
ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال سوم- شماره 3 - پیاپی 9 - پاییز 1392

ID- استانداردی برای یکپارچگی
S 306  استانداردهای

8

استانداردهايIDS 306 – استانداردي براي یکپارچه سازي 
داده هاي مبنا در واحدهاي دفاعي 

عباس سحرخوان
احمد دارسي

چکیده:
تاریخ دریافت: 92/4/8

تاریخ پذیرش: 92/6/13 

ــا در ســطح  ــاي مبن ــازي داده ه ــزایي در یکپارچه س ــه س ــش ب ــه نق ــتانداردهاي ســري 306 ک ــي اس ــه معرف ــه ب ــن مقال  ای
ــه در  ــي ک ــوالت دفاع ــالم و محص ــه گذاري اق ــامانه شناس ــزاء س ــتار اج ــن نوش ــردازد. در ای ــد، مي پ ــي دارن ــاي دفاع واحده

اســتانداردهاي 306 بــه آن پرداختــه شــده اســت، تبییــن و مرکــز دفاعــي راهبــري سیســتم کدینــگ اقــالم )مدرســکا( بــه عنــوان 
ــا و  ــان مشــخصات، کاربرده ــق بی ــه از طری ــن مقال ــده اســت. ای ــي گردی ــي ســامانه در ســطح نیروهــاي مســلح معرف ســازمان متول
ــل پیاده ســازي  قابلیت هــاي ســامانه شناســه گذاري  اقــالم و کاالهــا کــه در حــوزه نســبتاً وســیعي در ســطح واحدهــاي دفاعــي قاب
اســت، بــه شــرح و تبییــن موضــوع پرداختــه اســت. هــدف ایــن نوشــتار آشــنایي واحدهــاي دفاعــي بــا اســتانداردهاي ســري 306 
و بیــان الگویــي بــراي مدیریــت اقــالم  و مفاهیــم مرتبــط بــا اقــالم در ســطح ســازمان  اســت. از آنجــا کــه در ســازمان هاي بــزرگ 
کــه داراي چنــد بخــش یــا واحــد جداگانــه هســتند، حجــم قابــل توجهــي از دارایي هــا و منابــع مالــي و فیزیکــي ســازمان در تامیــن 
ــد شناســه گذاري  ــي مانن ــا و روش های ــري ابزاره ــه مصــرف مي رســد، به کارگی ــي ب ــاي عملیات ــا و پشــتیباني واحده ــدارك کااله و ت

ــر دارد. ــي باالت ــه اثربخشــي و کارآی ــا در نیــل ب ــالم نقــش مهمــي در یکپارچه ســازي داده هــاي مبن اق

واژه های کلیدی:

شناسه گذاري کاالها، داده هاي مبنا، سامانه شناسه گذاري، فرهنگ مفاهیم، طرح شناسایي، طبقه بندي، نام گذاري 

1( مقدمه 
مجموعه استانداردهاي سامانه شناسه گذاري اقالم و 

محصوالت دفاعي )IDS 306( استانداردهایي هستند که 
ابزارهاي مورد نیاز براي ایجاد، پشتیباني و تبادل داده هاي 

مبنا )اصلي(1 را در سطح نیروهاي مسلح تعریف مي کند. 
این استانداردها در مرکز استاندارد دفاعي ایران با مشارکت 

و حضور نمایندگان همه بخش هاي تابعه وزارت دفاع و 
نیروهاي مسلح تدوین، تصویب و منتشر شده است.

این استانداردها راهنماي ایجاد و تخصیص شناسه به 
داده هاي اقالم و محصوالت دفاعي را حداقل در مورد 

مفاهیم زیر و اجزاي اطالعاتي مرتبط با آن ها فراهم مي کند:
کلیه مفاهیم مرتبط با اقالم وکاالها، قلم کاالي تدارك 

شده2، نام کاال، مشخصه هاي3 کاال، ارزش هاي4 هر مشخصه 
و مقادیر قابل قبول براي هر ارزش5،  واحدهاي اندازه گیري6 

ارزش هاي کّمي، ساختار طبقه بندي اقالم، راهنماهاي 
شناسایي و تامین کنندگان اقالم.

اصول و قواعدي که براي تخصیص شناسه در این 
استانداردها شرح داده مي شود، اساساً براي انواع مختلف 
داده هاي هر قلمرو مفاهیم7  قابل به کارگیري است. اما 

به طور ویژه، این استانداردها قواعد و رویه هاي الزم براي 

1. Master Data
2. Item Of Supply )IOS(
3. Property or Attribute
4. Value

5. Valid Values
6. Unit Of Measure )UOM(
7. Concept Domain
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تعیین و تخصیص شناسه یا شماره به داده هاي مرتبط با 
اقالم کاال را ارائه مي نماید. 

ایــن ســري اســتانداردها ابزارهایــي را فراهــم مــي آورد کــه 
بــه وســیله آن واحدهــاي دفاعــي مي تواننــد بــه ایــن 
ــي( ورودي  ــاي )اصل ــاي مبن ــه داده ه ــند ک ــان برس اطمین
ــوده و  ــوردار ب ــي برخ ــت کاف ــازمان از کیفی ــي س و خروج
بتواننــد کیفیــت داده هــاي مبنــاي درون ســازماني خــود را 

ــند.  ــود بخش بهب

از نمونه هــاي مشــابه و موفــق ایــن اســتانداردها در ســطح 
بیــن المللــي مي تــوان بــه اســتاندارد ایــزو 22745  اشــاره 

1)TC( 184 نمــود. ایــن اســتاندارد بوســیله کمیتــه فنــي
ســازمان جهانــي استانداردســازي )ISO(2 زیرکمیتــه فنــي 

 SC(4(3 و اطالعــات صنعتــي ایجــاد گردیــده اســت. 

شناســه گذاري  ســامانه  یــک  اجــزاء  مقالــه  ایــن  در 
ــر اســاس آنچــه کــه در اســتانداردهاي ســري  اســتاندارد ب

306 آمــده اســت شــرح داده مي شــود.

2( اصطالحات و واژگان

در ایــن بخــش ابتــدا بعضــي از اصطالحــات و واژ گان مهــم و 
کلیــدي کــه در ایــن مقالــه کاربــرد دارنــد، تعریــف گردیــده 

اســت. )4( 

ــک  ــات در ی ــرر اطالع ــیر مک ــل تفس ــش قاب - داده4: نمای
ــراي ارتباطــات، پــردازش  قالــب رســمیت یافته و مناســب ب

یــا تفســیر
ــط  ــا توس ــیني ی ــاي ماش ــا روش ه ــوان ب ــا را مي ت داده ه

ــود. ــردازش نم ــان پ انس

شکل شماره 1. تبادل اطالعات و رابطه بین داده ها و اطالعات در کد و واکد شدن

- مفهــوم5 : واحــد فکــر6 اســت. بــه عبــارت دیگــر مفهــوم، 
برداشــتي اســت کــه در ذهــن یــک فــرد هنــگام شــنیدن 
یــا مواجهــه بــا یــک اصطــالح شــکل مي گیــرد. بــه عنــوان 
ــي  ــر« همگ ــز«  و »مت ــگ«، »قرم ــل«، »رن ــال: »اتومبی مث

مفهــوم هســتند.
از  مجموعــه اي  مفاهیــم:  )واژه نامــه(7  فرهنــگ    -
درایه هــاي8  وارد شــده در یــک جــا کــه مي تــوان بــه 
وســیله شناســه مفهــوم آنهــا را جســتجوکرد. شناســه 
همیشــه عــدد نیســت ماننــد فرهنــگ واژگان )لغــت( کــه 
ــن  ــراي جســتجو و یافت ــورد اســتفاده ب در آن شناســه ي م

ــت. ــروف الفباس ــب ح ــک واژه، ترتی ی
- درایــه )مدخــل( فرهنــگ مفاهیــم9: توصیفــي اســت از 
یــک مفهــوم شــامل حداقــل یــک شناســه روشــن و بــدون 
ــد  ــف مي توان ــف. توصی ــک تعری ــالح و ی ــک اصط ــام، ی ابه

ــالوه  ــا ع ــد ام ــف باش ــالح و تعری ــک اصط ــط ی ــامل فق ش
ــر،  ــد تصاوی ــزاي اطالعاتي)مانن ــر اج ــد دیگ ــر آن مي توان ب
ــا و ...( را  ــرادف، نماده ــاي مت ــت، نام ه ــاي کوته نوش نام ه

نیــز شــامل شــود. 
- مقــام یــا نهــاد مســئول ثبــت10 : ســازماني کــه مســئول 
ایجــاد، نگهــداري و پشــتیباني یــک فرهنــگ مفاهیــم اســت. 
ــي  ــز دفاع ــي، مرک ــالم دفاع ــه گذاري اق ــامانه شناس در س
ــالم )َمدَرســکا(  ــري ســامانه شناســه گذاري)کدینگ( اق راهب
نهــاد مســئول ثبــت اســت. هــر یــک از واحدهــاي دفاعــي 
ــرو  ــت را در قلم ــئول ثب ــاد مس ــراي نه ــري ب ــد دفت مي توان
ســازماني خــود ایجــاد نمــوده و بــا مدرســکا در ارتباط باشــد.

