1به شرح زیر است:
 بخش  :0اصول و مباني سيستم  :GS1به معرفي كلي اجزای اصلي سيستم  GS1پرداخته است.
 بخش:5معرفي كاربردهاي  GS1در شناسايي اقالم :قالبها و الگوهای هر یك از كاربردهای سيستم GS1

را شرح ميدهد به نحویكه هر كاربرد بهصورت یكتا شناسانده شده و شامل شرح كاربرد ،شناسه  ،GS1تعریف
آن ،ارتباط با ساختار دادهی مرتبط و صفات آن (بخش  ،)9قواعد مربوطه (بخش  ،)1مشخصات حامل دادهها
(بخش  ،)1نحوه قرارگيری بر روی كاال (بخش  )6و الزامات پردازش (بخش  )7است.
1 Member Organization
2 Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
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 بخش  :3تعريف شناسههاي كاربردي (AIها) در  :GS1معنا ،ساختار و كاركرد هر یك از انواع رشتههای
عناصر  GS1در این قسمت به تفصيل شرح داده ميشود تا بتوان این رشته عناصر را در برنامههای كاربردی،
به درستي پردازش كرد.
 بخش  :4قواعد بهكارگيري :قواعد بهكارگيری هر یك از شناسههای  GS1در محيطهای كاربردی خاص
خود ،در این بخش شرح داده شده است .همچنين ،تفاوتهای موجود در صنایع گوناگون و قواعد ارتباطي
دادهها برای استفاده از شناسههای كاربردی ،در این بخش آمده است.
 بخش  :2حامل دادهها :در این بخش ،شرح تفصيلي درباره حامل دادههای مورد تأیيد  ،GS1ارائه شده است.
این بخش حاوی جداول مشخصات نماد برای استفاده در محيط عملياتي زنجيره تأمين است .از این جداول
بهمنظور توليد كدهای ميلهای و ارزیابي كيفيت چاپ آنها برای نيل به درجه مناسب خوانایي توسط اسكنرها،
استفاده ميشود.
 بخش  :6راهنماي قراردادن نماد بر روي كاال :رهنمودهای مفيدی برای چاپ نماد بر روی سطوح مختلف و
همچنين ،استانداردهای برچسب حملونقل و استانداردهای نشانهگذاری (تگ) ،در این بخش ارائه شده است.
 بخش  :7قواعد اعتبارسنجي در شناسايي خودكار و ضبط دادهها ) :(AIDCدر این بخش ،قواعدی بيان
ميشود كه برای سنجش اعتبار رشته عناصر  GS1بدون مداخله انسان ،به كار ميروند .رقم كنترل و الگوریتم
تاریخ تقویمي نيز در این بخش شرح داده شده است.
 بخش  :8فهرست واژگان بهكار رفته در استانداردهاي  :GS1واژهنامهای كه اصطالحات بهكاررفته در
سرتاسر سيستم  GS1را به همراه تعریف آنها ارائه نموده است.
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بخش  :5اصول و مباني سيستم

GS1

سند جامع مشخصات فني GS1

مقدمه
سيستم  GS1ابتدا در آمریكا آغاز بهكار كرد و در سال  5379توسط شورای كد یكنواخت محصول ( )UPCC5تأسيس
شد .شورای فوق ،اكنون نيز با عنوان شورای كد یكنواخت ( )UCC4شناخته ميشود و از سال  4111به  GS1آمریكا
تغيير نام داده است .سيستمي كه شورای كد یكنواخت آن را ایجاد نمود ،در ابتدا یك شماره شناسایي 54رقمي بود.
اولين شمارههای شناسایي ( )IDو نمادهای كدميلهای ،در عمليات تجاری در سال  5371استفاده و اسكن 9شد .در
پي موفقيت سيستم شمارهگذاری مذكور كه از شمارههای موسوم به كد جهاني محصول ( )UPC1استفاده ميكند،
انجمن اروپایي شمارهگذاری كاال ( )EAN1هم آن را پذیرفت .این انجمن كه قبال با عنوان

EAN

بينالمللي شناخته

ميشد ،در سال  4111به  GS1تغيير نام داد و با  UCCآمریكا ادغام شد .انجمن اروپایي شمارهگذاری در سال5377
به منظور ایجاد و توسعه یك سيستم سازگار با

UPC

برای استفادهی خارج از امریكای شمالي بنا نهاده شده بود.

سيستم  EANبه عنوان سيستم باالدستي و فراگيرتر از  UCCطراحي شد و از ابتدا كدهای  59رقمي را مورد استفاده
قرار ميداد .در نتيجهی كاربرد موفق نمادهای كد ميلهای 6و ساختار مناسب دادههای آن ،سيستم

GS1

در سراسر

دنيا گسترش زیادی یافته است.
سيستم

GS1

برای تدوین ساختار و اختصاص شمارههای بيابهام در سراسر جهان جهت شناسایي كاالها ،خدمات،

دارایيها ،اموال و مكانها طراحي شده است .هر یك از این شمارهها ميتوانند به نمادهای كد ميلهای تبدیل شوند تا
هر جا كه نياز باشد ،قابليت خواندهشدن با روشهای الكترونيكي را در فرایندهای انجامكار ،داشته باشند.