- اقــالم تحــت پوشــش11 : اقالمــي در یــک ســازمان کــه 
ــگ  ــک فرهن ــد در ی ــا مي توان ــه آنه ــوط ب ــات مرب اطالع

ــود.  ــت ش ــم ثب مفاهی

1. Technical Committee )TC(
2. International Organization for Standardization )ISO(
3. Subcommittee )SC(
4. Data
5. Concept

6. Unit Of thought
7. Dictionary
8. Entry
9. Concept Dictionary Entry
10. Registration Authority )RA(
11. Administered Item
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3( پیشینه موضوع و وضعیت کنوني

بــراي  هماهنــگ  و  اســتاندارد  ســامانه اي  ایجــاد 
دفاعــي،  واحدهــاي  سرتاســر  در  اقــالم  شناســه گذاري 
ــت.  ــوده اس ــور ب ــم کش ــیار مه ــداف بس ــا و اه از آرمان ه
 1384 ســال  در  هم اندیشــي  جلســات  از  سلســله اي 
در ســتاد کل نیروهــاي مســلح تشــکیل شــد و در آن 
ــه  ــن ارائ ــي ضم ــاي دفاع ــک از بخش ه ــر ی ــات، ه جلس
ــا فضــا و عرصــه کالن بخــش  سیســتم کدگــذاري خــود، ب
دفاعــي کشــور آشــنا شــدند. ایــن جلســات و بحــث هــا بــه 
ــر  ــه گذاري منج ــتم شناس ــازمان ها در سیس ــي س همگرای
نشــد امــا ضــرورت پرداختــن بــه موضــوع را بــراي همــگان 

ــرد. ــکار ک آش

در ســال 1386،  بــر اســاس اعــالم نیــاز ســتاد کل نیروهــاي 
ــه گذاري  ــامانه شناس ــتاندارد س ــن اس ــروژه تدوی ــلح، پ مس
ــورد.  ــد خ ــران کلی ــي ای ــتاندارد دفاع ــز اس ــالم در مرک اق
ــن  ــراوان، ای ــي ف ــات کارشناس ــي ها و جلس ــس از بررس پ
ــن  ــي تدوی ــت فن ــن و در هیئ ــرور تدوی ــه م ــتانداردها ب اس
ــته  ــث گذاش ــه بح ــدي ب ــاي تولی ــتانداردهاي فرآینده اس

ــد. ــن گردی ــتاندارد آن تدوی ــندهاي اس ــد و س ش

مي توانســتند  شــرطي  بــه  مذکــور  اســتانداردهاي 
در سرتاســر بخــش دفاعــي پیــاده ســازي شــود کــه 
ــن کار در  ــراي ای ــتیبان« ب ــداري و پش ــازمان نگه »س
حــوزه دفاعــي ایجــاد گــردد. چنیــن ســازماني در اســتاندارد 
ایــزو 22745 بــا عنــوان کلــي ســازمان نگهــداري فرهنــگ 
یــا 1DMO معرفــي شــده اســت. مصادیــق ایــن ســازمان در 
ســامانه هاي کدگــذاري مشــابه در ســطح دنیــا وجــود دارد. 
ــو مرکــز خدمــات اطالعاتــي  ــراي سیســتم کدگــذاري نات ب
لجســتیک دفاعــي )DLIS(2 ایــن نقــش را بــر عهــده دارد. 
ــو اداره  ــذاري نات ــتم کدگ ــر سیس ــورهاي کارب ــراي کش ب
ــد.  ــا مي کن ــي ایف ــن نقش ــي )NCB(3 چنی ــذاري مل کدگ
ــازماني  ــق ISO 22745 س ــاز مطاب ــي ب ــگ فن ــراي فرهن ب
ــي  ــام مل ــراي نظ ــت دارد. ب ــه 4ECCMA فعالی ــوم ب موس
ــام  ــه ن ــازماني ب ــد س ــه گذاري ایران ک ــدي و شناس طبقه بن

ــن  ــران ای ــات ای ــذاري کاال و خدم ــماره گ ــي ش ــز مل مرک
نقــش را بــه عهــده گرفتــه اســت. ســرانجام بــراي ســامانه 
شناســه گذاري اقــالم دفاعــي ایــران، بــر اســاس آنچــه کــه 
ــزي  ــت، مرک ــده اس ــز آم ــري 306 نی ــتانداردهاي س در اس

ــد.  ــدازي گردی ــاد و راه ان ــکا« ایج ــه »مدرس ــوم ب موس

ــش  ــد بخ ــئولین ارش ــه مس ــته هم ــکا خواس ــاد مدرس ایج
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــود. وزارت دف ــور ب ــي کش دفاع
مســلح جمهــوری اســالمی ایــران و ســتاد کل در ایــن 
جایــگاه  دربــاره  بحث هایــي  بودنــد.  همفکــر  موضــوع 
ســازماني مدرســکا صــورت گرفــت و در نهایــت ایجــاد و راه 
انــدازي مدرســکا بــه مرکــز اســتاندارد دفاعــي ایــران محول 
گردیــد و مرکــز اســتاندارد دفاعــي در ســال 1390 مدرســکا 
را راه انــدازی نمــود. مدرســکا بــه پیاده ســازي ســامانه 
واحدهــاي  کل  در  محصــوالت  و  اقــالم  شناســه گذاري 
دفاعــي همــت گماشــت و توانســت آرمــان و هــدف بزرگــي 

ــد. ــذاري نمای ــد را پایه گ ــاره ش ــه آن اش ــه ب ک

IDS 306 4( بخش هاي استاندارد

در طــي پنــج ســال بــر اســاس نیازهــاي واحدهــاي دفاعي و 
جلســات کارشناســي هیئــت فنــي تدویــن چنــد اســتاندارد 
بــراي تکمیــل اســتقرار ســامانه در ســطح واحدهــاي دفاعــي 
ضــروري احســاس گردیــد و در نهایــت اســتانداردهاي زیــر 
ــالم و  ــه گذاري اق ــامانه شناس ــل س ــازي کام ــراي پیاده س ب

محصــوالت دفاعــي بــه صــورت یکپارچــه تدویــن گردیــد:  

 	 IDS 306 براي بیان الزامات کلي سامانه، استاندارد 
 براي موضوع طبقه بندي اقالم استاندارد 306-1	 
 بــراي موضــوع نــام گــذاري و شناســایي اقــالم 	 

 306-2 اســتاندارد 
 بــراي موضــوع تخصیــص شناســه بــه کلیــه مفاهیــم و 	 

نیــز اقــالم و محصــوالت اســتاندارد 306-3 
ــي 	  ــک اطالعات ــت بان ــاد و مدیری ــوع ایج ــراي موض و ب

محصــول و مشــخصات کلــي نرم افــزار اســتاندارد 306-4 

1. DMO: Dictionary Maintenance Organization
2. DLIS: Defense Logistic Information Services
3. NCB: National Codification Bureau
4. ECCMA: Electronic Commerce Code Management Association
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5( داده هاي مبنا )اصلي(

اســتاندارد IDS 306-3 داده هــاي مبنــا )اصلــي( را تعریــف 
ــوط  ــات مرب ــامل اطالع ــا ش ــاي مبن ــواع داده ه ــد. ان مي کن

بــه اشــیاء پیرامونــي زیــر اســت : 
شــامل 	  مثال هــا  خصــوص  ایــن  در  ســازمان ها؛ 

و  عرضه کننــدگان  مشــتریان،  پیرامــون  داده هایــي 
اســت.  تامین کننــدگان 

ــن خصــوص مثال هــا شــامل 	  ــالم وکاالهــا؛ در ای اق
ــالم و محصــوالت  ــام، اق ــواد خ ــون م ــي پیرام داده های

اســت. 
مســتندات مرجــع مفاهیــم؛ در ایــن خصــوص مثال هــا 	 

شــامل داده هایــي پیرامــون اســتانداردها، منابــع و 
مراجــع و کتــب مرجــع اســت.

در درون اســتانداردهاي 306 هــر شــيء کــه توســط یــک 
ــم«  ــوان »آیت ــا عن ــود، ب ــي مي ش ــا  معرف ــورد داده مبن رک

ــامل  ــا ش ــن رکورده ــت. ای ــده اس ــده ش ــم«  نامی ــا »قل ی
ــا شــماره شاســي  اشــیاء فیزیکــي یکتــا )مثــل خــودروي ب
خــاص )123456789ABC( و مفاهیمــي کــه بــه بســیاري 
ــت  ــل مقاوم ــد )مث ــدا مي کن ــق پی ــي تعل ــیاء فیزیک از اش
40 اهــم ، 3. 0 وات کــه مي توانــد خیلــي از ایــن نــوع 

ــت.  ــد( اس ــته باش ــود داش ــا وج ــا در دنی مقاومت ه

IDS 306 6( معماري استانداردهاي سري

اســتانداردهاي IDS  306 شــامل مجموعه اي از مشــخصات، 
شــکل و فــرم داده هــا و آئیــن کار اســت کــه جهــت 
ــت  ــود کیفی ــراي بهب ــي ب ــاي دفاع ــازي واحده توانمندس
ــرار  ــر ق ــا مدنظ ــادل داده ه ــگام تب ــه هن ــا ب ــاي مبن داده ه
پایــه شناســه گذاري  بــر  اســتانداردها  ایــن  مي گیــرد. 
              1)OTD( ــاز ــي ب ــم فن ــگ مفاهی ــم در فرهن ــه مفاهی کلی
اســتوار اســت. شــکل 2 ســبک معمــاري داده هــا را کــه در 
اســتاندارد IDS 306-3 آمــده  اســت را نشــان مي دهــد.)4(

شکل2 . مدل داده ها و جایگاه طرح شناسایي در آن

7( طرح شناسایي2  

طــرح شناســایي، یکــي از اجــزاي مــدل کلــي ســامانه هاي 
ــي  ــرو موجودیت های ــه قلم ــت ک ــالم اس ــه گذاري اق شناس

ــب  ــت و قال ــا فرم ــراه ب ــوند هم ــایي ش ــد شناس ــه بای را ک
ــامانه  ــایي در س ــرح شناس ــد. ط ــرح مي ده ــه ها ش شناس
ــه  ــوط ب ــي مرب ــوالت دفاع ــالم و محص ــه گذاري اق شناس

1. OTD: Open Technical Dictionary
2. Identification Scheme
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شناســایي و شناســه گذاري کاالهــا در حــوزه اقــالم تــدارك 
شــده اســت. بــراي شناســایي کاال، عــالوه بــر شــماره 
همــه  آن،  تامین کننــده  شناســه  و  تامین کننــده  کاالي 
مشــخصه هاي شناســایي کننده کاال را تکمیــل و ســپس 
ــم کاال یــک شــماره شناســایي کاالي 8 رقمــي  ــه هــر قل ب
تخصیــص و ســپس طبقه بنــدي آن کاالي تدارکاتــي در 
گــروه و کالس مربوطــه انجــام شــده و یــک شناســه کاالي 

ــود.  ــه آن داده مي ش ــي ب ــده 12 رقم ــدارك ش ت

7-1( فرهنگ مفاهیم 

در بطــن اســتانداردهاي IDS 306 فرهنــگ مفاهیــم فنــي 
ــن  ــود دارد. در ای ــم وج ــگ مفاهی ــا فرهن ــاز )OTD( ی ب
ــي  ــات و مفاهیم ــه اي  از توصیف ــم مجموع ــگ مفاهی فرهن
اســت کــه مي تواننــد در شناســه گذاري یــا رمزنمــودن 
داده هــاي مبنــا )اصلــي(، مــورد اســتفاده قرارگیرنــد. یکــي از 
اهــداف ایجــاد فرهنــگ مفاهیم، فراهــم آوردن معاني مســتقل 
ــي یــک جــور از داده هــاي مبنــاي شناســه گذاري شــده  زبان
اســت. در اســتانداردهاي ســري IDS 306 فرهنــگ مفاهیــم 
مجموعــه گســترده اي از مفاهیمــي اســت کــه مي توانــد در 
شناســه گذاري داده هــاي مبنــا، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

7-2( انــواع قلم هــاي تحــت پوشــش در فرهنــگ 
 (OTD)مفاهیــم بــاز

ــا  ــه اي از ورودي ه ــامل مجموع ــم ش ــگ مفاهی ــک فرهن ی
ــواع  مي باشــد کــه هــر یــک بیانگــر یــک مفهــوم اســت. ان
مفاهیمــي کــه در فرهنــگ مفاهیــم  ثبــت مي گــردد 
ــا  ــام اســتاندارد قلــم1 ، مشــخصه ی ــا ن عبارتنــد از: کالس ی
خصیصــه2  ، واحــد اندازه گیــري3 ، توصیف گــر انــدازه4،  

ــول6  ــد پ ــخصه5  و واح ارزش مش

ــتاندارد  ــام اس ــم ، ن ــتاندارد قل ــام اس ــا ن ــک کالس ی - ی
مجموعــه اي از موجودیت هاســت کــه مشــخصات یکســان و 
مشــترکي دارنــد. در ایــن مــورد بعضــي از مثال هــا عبارتنــد 
از: »پیــچ، آچارخــور، سرشــش گوش«، »کپســول آموکســي 

ــونده« ــر«، »موشــک هدایت ش ــت متغی ــیلین، »مقاوم س
ــر،  ــوع رزوه س ــد از: ن ــا” عبارتن ــخصه ه ــاي از “مش مثاله

ــگ و ...  ــچ، رن ــس پی ــول رزوه، جن ــاد رزوه، ط ابع

- “واحدهــاي اندازه گیــري” شــامل واحدهــاي SI )سیســتم 
ــاي  ــل واحده ــر SI )مث ــاي غی ــا( و واحده ــي واحده جهان

انگلیــس( ماننــد کیلوگــرم، اینــچ، متــر مي باشــد.

- یــک “توصیف گــر انــدازه”  معــرف یــک مقــدار یــا 
پرکاربردتریــن  و  مهم تریــن  اســت.  اندازه گیــري  ارزش 

 : از  انــدازه عبارتنــد  توصیف گرهــاي واحــد 

کمینــه : مقــدار واقعــي )ارزش واقعــي( مشــخصه یــک شــي 
ــا  ــاي مبن ــده در داده ه ــدار داده ش ــر از مق ــي بزرگت فیزیک

اســت. 

ــک  ــخصه ی ــي( مش ــي )ارزش واقع ــدار واقع ــینه : مق بیش
ــاي  ــده در داده ه ــدار داده ش ــر از مق ــي کمت ــي فیزیک ش

ــت.  ــا اس مبن

ــا،  ــا ارزش داده شــده در داده هــاي مبن اســمي7 : مقــدار ی
ــا ارزش واقعــي  ــه نوعــي ب یــک ارزش تئــوري اســت کــه ب
مشــخصه یــک شــيء فیزیکــي مرتبــط مي باشــد و مشــخصا 
بیــن ارزش کمینــه و ارزش بیشــینه قــرار مــي گیــرد؛ البتــه 

ممکــن اســت همیشــه اینگونــه نباشــد. 

ماننــد  مي تواننــد  اقــالم  مشــخصه هاي  از  بســیاري 
بخشــي از یــک متــن8 رفتــار کننــد کــه ایــن متــن کنتــرل 
ــن  ــي از ای ــد. مثال های ــا مي باش ــزا از ارزش ه ــده و مج ش
ــه )مثــل یکشــنبه،  ــه روزهــاي هفت ــوان ب مشــخصه ها مي ت
دوشــنبه ... (، جهــت رزوه یــک پیــچ )مثــل »راســت گــرد« 
ــه و ...  ــوالد، آلومین ــل ف ــس )مث ــرد«( و جن ــپ گ ــا »چ ی
ــگ  ــخصه ها در فرهن ــن مش ــاي ای ــرد. ارزش ه ــاره ک ( اش
مفاهیــم بــه عنــوان مفاهیــم و شناســه هــاي معینــي ثبــت 

مي شــوند. 