سيستمGS1

بهگونهای طراحي شده است كه بر محدودیتهای كاربری سيستمهای كدگذاری شركتها ،سازمانها یا بخشها فائق
آید و تجارت را بيشتر و بيشتر كارا نموده و قابليت پاسخگویي به مشتریان را افزایش دهد.
شمارههای شناسایي سيستم  ،GS1در تبادل الكترونيكي دادهها ( ،)EDI7تبادل پيامها به صورت الكترونيكي با ،XML8
شبكه همزمانسازی جهاني دادهها ( )GDSN3و سيستمهای شبكه  GS1استفاده ميشوند .این سند ،اطالعاتي درباره

1

Uniform Product Code Council
Uniform Code Council
 9اسكن ( ) Scanیا پویش به عبور یك پرتو نور قرمز از روی یك نماد باركد برای ثبت و خواندن آن توسط كامپيوتر گفته ميشود.
4
Uniform Product Code
5
European Article Numbering Association
 1منظور از «كد ميلهای» همان باركد ( )Barcodeاست كه در سراسر كتاب به همين صورت استفاده شده است.
7
Electronic Data Interchange
8
Extensible Markup Language
2

Global Data Synchronization Network
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استانداردهای مرتبط با شمارههای شناسایي

بخش  :5اصول و مباني سيستم
GS1

GS1

ارائه مي دهد .نحوه نگاشت ،ساخت و تركيب ،تخصيص ،صدور

شناسهها و ضبط خودكار دادهها در این سند توضيح داده شده است.
عالوه بر ارائه شمارههای شناسایي یكتا ،سيستم

GS1

اطالعات تكميلي از جمله بهترین تاریخ مصرف ،شماره سریال

و شماره بهر ،دسته یا بچ5توليدی را كه ميتواند به شكل كد ميلهای درآید فراهم ميكند .در حال حاضر از كدهای
ميلهای به عنوان حامل دادهها استفاده ميشود ،اما فناوریهای دیگری مانند برچسبها یا تگهای مبتني بر فركانس
رادیویي نيز وجود دارند كه در یكي از بخشهای تابعه
دادههای

GS1

GS1

به نام

EPCglobal

طراحي شده و بهعنوان حامل

استفاده ميشوند .باید توجه شود كه تغييرات مهم ،بزرگ ،گسترده و معنيدار در كاربرد فناوریها،

تنها پس از رایزني و دریافت نظرات كارشناسان و كاربران ،ایجاد ميشود.
با پيروی از اصول و مباني طراحي سيستم  ،GS1كاربران ميتوانند برنامههای كاربردی را برای پردازش خودكار
دادهها طراحي كنند .منطق موجود در سيستم GS1تضمين ميكند كه دادههای گرفته شده از  GS1كه در نمادهای
كد ميلهای هستند ،پيامهای الكترونيكي را به شكلي بيابهام ایجاد كرده و پردازشها و عمليات ،به طور كامل از پيش
برنامهریزیشده و خودكار انجام ميشود.
سيستم  ،GS1برای استفاده در همهی بخشهای صنعتي و تجاری طراحي شده است .هر گونه تغيير در سيستم ،ابتدا
به دقت بررسي و با همگان مطرح ميشود؛ بهگونهای كه اثر منفي روی كاربران كنوني نداشته باشد.
در فوریه ،4111

سازمانGS1

رسماً جانشين دو سازماني گردید كه قبالً با نامهای  EANو  UCCشناخته ميشدند.

سند حاضر ،تعریفها و توضيحات جامعي را برای استفاده از استانداردهای سيستم  GS1در حوزه شناسایي خودكار و
همچنين فناوری ضبط خودكار دادهها ( )AIDC4در بر دارد و جایگزین همه مستندات قبلي  AIDCكه توسط  GS1یا
دو سازمان قبلي تهيه و تنظيم شده بود ،ميشود .مطالب موجود در این سند بر استانداردهای اصلي شامل كاربردها،
شناسایي ،اجزای حامل دادهها و اصول  ،GS1اثر مستقيم دارد .از هر سازماني كه از استانداردهای سيستم

GS1

استفاده ميكند درخواست شده كه خود را كامالً با «سند جامع مشخصات فني  »GS1تطابق دهد.

Lot/Batch

AIDC: Automatic Identification & Data Capture
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GS1

كسي كه بايد اين مشخصات فني را بخواند
مخاطبان اصلي سند جامع مشخصات فني  ،GS1سازمانهای محلي

GS1

یا Moها ،5كاربران فني و ارائهدهندگان

راهكارهای مبتني بر استانداردهای  GS1هستند.
مشخصاتي كه در این سند بيان شدهاند ،یك مرجع جهاني را فراهم ميآورند كه همه جنبههای فني سيستم GS1را
پوشش ميدهد .هدف اصلي این سند ،تعریف یك استاندارد بينالمللي بوده است كه بر اساس آن ،سازمانهای عضو
GS1

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

تهيه شده و نگهداری ميشود و برگردان آن به زبان محلي توسط سازمانهای محلي  GS1صورت ميگيرد.
.0.0.3