7-3( قالب فرهنگ مفاهیم )فرهنگ واژگان( 

اســتاندارد IDS 306-3 شــامل مــدل داده هــا و فرمــت 

1. Class
2. Property
3. Unit Of Measure
4. Qualifier Of Measure
5. Value Of Property

6. Currency 
7. Nominal
8. Text
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شکل3 . مدل کلي مفاهیم در فرهنگ مفاهیم و اجزاي اطالعاتي شناخت مفهوم

ــان هســتند.  ــر و نمادهــاي گرافیکــي مســتقل از زب  تصاوی
اینکــه واژ گانــي  اصطالحــات و اختصــارات بــه دلیــل 
ــه  هســتند کــه بصــورت لفظــي بیــان مي شــوند، وابســته ب
ــوان سیســتم  ــه عن ــد ب ــان مي توان ــک زب ــان هســتند. ی زب
ــا  ــه اي خــاص ی ــه توســط جامع ــف شــود ک ارتباطــي تعری
ــد فرهنــگ  ــرد )مانن ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــک کشــور م ی
ــم قابلیــت  واحــد انگلیســي آکســفورد(. در فرهنــگ مفاهی
ــه راحتــي وجــود  ــد اصطــالح ب ــا چن ــک مفهــوم ب ثبــت ی
دارد و یــک مفهــوم را مي تــوان بــا چنــد اصطــالح متناظــر 
نمــود. زیــرا کــه یــک مفهــوم ممکــن اســت در ســطح یــک 
ــا چنــد اصطــالح  ــا بیــن چنــد واحــد دفاعــي ب ســازمان ی
ــا   ــه آن ه ــودن هم ــح ب ــرض صحی ــر ف ــود،که ب ــي ش معرف
ــک  ــي در ی ــد. حت ــت گردن ــم ثب ــگ مفاهی ــد در فرهن بای
زبــان ماننــد انگلیســي نیــز یــک مفهــوم ممکن اســت داراي 
ــال تفاوت هــاي  ــه عنــوان مث اصطالحــات متفــاوت باشــد ب
زیــادي از نظــر لغــوي بیــن انگلیســي آمریکایــي و انگلیســي 
ــراي  ــود دارد. ب ــود وج ــت مي ش ــتان صحب ــه در انگلس ک
مثــال »واژه )Elevator )US « یعنــي آسانســور یــا باالبــر 
در زبــان آمریکایــي کــه معــادل آن در انگلیســي »واژه 
زبــان  در   »Truck )US( »واژه  اســت.    »Lift )UK( 

ــادل آن در  ــت مع ــون اس ــي کامی ــه معن ــه ب ــي ک آمریکای
انگلیســي »واژه  )Lorry )UK « اســت. اینگونــه چنــد 
ــه  ــد. تجرب ــا رخ مي ده ــان ه ــیاري از زب ــا در بس واژه اي ه
ــران، یــک  نشــان داده اســت کــه در نظــر بســیاري از کارب
ــاي  ــف و واژگان آن در زبان ه ــه تعاری ــم ک ــگ مفاهی فرهن
محلــي کاربــردي نــدارد، یــک فرهنــگ مفاهیــم بــا کیفیــت 
پائیــن خواهــد بــود. در یــک فرهنــگ مفاهیــم بــه منظــور 
ISO 22745- ــتاندارد ــکاالت، اس ــن اش ــردن ای برطــرف ک

10  شناســه هاي زبــان را معرفــي نمــوده اســت. هــر 

ــق  ــا یــک کــد 2 رقمــي مطاب ــان در فرهنــگ مفاهیــم ب زب
ــوري  ــاري کش ــد اختی ــک ک ــتاندارد ISO 639-2  و ی اس
ــر  ــت. ه ــده اس ــه گردی ــتاندارد ISO 316 ارائ ــق اس مطاب
شناســه مربــوط بــه اصطالحــات، تعاریــف، کوتــه نوشــت و 
تصاویــر مي توانــد بــه یــک مفهــوم مرتبــط گــردد. چندیــن 
اصطــالح در یــک زبــان مي توانــد بــه یــک مفهــوم مرتبــط 
شــوند. این هــا بــراي ایجــاد نمادهایــي در آن زبــان در نظــر 

گرفتــه شــده اند.)7( 

7-4( مدیریت و نگهداري فرهنگ مفاهیم

و  داده  فرمت هــاي  روش هــا،   ،  IDS 306-4 اســتاندارد 
ــم  ــگ مفاهی ــک فرهن ــراي ی ــا( را ب ــط ها )اینترفیس ه واس

ــراي فرهنــگ مفاهیــم اســت. هــر ورودي   تبــادل داده هــا ب
یــا درایــه در فرهنــگ مفاهیــم شــامل یــک شناســه مفهــوم، 
ــک  ــش از ی ــا بی ــک ی ــک اصطــالح، ی ــش از ی ــا بی ــک ی ی

ــاد  ــد نم ــا چن ــچ ی ــر، هی ــد تصوی ــا چن ــچ ی ــف، هی تعری
ــي و ... اســت. ــاد گرافیک ــد نم ــا چن ــچ ی ــتاري، هی نوش

 
 اصطالحات

(Terms)   
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0…n 1…n 1…n 

 تصاویر

(Images)  
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(Definitions
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 نماد
  نوشتاري

 نماد
  گرافیکي

0…n 0…n 
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ــم  ــگ مفاهی ــده فرهن ــازمان نگهدارن ــد. س ــف مي نمای تعری
در ایــن اســتاندارد، »َمدرســکا« اســت کــه بــه هــر یــک از 
داده هــا، شناســه اي یکتــا تخصیــص داده و آن را در فرهنــگ 
فنــي بــاز مدرســکا کــه آن را )MOTD(1  مي نامیــم ثبــت 

مي کنــد.

7-5( شناسه مفهوم در فرهنگ مفاهیم

اســتاندارد IDS 306-3 طرحــي را بــراي شناســایي مفاهیم، 
تعاریــف، کوتــه نوشــت ها،  واژ گان فنــي )اصطالحــات، 
ــان هــا و ســایر موجودیت هــا معرفــي  ــر و غیــره(، زب تصاوی
ــه درون داده هــاي مبنــا یــا راهنماهــاي  مــي نمایــد ک
شناســایي، نیــاز اســت بــه عنــوان مرجــع بــه آنهــا مراجعــه 

شــود.

ــا آن در  ــط ب ــي مرتب ــزء اطالعات ــا ج ــوم ی ــر مفه ــراي ه ب
دامنــه اقــالم تــدارك شــده یــک شناســه تعییــن و بــه آن 
ــه  ــي ک ــگاه اطالعات ــت و در پای ــده اس ــص داده ش تخصی
ــت آن  ــئول ثب ــام مس ــا مق ــاد ی ــوان نه ــه عن ــکا ب مدرس
اســت، درج شــده و دسترســي بــه آن بــراي همــه واحدهــاي 
دفاعــي کــه بــا شناســه ها ســروکار دارنــد امکان پذیــر 

مي باشــد.    

ــت  ــده اس ــکیل ش ــزء تش ــه ج ــوم از س ــر مفه ــه ه شناس
ــا هاشــور متقاطــع)#( از هــم جــدا مي شــوند. اجــزاء  کــه ب
شناســه مفهــوم عبارتنــد از شناســه مقــام یــا نهــاد مســئول 
 )VI( و شناســه نســخه )DI( شناســه داده هــا ،)RAI( ثبــت
 2 )IRDI( کــه بــه آن شناســه داده ثبــت شــده بین المللــي

ــکل 4( ــد )ش مي گوین

IRDI

VIDIRAI

شکل 4 .  سه جزء هر شناسه داده ثبت شده بین المللي

ــه  ــت ب ــئول ثب ــاد مس ــا نه ــام ی ــیله مق ــه وس ــه ها ب شناس
داده هــاي پیشــنهاد شــده توســط ســازمان هاي کاربــر 
در  مفاهیــم  شناســه هاي  تمامــي  مي یابــد.  تخصیــص 
پایــگاه اطالعاتــي مدرســکا ثبــت شــده و در آن یکتــا 

ــتند. هس

ــات  ــق الزام ــد مطاب ــت مي توان ــئول ثب ــام مس ــا مق ــاد ی نه
ــت  ــه ثب ــي ب ــورت بین الملل ــه ص ــزو 6523 ب ــتاندارد ای اس
 RAI رســیده و از شــماره بین المللــي ثبــت شــده در
ــه  ــداي شناس ــماره در ابت ــن ش ــر از ای ــد. اگ ــتفاده کن اس

داده هــا اســتفاده شــود، شناســه حاصــل در تمــام دنیــا یکتــا 
خواهــد بــود. اگــر اســتفاده نشــود، شناســه تنهــا در دامنــه 
پایــگاه اطالعاتــي آن مقــام یــا نهــاد مســئول ثبت)مدرســکا( 
ــا ســازمان هاي دیگــر در  ــادل آن ب ــا خواهــد شــد و تب یکت
ــک از  ــر ی ــه ه ــي  شناس ــب کل ــت دارد. قال ــا محدودی دنی
ــان  ــب نش ــم از قال ــگ مفاهی ــده در فرهن ــم واردش مفاهی
ــا  ــق ب ــه منطب ــد ک ــروی مي کن ــکل 5 پی ــده در ش داده ش
 ISO/IEC 11179-3 و   ISO 29002-5 اســتانداردهاي 

ــت.)4( اس

1. Madraska Open Technical Dictionary 
2. International Registration Data Identifier
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شکل 5 . قالب شناسه یکتاي بین المللي براي هر قلم داده

مدرســکا بــه عنــوان نهــاد مســئول ثبــت بــه هــر یــک از مفاهیــم یــک شناســه مفهــوم بــا قالــب فــوق و مطابــق بــا شــکل 6 
ــد.  تخصیــص داده و ســپس در فرهنــگ مفاهیــم ثبــت مي کن

 
 nnnn xxxxx -  xx xxxxxx - 

 

# 

 

 

#  n 

شکل 6 . قالب شناسه براي هر مفهوم در فرهنگ مفاهیم 

 x .ــت ــا 9 اس ــدد از 0 ت ــک ع ــر ی ــکل n ،6  نمایانگ در ش
نمایانگــر یــک نویســه )کاراکتــر( حرفــي یــا عــددي )شــامل 
حــروف بــزرگ الفبــاي التیــن از A تــا Z و اعــداد 0 تــا 9( 
اســت. هــر یــک از مفاهیــم وارد شــده در فرهنــگ مفاهیــم 
داراي یــک شناســه داده  )DI( 8 رقمــي اســت کــه مفاهیــم 
را از یکدیگــر متمایــز مي نمایــد. بــه عنــوان نمونــه شناســه 
مفهــوم نــام بــا 01 و شناســه یــک مشــخصه بــا 02 شــروع 
 IDS ــند ــم  در س ــه مفاهی ــه هم ــت شناس ــردد. فرم مي گ
3-306 آمــده اســت. بــه عنــوان مثــال در فرهنــگ مفاهیــم 

ــک  ــه ی ــه «1#006956-01#1-0112» ب ــکا شناس مدرس
مفهــوم تخصیــص داده شــده اســت. در ایــن شناســه، 
بخــش اول یــا 1-0112  مربــوط بــه ســازمان مســئول ثبــت 
ــا 006956-01 شناســه  ــکا( اســت. بخــش دوم ی )مدرس
ــن  ــت. در ای ــي اس ــگ فن ــده در فرهن ــت ش ــک داده ثب ی
ــه  ــوط ب ــن شناســه مرب ــه ای ــد ک بخــش 01 نشــان مي ده
یــک نــام اســتاندارد قلــم اســت )کــه آن را کالس مي نامنــد( 
و عــدد 006956 بــه یــک مصــداق مشــخص تخصیــص داده 

004968

010196

010200

شکل 7. کد قلم براي سه مشخصه یك پیچ

شــده اســت کــه در اینجــا بــه عنــوان مثــال »پیچ،آچارخــور، 
سرشــش گوش « اســت. در فرهنــگ مفاهیــم مدرســکا بــراي 
 «HEAD HEIGHT» ــا ــچ« ی ــر پی ــاع س ــخصه »ارتف مش
شناســه ي «1#004968-02#1-0112» تخصیــص یافتــه 
اســت کــه کــد قلــم 004968 اســت. همچنیــن شناســه ي 
«1#010196-02#1-0112» بــه مشــخصه »قطــر حداکثــر 

 «WIDTH ACROSS CORNERS» ــا کله گــي پیــچ« ی
بــه مشــخصه   «0112-1#02-010200#1» و شناســه ي 
 «WIDTH ACROSS قطــر آچارخــور کله گــي پیــچ« یــا«

«FLATS داده شــده اســت. )شــکل 7()4(

 

شناسه سازمان نگهدارنده فرهنگ مفاهیم )ثبت 
 شده در مرکز ثبت بین المللي(

شناسه داده )هر یک از مفاهیم وارد 
 شده در فرهنگ مفاهیم(

شناسه 
 نسخه

 جدا

 کننده

 جدا

 کننده

RAI 

Registery Authority Identifier 

 

# 

 

# 
DI 

Data Identifier )Item( 
Identifier) 

VI 

Version 
Identifier 

 

# 

ICD - OI - OPI OPIS - CSI - IC  

# 

VI 

 (IRDIشناسه داده ثبت شده بین المللي )

- AI 
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1. ISN: Item/)Iran(  Stock Number
2. IIN: Item  Identification Number

8( نام گذاري اقالم و کاالها

یکــي دیگــر از اجــزاء طــرح شناســایي، نــام اقــالم و 
بــراي  مهــم  و  اساســي  کلیــد  کاال،  نــام  کاالهاســت. 
ــدارك شــده  ــواع کاالهاســت. تمــام کاالهــاي ت شــناخت ان
ــي  ــاص، نام ده ــد خ ــول و قواع ــاس اص ــر اس ــازمان ب در س
ــت  ــک فهرس ــده در ی ــص داده ش ــاي تخصی ــده و نام ه ش
ــد و  ــد. قواع ــت مي گردن ــکا ثب ــم مدرس ــگ مفاهی در فرهن
رویه هــاي مربــوط بــه نام گــذاري کاالهــا در اســتاندارد 
ــا  ــم کاال ب ــر قل ــت. ه ــده اس ــح داده ش IDS 306-2 توضی

انــواع  نــام پایــه،  نــام مصــوب،  نــام غیرمصــوب، نــام رایــج 
ــود. ــناخته مي ش ــاري ش ــام تج ــا ن ی

ــص  ــده تخصی ــدارك ش ــاي ت ــه کااله ــه ب ــي ک کل نام های
ــه در  ــد ک ــکیل مي ده ــا« را تش ــت نام ه ــد، »فهرس مي یابن
فرهنــگ مفاهیــم مدرســکا ثبــت مي شــوند و در دســترس 
همــه واحدهــاي دفاعــي قــرار مي گیــرد. پــس از تخصیــص 
نــام بــه یــک قلــم کاالي تدارکاتــي و ثبــت آن در فهرســت 
نام هــا، در تمــام برنامه هــاي رایانــه اي و مســتندات مربــوط 
بــه آن کاال و تبــادل داده هــا در ســازمان فقــط از نــام مصوب 

ــود.)3( ــتفاده مي ش اس

ســاختار  در  اقــالم  نــام  جایــگاه  تعییــن   )9
طبقه بندي)تخصیــص نــام بــه ســاختار طبقه بنــدي(

بازیابــي  و  ذخیره ســازي  مدیریــت،  در  تســهیل  بــراي 
اطالعــات اقــالم و محصــوالت بــا حجــم و تنــوع بســیار زیــاد 
ــت  ــاد قابلی ــز ایج ــي و نی ــاي دفاع ــک از واحده ــر ی در ه
همــکاري چنــد واحــد دفاعــي مجــزا یــا مســتقل بــا یکدیگر 
ــدي  ــاختار طبقه بن ــا از س ــن آن ه ــي بی ــاد هماهنگ و ایج
ــا دســته بندي  ــن کار ب اســتاندارد اســتفاده شــده اســت. ای
اطالعــات مربــوط بــه همــه کاالهــا در یــک ســاختار سلســله  
ــا نیــاز واحدهــاي دفاعــي  ــا درختــي متناســب ب مراتبــي ی

ــه انجــام رســیده اســت.  ــر ب کارب

همــه کاالهــا و اقــالم موجــود در واحدهــاي دفاعــي کشــور 
در قالــب درخــت واره یــا سلســله مراتبــي بــه نــام »ســاختار 