استانداردهاي بنيادي
مطالب مندرج در «سند جامع مشخصات فني  »GS1اساس و مبنای تبادل الكترونيكي پيام در سيستم  GS1و سایر
موضوعات زیر به شمار ميآید:
■

تبادل الكترونيكي دادهها ()EDI

■

زبان فرامتني قابل گسترش

■

شبكه جهاني همزمانسازی دادهها

■

راهكارهای شبكه

()XML
()GDSN

تعاریف « سند جامع مشخصات فني  ،»GS1مبنای فرهنگ داده های جهاني  (GDD4) GS1هستند.
.0.0.4

چگونگي نگهداري و مديريت سيستم
«فرایند مدیریت استانداردهای جهاني  ،)GSMP9(»GS1سازوكاری است برای تصویب تغييرات مُجازی كه در«سند
جامع مشخصات فني  »GS1انجام ميشود .این فرآیند به طور كامل در سند راهنمای فرایند مدیریت استانداردهای
جهاني ،شرح داده شده است.

1

Mo: Member Organization
Global Data Dictionary
3
Global Standards Management Process
2
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.0.0.2

گروه فناوري كدهاي ميله اي )(BTG

بخش  :5اصول و مباني سيستم

GS1

0

گروه فناوری كدهای ميلهای ،مشاورهها و رهنمودهایي را كه از سوی تأمينكنندگان راهحل 4در ارتباط با
مسائل پيادهسازی و كاربردهای فني مطرح ميشود ،ارائه ميكند .عالوه بر آن ،این كارگروه ،زمينهها و
امكانات الزم را برای آزمون و پيادهسازی آزمایشي فناوریها فراهم ميسازد.
.0.5

اصول سيستم GS1

سيستم  GS1در بر دارنده رویكرد معماری باز است .این سيستم ،آنچنان دقيق طراحي شده است كه توسعه
ماژولها را با كمترین اختالل در برنامههای موجود ،ممكن سازد .نرمافزارهای برنامهریزی منابع سازماني
( 9)ERPو دیگر نرمافزارهای زنجيره تأمين ،استقرار و اجرای صحيح این سيستم را ممكن ميسازند.
همچنين ،از برنامههای كاربردی جدیدی كه كاربران آنها را بهكار ميگيرند انتظار ميرود كه سيستم GS1را
به كار گيرند تا مستندات مربوط به این سيستم ،با اطالعات این برنامههای كاربردی ،بههنگام شود.
نگهداری و مدیریت تغييرات «سند جامع مشخصات فني  ،»GS1وظيفه دفتر مركزی سازمان GS1است كه در
اصول معماری  GS1با عنوان ( )GS1 Architecture Principlesنيز لحاظ شده است.
.0.3

خطمشيهاي سيستم شناسهگذاري (شناسايي)
سيستم شناسایي  GS1فراهمآورنده مجموعهای از شناسههای یكتا و بيابهام برای موجودیتهای فيزیكي،
طرفها و پيامهای مبادله شده در زنجيره تامين است .آنچه كه كاربرد سيستم را برای همه بخشها ممكن
ميسازد ،تركيب پيششماره شركتي  GS1با دیگر شناسههای موجود در این سيستم است .این خطمشي
یكپارچگي سيستم شناسایي  GS1را به دنبال دارد و نقشي حياتي در زنجيره تأمين جهاني ایفا ميكند.

.0.3.0

شناسههاي الزامي

همهی استانداردهای  GS1باید با استانداردهای شناسایي  GS1یكپارچه شوند و تنها ،شناسههای تأیيدشده
توسط  GS1را به عنوان شناسههای الزامي و مجاز بهكار بگيرند.

1

BarCodes Technology Group
Solution Provider
3
ERP: Enterprise Resource Planning
2
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GS1

شناسههاي غير GS1

شناسههای غير  GS1تنها ميتوانند به عنوان شناسههای افزوده شده به سيستم( GS1و نه بهجای آنها)
استفاده شوند .كاربردهایي كه با شناسههای غير  GS1به عنوان شناسههای اصلي صورت گرفته باشد ،سازگار
با استانداردهای  GS1تلقي نميشود.
.0.3.3

پيششماره شركتي GS1

پيششماره شركتي  GS1در بسياری از استانداردهای شناسایي  GS1استفاده شده و ميتواند:
 در كاربردهای تصویب شده كدهای ميلهای  GS1نمایش داده شود، در پيامهای  eComسيستم  GS1درج شود، برای همزمانسازی جهاني دادهها مورد استفاده قرار گيرد، در ثبت شبكه و برچسبهای  EPCو در قسمت سرعنوان در سيستم  GS1به كار آید.برای جزیيات بيشتر بخش  5.1در مورد تخصيص پيششماره شركتي  GS1را مشاهده نمایيد.
.0.3.4

عدم وابستگي شناسهها به نوع حامل دادهها

شناسههای مجاز در سيستم GS1مشخص هستند و به همان ترتيبي كه  GS1مشخص كرده بهكار برده
ميشوند .این شناسهها ،مستقل از نوع حامل دادهها (مانند كد ميلهای ،تگ  ،RFIDپيامهای تجاری) هستند
كه بر روی آن ذخيره ميشوند.
.0.3.2