طبقه بنــدي مرجــع مدرســکا« بــه صــورت توصیفــي، 
ــرح  ــا ط ــاختار ی ــده اند. س ــدي ش ــیم بندي و گروه بن تقس
طبقه بنــدي مرجــع مدرســکا از دو ســطح بــه نــام گروه هــا 
ــاختار  ــت. در س ــده اس ــکیل ش ــا( تش و زیرگروه ها)کالس ه
ــه  ــا ب ــالم و کااله ــدي مرجــع مدرســکا« همــه اق »طبقه بن
ــون  ــم اکن ــه ه ــوند ک ــیم مي ش ــروه تقس ــر 99 گ حداکث
ــند  ــف مي باش ــوان و تعری ــه داراي عن ــي ک ــداد گروه های تع
86 مــورد اســت. بــه هــر گــروه حداکثــر 99 بخــش 
ــه  ــص یافت ــاکالس تخصی ــروه ی ــام زیرگ ــه ن ــر ب کوچک ت
ــاختار  ــروه در س ــداد 646 زیرگ ــر تع ــال حاض ــت. در ح اس
مرجــع مدرســکا داراي عنــوان و تعریــف مي باشــد و ســایر 
زیرگروه هــا بــراي توســعه آتــي در نظــر گرفتــه شــده 
ــام  ــت تم ــتاندارد IDS 306-1 فهرس ــند اس ــت. در س اس
تعریــف  بــا  همــراه  زیرگروه ها)کالس هــا(  و  گروه هــا  
ســاده و روان از هــر یــک از عناویــن ذکــر گردیــده اســت. 
ــه  ــا ک ــواع کااله ــه اي از ان ــا، نمون ــت زیرگروه ه در فهرس
ــتثنائات( و  ــاي نمي گیرند)اس ــا کالس ج ــروه ی در آن زیرگ
ــرد  ــاي مي گی ــه در آن ج ــي ک ــواع کاالهای ــي از ان نمونه های

ــت.)2( ــده اس درج ش

ــاي مصــوب در ســاختار  ــک از نام ه ــر ی ــگاه ه ــن جای تعیی
طبقه بنــدي یکــي از بخش هــاي مهــم در طــرح شناســایي 
اســت کــه پــس از ورود نــام بــه فهرســت نام هــاي مصــوب، 
جایــگاه آن  نیــز بایــد در ســاختار طبقه بنــدي تعییــن 
 1 )ISN( ــدارك شــده ــه کاالي ت ــم اول شناس ــردد. 4 رق گ
ــدي  ــاختار طبقه بن ــم کاال در س ــگاه آن قل ــه جای ــوط ب مرب
ــري  ــتانداردهاي س ــت در اس ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت مي باش
تــدارك  کاالي  قلــم  شناســه  وابســتگي  عــدم   306
شــده)IIN(2 بــه ســاختار طبقه بنــدي اســت . بدیــن معنــي 
ــوب کاال و  ــام مص ــک ن ــگاه ی ــوان جای ــان مي ت ــه همزم ک
ــه تبــع آن، جایــگاه یــک قلــم کاالي تــدارك شــده را در  ب
ســاختارها)طرح هاي( طبقه بنــدي دیگــر بــدون تغییــر 

ــود.)4( ــخص نم ــه کاال  مش شناس
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1. Reference Method 
2. Reference Number
3. Part Number

4. Descriptive Method 
5. Item  Identification Guides

10( شناسایي اقالم و کاالها

ــه گذاري  ــامانه شناس ــر س ــش ه ــن بخ ــایي، مهم تری شناس
اقــالم اســت. بــدون شناســایي درســت اقــالم، طبقه بنــدي 
بــراي  نیســت.  امکان پذیــر  آن هــا  شناســه گذاري  و 
شناســایي، بایــد یــک »نــام« بــه هــر قلــم کاال داده شــود و 
ــراي  ســپس مجموعــه اي از ویژگي هــا و خصوصیــات الزم ب
شــناخت کامــل و ایجــاد تمایــز بیــن آن قلــم کاال و دیگــر 
ــات،  ــه خصوصی ــام و مجموع ــن ن ــود. ای ــن ش ــا تعیی کااله
ــوم  ــد و مفه ــدا مي کن ــالم ج ــر اق ــم کاال را از دیگ ــک قل ی
کاملــي را مي رســاند. شناســایي قلــم کاال، بســته بــه 
کیفیــت وکمیــت داده هــا و ابزارهاي در دســترس در ســطوح 
گوناگــون و بــا روش هــاي مختلفــي صــورت مي پذیــرد. نــام 
ــل  ــي شــناخت کام ــه تنهای ــا غیرمصــوب کاال، ب مصــوب ی
ــد و الزم  ــت نمي ده ــه دس ــالم را ب ــا و اق ــاي کااله و یکت
اســت مجموعــه اي از زوج هــاي اطالعاتــي بــه صــورت »نــام 
مشــخصه ـ مقــدار یــا ارزش مربوطــه« بــراي کاال گــردآوري 
و ثبــت شــود تــا شــناخت یکتــا و منحصــر بــه فــردي از آن 
ــالم روشــن  ــر اق ــا دیگ ــاي آن ب ــد و تفاوت ه ــه دســت آی ب

شــود.)3(

1-10( انواع شناسایي قلم کاالي تدارك شده

با توجه به اطالعات در دسترس از اقالم کاال، نوع و سطح 
شناسایي کاالهاي تدارك شده با هم متفاوت خواهد بود. 

انواع شناسایي به طور کالن به دو روش مرجعي و توصیفي 
انجام مي گیرد.

الف( شناسایي به روش مرجعي1

در ایــن روش هویــت یــک قلــم کاالي تدارك شــده از طریق 
آدرس دهــي بــه شــماره یــا شــماره هاي شناســایي کننده آن 
قلــم کاال کــه توســط یــک یــا چنــد کارخانــه ســازنده بــه 
آن داده شــده اســت، مشــخص مي شــود. در ایــن روش 
ــود  ــن نمي ش ــم کاال تعیی ــک قل ــروري ی ــخصه هاي ض مش
ــتجو در  ــق جس ــد از طری ــم کاال مي توان ــایي قل ــا شناس ام
ــازندگان در  ــا س ــازنده ی ــط س ــده توس ــه ش ــاي ارای داده ه
ــا  ــرد ت ــورت پذی ــم کاال ص ــایي کننده قل ــماره هاي شناس ش

ــا شــماره  ــم کاال از دیگــر اقــالم ب ــز هــر قل تفکیــک و تمای
مرجــع آن امکان پذیــر شــود. در ایــن روش، مبنــاي مقایســه 
بیــن اقــالم مرتبــط، شناســه یــا شــماره اي اســت که توســط 
عرضه کننــده بــه کاال داده شــده اســت. معمــوال ایــن داده هــا 
ــماره  ــان ش ــا هم ــع)RN(2 ی ــماره هاي مرج ــب ش در قال
قطعــه)PN(3 توســط عرضه کننــدگان ارایــه مي شــود. روش 
ــه کار رود کــه امــکان  شناســایي مرجعــي بایــد هنگامــي ب
ــادي و  ــر اقتص ــده از نظ ــدارك ش ــم کاالي ت ــایي قل شناس
ــا روش توصیفــي وجــود نداشــته و شناســایي تنهــا  فنــي ب

ــر باشــد. ــاي ضــروري امکان پذی ــر اســاس داده ه ب

ــم  ــر قل ــایي ه ــراي شناس ــاز ب ــورد نی ــاي م ــل داده ه حداق
کاالي تدارك شــده عبارتنــد از : یــک نــام )مصــوب یــا 
غیرمصــوب(، یــک شناســه مربــوط بــه جایــگاه قلــم کاال در 
ــا تامین کننــده  ســاختار طبقه بنــدي اقــالم ، تولید کننــده ی
کاال، شــماره قطعــه )PN( یــا شــماره مرجعــي )RN( کــه 
ــم کاال تخصیــص داده  ــه قل ــا تامین کننــده ب تولید کننــده ی

اســت.