پيامهاي انجام كار GS1

پيامهای انجام كار در سيستم GS1یا برنامههای كاربردی مبتني بر استانداردهای  ،GS1از شناسههای
 GS1برای شناسایي موجودیتها استفاده ميكنند و به اینكه حامل دادهها چيست و چه ساختاری دارد،
توجه نميكنند.
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برخي از ویژگيهای ساختارهای حامل دادهها ،به شرح زیر هستند:
■ از ماژول  519نمادشناسي  GS1-128بهعنوان نویسه كنترل برای امنيت در ضبط دادهها استفاده
ميشود.
■ نویسه نماد تابع یك ( )FNC1در جایگاه دوم از نمادهای كد ميلهای  GS1-128یا به عنوان سرعنوان
یك كد الكترونيكي محصول ( )EPC5بهكار ميرود تا محتوای دادهها را مشخص كرده و آن را از دادههایي
كه به سيستم  GS1تعلق ندارند ،متمایز كند.
■نویسه نماد تابع یك ( )FNC1به عنوان نویسه جداكننده استفاده ميشود تا دادههای واكد 4شده را به
قسمتهای معنيدار در سيستم  GS1تقسيم كند.
استثنا :اگر كاربر  EPCبخواهد تركيبي از سرعنوانهای سيستم  GS1و سيستمي دیگر غير از GS1را
در یك برنامه كاربردی استفاده كند ،این سياست به كار نميآید و توصيه ميشود كه تنها از سرعنوانهای
 EPCبهره بگيرد تا با یكتاسازی در بين چند سيستم شمارهگذاری ،پشتيباني امكانپذیر شود.
.0.4

پيششمارههاي  ،GS1پيششمارههاي  GS1-8و پيششماره شركتي GS1

.0.4.0

شمارههاي سراسري و باز در مقابل شمارههاي محدود

 .0.4.0.0شمارههاي سراسري و باز (استفاده جهت توزيع در محيط نامحدود)
شمارههای سراسری و باز ،شمارههایي برای شناسایي موجودیتها هستند كه در توزیع كاالها در محيط
سراسری (كل دنيا) استفاده ميشوند .بهكاربردن این شمارهها به این معناست كه كاالهایي كه با این شمارهها
شناسایي و برچسبگذاری شدهاند ،ميتوانند در هر كشور ،شركت و هر نوع صنعت در سراسر دنيا ،بدون
محدودیت گردش داشته باشند.

Electronic Product Code
Decode
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 .0.4.0.5شمارههاي مجاز به گردش در محيطهاي محدود
این شمارهها ،شمارههای شناسایي GS1هستند كه برای كاربردهای خاص در محيطهای محدود توسط یك
عضو سازمان GS1ایجادميشوند (برای مثال محدوده درون یك كشور ،یك شركت یا یك صنعت خاص) .این
شمارهها توسط GS1برای استفادههای داخلي یا برای سازمانهای عضو  GS1به منظور رفع نيازهای تجاری
در محدودهای تعریف شده یا در سطح كشوری خاص استفاده ميشوند (مانند شناسایي اقالم تجاری با اندازه
متغير ،كوپنها و  .)...برخي از این شمارهها عبارتند از:
■ RCN5-12یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود و 54رقمي است.
■ RCN-13یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود و 59رقمي است.
■ RCN-8یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود و 8رقمي است كه پيشوند  GS1آن  1یا  4است.
یك شماره قلم تجاریِ اندازه متغير ،ميتواند در نقطه فروش ،برای اسكن اقالم تجاری كه اندازه متغير دارند،
استفاده شود .این شماره بر اساس قواعدی كه سازمان عضو  GS1در سطح ملي تعيين ميكند ،ایجاد شده و
تخصيص ميیابد.
■ VMN4-12یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود در بين نمادهای  UPC-Aاست كه قابليت اسكن
اقالم تجاری با اندازه متغير را در نقطه فروش ایجاد ميكند .این شماره بر اساس قواعد ویژهی بازار هدفي
تعریف ميشود كه آن را استفاده ميكند .این شماره با پيشوند  4در سيستم  U.P.C.تخصيص داده ميشود.
■ VMN-13یك شماره مجاز به گردش در محيط محدود در بين نمادهای  EAN-13است كه قابليت اسكن
اقالم تجاری با اندازه متغير را در نقطه فروش ایجاد ميكند .این شماره بر اساس قواعد ویژهی بازار هدفي
تعریف ميشود كه آن را استفاده ميكند .این شماره با پيشوند  41تا  43در سيستم  GS1تخصيص داده
ميشود.

1

Restricted Circulation Number
Variable Measure Number

2
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بخش  :5اصول و مباني سيستم
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پيششمارههاي GS1

پيششماره  GS1عددی است كه دو رقم یا بيشتر دارد و بهوسيله دفتر مركزی GS1مشخص و اعالم
ميشود .این شماره به سازمانهای عضو  GS1برای كاربردهای عمومي یا برای كاربردهای مربوط به محيط
محدود تخصيص ميیابد .هدف اصلي پيششمارههای  GS1تمركززدایي در تخصيص و كنترل شمارههای
شناسایي است.
پيششمارههای GS1در شكل 5.1.4 -5نشان داده شده است

شكل5.1.4 -5
خالصه پيششمارههاي GS1
پيششماره GS1

معني و مفهوم
پيششمارههای ( GS1برای ایجاد پيششمارههای شركتي )U.P.C

000 - 019

شماره شناسایي  GS1برای اقالم با مقدار متغير در محيط توزیع محدود
پيششماره

02

GS1

030 - 039

پيششماره  GS1برای استفاده در محيطهای محدود در داخل یك شركت

04

رزرو شده برای استفاده آتي در  GS1آمریكا

05

پيششمارههای ( GS1برای ایجاد پيش شمارههای شركتي )U.P.C
پيششمارههای

060 - 099

GS1

100 - 199

پيششمارههای  GS1برای استفاده در محيطهای محدود در یك حوزه جغرافيایي
پيششمارههای

20 - 29

GS1

300 - 976

اختصاص داده شده به مركز بين المللي ( )ISSNبرای نشریات دورهای مانند مجالت هفتگي یا ماهانه
برای كتابها اختصاص داده شده به سازمان بين المللي ( ، )ISBNقسمت  373به صورت ریزتر برای موسيقي مختص
شده به سازمان بين المللي ()ISMN
شمارههای شناسایي  GS1برای پس دادن قبضهای رسيد

978 - 979

980

پيششماره  GS1برای كوپنها در محدودههایي كه به عنوان بن تخفيف استفاده ميشوند.
رزرو شده برای استفادههای آتي در شناسایي كوپنها توسط

977

981-984
985 – 989

GS1

پيششماره  GS1برای شناسایي كوپنها

99

شروع شدن پيششماره شركتي  GS1از « »1111511به خاطر پرهيز از قاطيشدن آنها با شمارههای شناسایي  GTIN-8است.
یادآوری :پيششمارههای شركتي  1111111و  1115111تا  1117333مخصوص كدهای تخصيص یافته محلي ( )LAC5sیا
كدهای صفر بستهشده ( )RZSC5sهستند.

1

Locally Assigned Codes
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پيششمارههاي GS1-8
پيششماره  GS1-8عددی یك ،دو یا سهرقمي است كه توسط دفتر جهاني  GS1صادر ميشود ،این
پيششماره به MOهای  GS1برای ساخت شناسههای  GTIN-8یا شناسههای مجاز به گردش در
محيطهای محدود اختصاص داده ميشود .پيششمارههای  GS1-8فقط برای ساخت شناسههای GTIN-
 8یا شناسههای  RCN-8استفاده ميشوند .پيششمارههای  GS1-8در شكل  5.1.9 -5نشان داده
شدهاند.
شكل 5.1.9 -5
خالصه پيششمارههاي GS1-8

معني و مفهوم

پيششماره GS1-8

كدهای سریع (مخصوص كاربرد در محيطهایي كه عمليات تجاری ،در آن پرشتاب انجام ميشود)

0

پيششمارههای

GS1

100 - 139

رزرو شده برای كاربردهای آتي

140 – 199

پيششماره  GS1برای استفاده در محيط محدود درون یك شركت
پيششماره

2

GS1

300 - 969

رزرو شده برای كاربردهای آتي

.0.4.4

97 - 99

پيششماره شركتي GS1

پيششماره شركتي  GS1قسمت بسيار مهمي از ساختار دادههای  GS1است .این پيششماره شامل یك
پيششماره 9رقمي (مدیریتشده توسط دفتر مركزی  )GS1و یك شماره برای هر شركت عضو است كه
توسط یكي از MOهای سازمان  GS1اختصاص داده ميشود.

.0.2

تخصيص پيششماره شركتي GS1
پيششماره شركتي  GS1دسترسي به همه كاربردهایي را كه با استفاده از استانداردهای شناسایي سيستم
 GS1ایجاد ميشود ،ممكن ميسازد.

1

Retailer Zero-Suppressed Codes
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پيششماره شركتي  GS1چه به صورت كامل یا بخشي از آن برای استفاده در هر شركت دیگری قابل
فروش ،اجاره یا واگذاری نيست .این محدودیت برای همه شناسههای  GS1حتي آن دسته كه بدون
پيششمارههای شركتي  GS1ساخته ميشوند (مانند  977كه برای مجالت و روزنامهها تخصيص یافته
است و  )...اعمال ميشود .این الزام روی شناسههای  GS1كه بهطور اختصاصي بهوسيله MOهای  GS1به
شركتها واگذار شدهاند اعمال ميگردد.
برای رهنمودهای بيشتر در زمان تغييرات حقوقي در یك شركت در قالب تغيير مالكيت (توسط شركتي دیگر
خریداری شود) ،ادغام (دو یا چند شركت) ،خرید بخشي از یك شركت (بخشي از سهام یك شركت) ،تقسيم
(یك شركت به دو یا چند شركت) یا انشعاب (شركتي كه بهعنوان شعبه یا شركت اقماری یك شركت دیگر
ایجاد ميشود) رخ دهد بخش  5.6را مشاهده نمایيد.
یك پيششماره شركتي  GS1به هر شركتي كه از طریق Moها در سيستم  GS1عضو شود ،اختصاص
ميیابد و به او امكان و حق ایجاد هر یك از شمارههای شناسایي  GS1را ميدهد .انواع شناسهها یا
شمارههایي كه هر شركت عضو ميتواند بر مبنای پيششماره شركتياش بسازد ،در ادامه ذكر شدهاند.