ب( شناسایي به روش توصیفي4 

شــناخت  بــراي  مربوطــه  داده هــاي  روش  ایــن  در 
ــق  ــه آن از طری ــا ب ــت یکت ــخصه هاي کاال و دادن هوی مش
بیــان و توصیــف مشــخصات قلــم کاال انجــام شــده و 
ــر شناســایي  ــن کار عــالوه ب ــه مي شــود. ای اطالعــات مبادل
ــاد  ــط را ایج ــالم مرتب ــن اق ــه بی ــکان مقایس ــم کاال، ام قل
نمــوده و ســنجش مشــابهت یــا تفــاوت اقــالم را امکان پذیــر 
ــده کاالي  ــه عرضه کنن ــن روش ب ــا در ای ــد. داده ه مي نمای
ــي  ــه روش توصیف ــایي ب ــد. شناس ــه وابســتگي ندارن مربوط
نیازمنــد ســند راهنمــاي شناســایي اســت تــا شناســایي بــه 

ــردد.)3( ــام گ ــل انج ــور کام ط

   5 (IIG) 10-2( سند راهنماي شناسایي اقالم و کاالها

ــف  ــه تعاری ــت ک ــندي اس ــایي، س ــاي شناس ــند راهنم س
ــي  ــخصات اصل ــه مش ــوط ب ــتاندارد مرب ــزاي داده ي اس اج
ــن و  ــت تامی ــراي مدیری ــاز ب ــورد نی ــاي م ــر داده ه و دیگ
ــراي وارد  ــا را ب ــت آن ه ــردآوري و ثب ــب گ پشــتیباني و قال
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جدول1. شناسایي یك تایر به صورت کامال توصیفي

نمــودن بــه پایــگاه داده هــاي قلــم کاالهــاي تدارکاتي شــرح 
ــت  ــد تح ــده مي توان ــم کاالي تدارك ش ــر قل ــد. ه مي-ده
ــا  ــد و ی ــي باش ــایي عموم ــاي شناس ــک راهنم ــش ی پوش
راهنمــاي شناســایي ویــژه بــراي آن هــا تدویــن شــود. ســند 
راهنمــاي شناســایي، بــه توصیــف کامــل یــک کاالي داراي 
ــخصه ـ ارزش«  ــدادي زوج »مش ــري از تع ــا بهره گی ــام ب ن

مي پــردازد.

ــه  در اســتانداردهاي ســري IDS 306  فرهنــگ مفاهیــم ب
ــت مي گــردد.  صــورت مجــزا از راهنمــاي شناســایي مدیری
یــک راهنمــاي شناســایي یــک قالــب1  و مجموعــه اي 
ــري  ــا و بکارگی ــاي مبن ــف داده ه ــراي توصی ــد را ب از قواع
ــن  ــي آورد. ای ــم م ــم، فراه ــگ مفاهی ــک فرهن ــم از ی مفاهی
ــات و  ــودن الزام ــم دارا ب ــي را علیرغ ــاي دفاع ــر واحد ه ام
نیازمندي هــاي داده هــاي مختلــف قــادر مي ســازد تــا 
راهنماهــاي شناســایي خــود را مادامیکــه از همــان فرهنــگ 

ــد.  ــداري نماین ــظ و نگه ــد، حف ــتفاده مي کنن ــم اس مفاهی
ــوارد  ــم کاال، م ــر قل ــایي ه ــاي شناس ــند راهنم ــک س در ی
ــگ  ــح در فرهن ــن و صری ــح، روش ــورت واض ــه ص ــر ب زی
مفاهیــم مدرســکا درج مي-گــردد: نــام مصــوب کاال، تعریف 
ــراي  ــاز ب ــورد نی ــخصه هاي م ــک از مش ــر ی ــام ه ــام، ن ن
شناســایي کاال و پشــتیباني انجــام وظایــف آمــادي، تعریــف 
ــر  ــه ه ــري ک ــا مقادی ــا ی ــک از مشــخصه ها، ارزش ه ــر ی ه
مشــخصه مي گیرد،تعریــف ارزش هــاي کیفي)غیرکّمــي(، 
ــاي  ــف واحده ــي، تعری ــاي کّم ــري ارزش ه ــد اندازه گی واح
اندازه گیــري، جدول هــای اســتاندارد تبدیــل مقادیــر، ماننــد 

ــع2)4( ــماتیک مرج ــه هاي ش ــر، نقش ــه میلي مت ــچ ب این
مثــال: شناســایي یــک »تایــر، بــادي، خودرویــي« بــا 
ــن  ــدول )1( ممک ــورت ج ــه ص ــخصات آن ب ــف مش توصی
البتــه مشــخصه هاي  اســت.  توصیفــي  کامــال  و  بــوده 
ضــروري بــراي شناســایي یــک تایــر بســیار بیشــتر از مــوارد 

ــت. ــل اس ــدول ذی ج

نام : تایر، بادي ، خودرویي    شناسه نام: 01-005403
ساختار طبقه بندي مرجع: 2610       

ارزشنام مشخصهشناسه مشخصه

کامیوننوع تایر 02-026920

25 اینچقطر اسمي بیروني 02-009734

445 میلي مترپهناي تایر 02-009737

95 درصدنسبت پهنا به قطر02-049442

رادیالآرایش الیه هاي تایر 02-021458

2تعداد الیه سیم یا نخ 02-017622

استاندارد جنس مواد آج 02-015388

VHBنوع آج02-015389

E3شماره تخصیصي به تایر و لبه آن 02-021453

بدون تیوبروش نگهداري باد در تایر 02-019264

6. Completion
7. Reference Drawings
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11( فهرست تامین کنندگان اقالم

یکــي از اجــزاي مهــم ســامانه شناســه گذاري اقــالم و 
ــه واحدهــاي تولیــد  ــوط ب محصــوالت، ثبــت اطالعــات مرب
ــي اســت.  ــاي دفاع ــه واحد ه ــالم کاال ب ــده اق ــا عرضه کنن ی
واحدهــاي  اطالعــات  اقــالم،  شناســه گذاري  درســامانه 
مدرســکا  توســط  متمرکــز  به صــورت  تامین کننــده 
ــدگان وارد و  ــگاه داده تامین کنن ــل و در پای ــي، تکمی بررس
بــروز مي شــود. واحدهــاي دفاعــي بایــد اقــالم کاال را فقــط 
ــود  ــات خ ــه اطالع ــد ک ــداري کنن ــي خری از تامین کنندگان
ــت  را در یــک مرکــز مجــاز، ثبــت نمــوده و شناســه عضوی
ــکا  ــد مدرس ــز مي توان ــن مرک ــند؛ ای ــه باش ــازماني گرفت س
باشــد. اطالعــات الزم بــراي ثبــت تامین کننــدگان در 

ــت: ــل اس ــوارد ذی ــامل م ــه ش ــکا، کمین مدرس

شناســه ســازمان کــه توســط یــک مرکــز مجــاز بــه واحــد 
ــوان  ــت )بعن ــص داده اس ــده تخصی ــا تامین کنن ــدي ی تولی
مثــال شناســه پنــج رقمــي کــه وزارت بازرگانــي طبــق نظام 
ملــي طبقه بنــدي و شناســه کاال و خدمــات بــه هــر ســازمان 
ــراي  ــت شــده ب ــام ثب ــد(، ن ــده تخصیــص مي ده عرضه کنن
ــا  ــد ی ــل تولی ــاز،آدرس کام ــز مج ــزد مرک ــده ن تأمین کنن
ــام  ــتان ـ ن ــام اس ــور ـ ن ــام کش ــي ن ــا توال ــده ب تأمین کنن
ــان  ــي ـ خیاب ــان اصل ــي ـ خیاب ــام شــهرك صنعت شــهر ـ ن
ــن و  ــتي، تلف ــالك ـ کدپس ــه ـ پ ــا کوچ ــوي ی ــي ـ ک فرع

1)ISN(شناسه کاالي تدارك شده

            nn               nn           -      nnnn - nnnn

شناسه هر قلم کاالي تدارك شده

 2)IIN(

گروهکالس

3(ISC) طبقه قلم کاال

شماره شناسایي کاال                                                               شماره طبقه بندي کاال

شکل 8 . ساختار یك شناسه 12 رقمي براي یك کاالي تدارك شده

1. ISN: Item/)Iran(  Stock Number
2. IIN: Item  Identification Number

3. ISC: Item/Iran Supply Classification 

نمابــر شــامل پیــش شــماره و شــماره، پســت الکترونیکــي و 
در صــورت وجــود وب ســایت.)1(

12( تخصیص شناسه )کدگذاري( اقالم و کاالها

هــر ســازمان بــا اســتفاده از فرهنــگ مفاهیــم فني مدرســکا، 
ــدارك  ــم کاالي ت ــایي قل ــرم شناس ــل ف ــه تکمی ــبت ب نس
شــده بــه صــورت مجموعــه اي از زوج هــاي مشــخصه- ارزش 
کــه در راهنمــاي شناســایي آن کاال مشــخص کــرده اســت، 

ــد.  ــدام مي نمای اق

بــراي هــر یــک از اقــالم تــدارك شــده کــه نــام و مجموعــه 
زوج هــاي مشــخصه- ارزش آنهــا در فرهنــگ مفاهیــم فنــي، 
منحصــر بــه فــرد اســت، برنامــه نــرم افــزاري یــک ســریال 