■ شماره جهاني قلم تجاری ()GTIN5
■ شماره جهاني مكان ()GLN4
■ شماره سریال كانتينر یا ظرف ارسالي ()SSCC9
■ شناسه جهاني دارایي برگشتني ()GRAI1
■ شناسه جهاني دارایي اختصاصي ()GIAI1
■ شماره جهاني رابطه خدماتي ()GSRN6
■ شناسه جهاني نوع سند ()GDTI5
1

Global Trade Item Number
Global Location Number
3
Serial Shipping Container Code
4
Global Retainable Asset Identifier
5
Global Individual Asset Identifier
6
Global Service Relation Number
2
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■ شماره جهاني شناسایي مرسوله)GSIN( 4
■ شماره جهاني شناسایي محموله()GINC9
■ شماره جهاني كوپن ()GCN1
■ شناسه جزء  /قطعه ()CPID1
.0.6

تخصيص شمارههاي  GS1در حالتهاي مختلف
معموالً نياز به استفاده مجدد از شمارههای شناسایي  GS1برای همه سازمانها و در تمام اوقات وجود دارد.
رهنمودهایي كه در این سند ارائه شده است ،زماني به كار ميآید كه تغييرات حقوقي در یك شركت به شكل
تغيير مالكيت (توسط شركتي دیگر خریداری شود) ،ادغام (دو یا چند شركت) ،خرید بخشي از یك شركت
(بخشي از سهام یك شركت) ،تقسيم (یك شركت به دو یا چند شركت) یا انشعاب (شركتي كه بهعنوان
شعبه یا شركت اقماری یك شركت دیگر ایجاد ميشود) رخ دهد.
سازمانهای محلي  GS1ميتوانند رهنمودهای زیر را بپذیرند و خود را با آنها سازگار نمایند؛ البته در صورتي
كه قانون كشور آنها را ضروری بداند.
شركتهای عضو ،موظفند كه سازمان  GS1محلي خود را از بروز هر وضعيت قانوني جدیدی مطلع كنند .این
كار باید در مدت كمتر از یك سال انجام گيرد تا نقل و انتقال پيششماره شركتي ،راحتتر شود.

.0.6.0

مالكيت و ادغام شركتها

اگر شركتي كه كاالهایي در بازار دارد ،توسط شركت دیگری خریداری شده یا با آن ادغام شود ،شمارههای
جهاني قلم تجاری تخصيصیافته به كاالهای موجود ،باید حفظ گردد .اگر شركتي كه خریداری شده است،
پيششماره شركتي  GS1خود را حفظ نماید ،ميتواند محصوالتي را كه بعد از ادغام دو شركت توليد شدهاند
نيز با همان شمارههای  GTINقبلي ارائه كند.

1

Global Document Type Identifier
Global Shipment Identification Number
3
Global Identification Number for Consignment
4
Global Coupon Number
5
Component / Part Identifier
2
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شركت ادغامشده باید اعالم كند كه شخص دیگری صاحب شركت شده است و این شخص جدید باید به
عنوان مسئول پيششماره شركتي  GS1و همچنين مكانها و دارایيهای آن در نظر گرفته شود .محصوالتي
كه شركت خریداریشده ،تحت پيششماره شركتي خود شمارهدهي كرده است ،كماكان با همان شمارهها
ميتوانند شمارهدهي شوند؛ زیرا طبق قوانين سازمان  ،GS1شركت خریدار كنترل پيششماره شركتي GS1

مربوط به شركت خریداریشده را به دست ميگيرد.
در صورت تمایل ،شركت خریدار ميتواند همه محصوالت شركت خریداری شده را با استفاده از پيششماره
شركتي  GS1خودش برچسبگذاری كند .باخبر كردن طرفهای تجاری از هر تغييری در زمان مناسب،
بسيار مهم است .شركتها باید در هنگام تخصيص شمارههای  GTINبه چندین محصول ،دقت كنند كه
همگي تحت یك پيششماره شركتي  GS1انجام شده و همچنين در هنگام تخصيص كد  GTINجدید به
محصوالت موجود كه تغيير نكردهاند ،باید دقت الزم را بكنند .متمركز نمودن تخصيص همهی شمارهها تحت
یك پيششماره شركتي  GS1در اولویت است؛ اما یك استثنا نيز دارد و آن هنگامي است كه باعث شود
حجم بيشتری از كار به دوش مشتریان افتد و باعث تحميل هزینه نگهداری دادههای اضافي برای آنها شود.
 .0.6.0.0خريد قسمتي از يك شركت توسط شركتي ديگر
اگر شركت  ،Aقسمتي از شركت  Bرا بخرد و پيششماره شركتي  Bبرای محصوالت آن قسمت استفاده
شده باشد ،در این صورت ،شركت خریدار باید شمارههای جهاني قلم تجاری محصوالت و همينطور
شمارههای جهاني مكان تخصيصیافته به قسمت خریداری شده را طي یك سال تغيير دهد.
قواعد مربوط به استفاده از شمارههای  GTINشركت فروشنده و دیگر شناسههای  GS1مرتبط ،باید در
مالحظات و توضيحات قرارداد خرید ،درج شده و مورد توجه قرار گيرد.
در اولين فرصت ،شركت خریدار باید شمارههای جدید را از بين شمارههای شركتي تحت مالكيت خود ،به
اقالمي كه نشان تجاری آنها را خریده است ،اختصاص دهد .شركت خریدار باید در مواقع خاصي همچون
تغيير طرح بستهبندی اقالم یا چاپ دوباره آنها ،این كار را مجددا انجام دهد.
اگر شركتي یكي از اموال سرمایهای خود را به شركت دیگری بفروشد ،شماره شناسایي آن دارایي باید طي
یك سال عوض شود و  GIAIیا  GRAIجدیدی به جای آن معرفي شود و برچسبهای قدیمي نيز از روی
قلم فيزیكي برداشته شود.
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در طي مدتي كه شركت به فروش ميرسد تا چهار سال بعد از آن ،شمارههای شناسایي سابق ،نباید برای
اقالم دیگری استفاده شوند.
 .0.6.0.5تقسيم يك شركت به دو يا چند شركت يا انشعاب شركت
وقتي شركتي به دو یا چند شركت جداگانه تقسيم ميشود ،الزم است كه پيششماره شركتي  GS1تنها به
یكي از شركتهای جدید انتقال داده شود .هر شركت جدیدی كه پيششماره شركتي  GS1خود را از دست
ميدهد ،الزم است درخواستي به سازمان محلي  GS1مربوطه ارائه دهد و پيششماره شركتي جدیدی در
سيستم GS1بگيرد.
تصميمگيری در مورد اینكه پيششماره شركتي سابق به كدامیك از شركتهای جدید اختصاص یابد ،باید به
طریقي انجام شود كه كمترین تعداد شماره جهاني قلم تجاری ( )GTINجدید مورد نياز باشد .این تصميم
بخشي از اختيارات قانوني نمایندگان شركتهای جدید است .در این حالت ،نيازی نيست كه محصوالت و
اقالم موجود در انبار ،مجدداً شمارهگذاری شوند.
هرگاه هریك از شركتهای تازهتأسيس ،اقالم تجاریای داشته باشند كه با پيششماره شركتي  GS1قبلي
شمارهدهي شدهاند ،اختصاص شماره به توليدات جدید آنها با پيششماره شركتي  GS1مربوطه ،باید در
زمان برچسبگذاری یا چاپ بستهبندیهای جدید صورت پذیرد .همچنين ،مشتریان باید پيشاپيش از
تغييرات اعمالشده به خوبي آگاه شده باشند.
شركتهای تقسيمشده یا منشعبشده كه پيششماره شركتي  GS1قبلي را برای خود حفظ ميكنند ،باید
فهرستي از GTINهایي را كه خودشان به محصوالتشان اختصاص دادهاند نگهداری نمایند .این شركتها نباید
از این GTINها برای اقالم دیگری استفاده كنند؛ مگر اینكه حداقل  1سال از آخرین كاربرد كدهای GTIN

بر روی اقالم موجود ،سپری شود .بنابراین ،شركتي كه پيششماره شركتي  GS1قبلي را ندارد ،باید به
شركتي كه آن را دارد اطالع دهد كه آخرین تاریخ توليد اقالم تجاری كه با GTINهای قبلي شمارهدهي
شدهاند ،چه زماني بوده است تا مبنایي باشد برای اینكه شمارههای سابق ،چه زماني ميتوانند مجددا بر روی
اقالم دیگر به كار گرفته شوند.
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دورههاي ظهور و افول يك فناوري
برای توسعهی هر دو جنبه گستره و عمق سيستم  ،GS1باید تكنولوژیهای مربوط به حاملهای جدید برای
دادهها و تكنيكها یا فنون تبادل پيام نيز توسعه یابد .از آنجا كه هر یك از این موارد ،به صورت بالقوه
ممكن است باعث از همگسيختگي كارها شوند ،نباید به صورت عمومي در استانداردها گنجانده شوند.
استفاده از تكنولوژیهای مربوط به حاملهای جدید دادهها و فنون جدید تبادل پيام به عنوان استاندارد باز
در كل  ،GS1نيازمند تاریخ توافقشدهای در خصوص استفاده فراگير و گسترده از آنهاست .این تاریخ را تاریخ
ظهور ( )Sunrise Dateميناميم .استفاده از این قبيل فناوریها ،همراه با قواعد مرتبطي است كه ممكن
است موارد كاربرد مهمي را در بر بگيرد؛ بنابراین ،زمان ظهور ،بين كاربران یا اعضا مورد موافقت قرار گرفته و
سپس به وسيله هيئت مدیره  GS1به تصویب ميرسد.
از طرف دیگر ،هنگامي كه برخي حامل دادهها یا استانداردهای تبادل پيام ،بنا به اعالم كاربران ،از منظر
هزینه مقرون به صرفه نباشند و این موضوع به تصویب هيئت مدیره  GS1برسد ،ممكن است منسوخ اعالم
شده و از سند جامع مشخصات فني  GS1حذف شوند .این تاریخ را با عبارت زمان افول ()Sunset Date
مشخص نمودهاند .لغو استفاده از این فناوریها ،همراه با قواعد مرتبطي است كه ممكن است موارد كاربرد
مهمي را در بر بگيرد.
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بخش  :5بهكاربردن شناسهها
 .4.5اقالم تجاری
 .4.4واحدهای لجستيكي
 .4.9دارایيها
 .4.1مكانها
 .4.1روابط خدماتي
 .4.6كاربردهای خاص
 .4.7مروری بر كاربردها و ویژگيهای محيط اسكن نمادهای سيستم GS1