ــد. ــد مي کن 8 رقمــي تولی

ســریال 8 رقمــي در کنــار شناســه 4 رقمــي گــروه و 
ــط  ــه توس ــده ک ــدارك ش ــم کاالي ت ــروه)کالس( قل زیرگ
ــر  ــا غی ــوب ی ــام مص ــر ن ــراي ه ــت ب ــئول ثب ــازمان مس س
مصــوب کاال تعییــن مي شــود، یــک شناســه کاالي تــدارك 

ــد. ــن مي نمای ــکل8 تعیی ــب ش ــق قال ــده را مطاب ش
ــراي  ــده ب ــدارك ش ــه کاالي ت ــه شناس ــي ک ــه اقالم  هم
ــزد  ــه ن ــي مربوط ــک اطالعات ــود، در بان ــن مي ش ــا تعیی آنه
ــت وارد و نگهــداري مي شــوند.)4( ــئول ثب ســازمان مس
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1. Extensible Markup Language )XML(
2. Electronic Commerce Code Management Association )ECCMA(
3. ECCMA Open Technical Dictionary )eOTD(

13( استاندارد ایزو 22745

مشــابه اســتانداردهاي IDS 306 ، اســتاندارد ایــزو22745 
ــیله آن  ــا به وس ــي آورد ت ــم م ــي را فراه ــه ابزارهای اســت ک
ســازمان ها بتواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه اطالعــات 
برخــوردار  کافــي  کیفیــت  از  و خروجــي  ورودي  پایــه 
ــود را  ــازماني خ ــه درون س ــات پای ــت اطالع ــوده و کیفی ب
ــاي داده،  ــامل مدل ه ــتاندارد ش ــن اس ــند. ای ــود بخش بهب
ــد.  ــي باش ــا م ــا و روش ه ــه، راهنما ه ــای مبادل چارچوب ه
ــان  ــه زب ــر پای ــه ب ــای مبادل ــتاندارد چارچوب ه ــن اس در ای

ــد.  ــا گردیده ان ــعه )XML( 1، بن ــل توس ــارت قاب تج

ــال 2008  ــه س ــزو 22745 ب ــخه ای ــتین نس ــار نخس انتش
در  اســتاندارد،  ایــن  خاســتگاه  و  منشــاء  برمي گــردد. 
نتیجــه فعالیت هــاي نوســازي ســامانه کدگــذاري ســازمان 
ــن  ــودن ای ــتفاده نم ــل اس ــو( و قاب ــمالي )نات ــک ش آتالنتی
اســتاندارد بــراي بکارگیــري در صنایــع، بوجــود آمــده 
اســت. ســامانه کدگــذاري ناتــو ســامانه اي بــراي شناســایي، 
اســت.  موجــودي  اقــالم  شــماره گذاري  و  طبقه بنــدي 
ســامانه کدگــذاري ناتــو، در نــوع خــود از بزرگتریــن 
ســامانه هــاي شــناخته شــده در جهــان اســت و در زمینــه 
ایجــاد فهــم مشــترك جهانــي در زمینــه اقــالم و موجــودي 
موفقیــت زیــادي کســب کــرده اســت. ایــن ســامانه توســط 
بیــش از 50 کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه 

ــو نیســتند.  ــن کشــورها عضــو نات ــي از ای ــش از نیم بی
از آنجــا کــه ســامانه کدگــذاري ناتــو یــک اســتاندارد 
ــاي  ــن آوری ه ــد ف ــز نیازمن ــرا نی ــت و در اج ــي نیس جهان
ــو  ــذاري نات ــامانه کدگ ــت س ــازمان مدیری ــد، س ــو مي باش ن
تصمیــم اســتراتژیک را بــراي فراهــم آوردن اجــزاء فرهنــگ 
مفاهیــم ســامانه کدگــذاري را بــراي کاربــرد همگانــي 
ایجــاد کــرد. امیــد مــي رفــت کــه صنایــع از ایــن توانایــي 
ــه  ــم را ک ــادي از مفاهی ــم زی ــا حج ــرد ت ــره الزم را بب به
ــد  ــرار مي گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــالي م ــاه س ــش از پنج بی
و ســرمایه گذاري در حــدود ســه میلیــارد دالر را بخــود 

ــد.  ــه کار ببرن ــت را ب ــاص داده اس اختص

ســرانجام متولیــان ســامانه کدگــذاري ناتــو بــا یک موسســه 
ــق و  ــک تواف ــي2 وارد ی ــارت الکترونیک ــد تج ــت ک مدیری
ــرایط موسســه  ــي بایســت تحــت ش ــه م ــده شــده ک معاه
ECCMA بخشــی از مفاهیــم موجــود و قابــل اســتفاده در 

ســامانه کدگــذاري ناتــو را از طریــق فرهنــگ مفاهیــم بــاز 
 3eOTD  را بــا نــام ECCMA تهیــه شــده توســط موسســه

را تدویــن نمایــد. )6(

در پــي تالش هــاي فــوق در ســال 2004 یــک پــروژه 
ــراي  ــه منظــور ایجــاد اســتانداردي ب ISO بطــور رســمي ب

ــاي  ــه داده ه ــراي مبادل ــا ب ــه داده ه ــاي مبادل چارچوب ه
پــارت کاتالــوگ و ایجــاد روش هایي بــراي حفــظ و نگهداري 
 ISO 22745 کلیــد خــورد و ایــن پــروژه بــا عنــوان OTDs

شــناخته شــد. در ضمــن انجــام پــروژه مشــخص شــد کــه 
ــواع  ــا و ان ــارت کاتالوگ ه ــراي پ ــا ب ــاي داده ه نیازمندي ه
دیگــري از اطالعــات مبنا)اصلــي( تقریبــاً یکســان و منطبــق 
بــر هــم هســتند، از اینــرو اســتاندارد ISO 22745 تعریــف 
ــاي  ــده داده ه ــاً دربرگیرن ــه صرف ــد ک ــان ده ــا نش ــد ت ش
ــي(  ــده اطالعــات مبنا)اصل ــوده بلکــه دربرگیرن ــوگ نب کاتال

نیــز هســت. )7(

14( نتیجه گیري

ــالم و  ــه گذاري اق ــامانه شناس ــتانداردهاي س ــه اس مجموع
محصــوالت دفاعــي )IDS 306( روش هــاي اســتانداردي را 
ــد.  ــاد مي نمای ــي( ایج ــا )اصل ــاي مبن ــادل داده ه ــراي تب ب
ســامانه شناســه گذاري اقــالم و محصــوالت دفاعــي بــر 
ــاده شــده  ــا نه ــاي اســتانداردهاي ســري IDS 306 بن مبن
و توســط مرکــز اســتاندارد دفاعــي ایــران اعتباردهــي 
ــت  ــه بدس ــاس تجرب ــر اس ــور ب ــامانه مذک ــت. س ــده اس ش
ــاي  ــامانه ه ــور و س ــود در کش ــامانه هاي موج ــده از س آم
ــز اســتانداردهاي  ــي و نی شناســه گذاري در ســطح بین الملل

ــده اســت. ــا ش ــاد و بن ــي ایج جهان

اجــزاء کلیــدي ســامانه شناســه گذاري اقــالم و محصــوالت 
ــا،  ــت نام ه ــم، فهرس ــگ مفاهی ــد از: فرهن ــي عبارتن دفاع
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فهرســت مشــخصه هاي فنــي اقــالم، راهنماهــاي شناســایي 
ــک تامین کننــدگان، شناســه  اقــالم، طــرح طبقه بنــدي، بان

ــم کاالي تدارك شــده ــر قل ــه ه ــوط ب مرب

ــتفاده از  ــدم اس ــل ع ــه دلی ــور ب ــي کش ــاي دفاع واحده
ــاي  ــات و داده ه ــادل اطالع ــراي تب ــان ب ــتر یکس ــک بس ی
ــات  ــه اطالع ــکان هماهنگــي و مبادل ــالم، ام ــه اق ــوط ب مرب
ــره  ــع آن اثربخشــي در زنجی ــه تب ــته و ب ــا را نداش و داده ه

واحدهــاي  در  تدارکاتــی  نظام هــاي  کارایــي  و  تامیــن 
دفاعــي چشــمگیر نیســت. امیــد اســت واحدهــاي دفاعــي 
ــک  ــوان ی ــه عن ــور ب ــامانه مذک ــل از س ــناخت کام ــا ش ب
بســتر اطالعاتــي بــراي ســایر نظام هــاي تدارکاتــی و 
ــایاني  ــک ش ــه، کم ــاي مربوط ــازي آن در واحده ــاده س پی
ــي  ــاي دفاع ــی در کل واحده ــازي تدارکات را در یکپارچه س

ــد.    بنماین