بخش  .3تعريف شناسههاي كاربردي GS1
 .9.5مقدمه
 .9.4شناسههای كاربردی  GS1به ترتيب عددی
 .9.9شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  1شروع ميشوند
 .9.1شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  5شروع ميشوند
 .9.1شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  4شروع ميشوند
 .9.6شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  9شروع ميشوند
 .9.7شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  1شروع ميشوند
 .9.8شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  7شروع ميشوند
 .9.3شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  8شروع ميشوند
 .9.51شناسههای كاربردی  GS1كه با رقم  3شروع ميشوند
 .9.55هماهنگي و مطابقت استاندارد دادههای  EPCglobalو سند جامع مشخصات فني GS1

بخش  .4قواعد تخصيص شناسهها
 .1.5مقدمه
 .1.4قواعد مربوط به شناسهها
 .1.9قواعد مربوط به GTIN
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 .1.1قواعد مربوط به SSCC
 .1.1قواعد مربوط به شناسه اموال و دارایيها
 .1.6قواعد مربوط به GLN
 .1.7قواعد مربوط به GSRN
 .1.8قواعد مربوط به GDTI
 .1.3قواعد مربوط به GINC
 .1.51قواعد مربوط به GSIN
 .1.55قواعد مربوط به GCN
 .1.54قواعد مربوط به CPID
 .1.59روابط بين دادهها
 .1.51قواعد مربوط به بخش قابل خواندن توسط انسان
 .1.51قواعد مربوط به مدیریت چند كد ميلهای روی اقالم تجاری مصرفي

بخش  .2حاملهاي دادهها
 .1.5مقدمه
 .1.4كدهای ميلهای خطي – ویژگيهای خانواده نمادهای EAN/UPC
 .1.9كدهای ميلهای خطي – ویژگيهای خانواده نمادهای ITF-14
 .1.1كدهای ميلهای خطي – ویژگيهای خانواده نمادهای GS1-128
 .1.1توليد كد ميلهای و ارزیابي كيفيت آن
 .1.6كدهای ميلهای خطي – دیتابار GS1
 .1.7كدهای ميلهای دوبعدی – دیتاماتریس GS1
 .1.8كدهای ميلهای تركيبي
 .1.3كدهای ميلهای دوبعدی – كد QR
 .1.51ضميمه :قواعد رمزگذاری یا رمزگشایي رشته عناصر نمادهای  GS1با استفاده از شناسههای كاربردی GS1

بخش  .6رهنمودهايي براي جايگذاري نمادها
 .6.5مقدمه
 .6.4اصول كلي و عمومي جایگذاری نماد
 .6.9رهنمودهای عمومي برای جایگذاری نماد در نقطه فروش
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 .6.1رهنمودهایي برای جایگذاری نماد روی برخي بستهبندیهای خاص
 .6.1رهنمودهایي برای جایگذاری نماد روی البسه و سایر لوازم حوزه پوشاک
 .6.6طراحي برچسب لجستيكي GS1
 .6.7رهنمودهایي برای جایگذاری نماد در توزیع عمومي
 .6.8رهنمودهایي برای جایگذاری نماد در اقالم تجاری بهداشتي و درماني متداول

بخش  .7قواعد اعتبارسنجي AIDC
 .7.5مقدمه
 .7.4چكيدهای درباره پردازش پيامهای الكترونيكي
 .7.9تأیيد پيامهای الكترونيكي با در نظر گرفتن پایداری سيستم
 .7.1تأیيد پيامهای الكترونيكي با در نظر گرفتن نيازمندیهای كاربر
 .7.1تبدیل اوزان و مقياسهای اندازهگيری در كاربردهای مربوط به كاربران
 .7.6پيوند GTINها در یك پایگاه دادهها
 .7.7رشته عناصر قابل نمایش در حاملهای دادهها
 .7.8پردازش دادههای درون یك نماد  GS1با استفاده از شناسههای كاربردی GS1
 .7.3محاسبه رقم كنترلي
 .7.51شناسههای  GTIN 12و  RCN-12در یك كد ميلهای UPC-E
 .7.55زیرمجموعه استاندارد بينالمللي  ISO/IEC 646در GS1
 .7.54تعيين قرن در تاریخها

بخش  .8واژهنامه اصطالحات موجود در استانداردهاي GS1
 .8.5واژهنامه اصطالحات و تعاریف GS1
 .8.4عبارات مخفف در GS1
 .8.9عباراتي كه كنار گذاشته شدهاند

نگارش دوم؛ مهر 5931

تمامي حقوق برای  GS1 Iranمحفوظ

است.
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