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چكيده
به توانايي يك سيستم در ارائه گزارش از وضعيت جاري يا سوابق محصوالت قابليت رديابي اطالق ميشود .در سيستمهاي توليدي ،قابليت
رديابي به رهگيري يك محصول يا انباشتهاي 4از آن در چرخه عمر و گردش اشاره دارد .قابليت رديابي در توليد يك موضوع عمومي و مستقل
از نوع محصول و فرآيند توليد است .ضرورت شناسايي محصوالت و دستيابي به اطالعات آنها بهمنظور شناخت محصوالت سالم و با کيفيت و
مراجع عرضه کننده و تشخيص آنها از محصوالت بيکيفيت و تقلبي باعث شده که امروزه قابليت رديابي بهعنوان يك الزام از سوي دولتها و
مشتريان اکثر محصوالت پذيرفته شود .اين قابليت ،رکن اساسي سيستمهاي کيفيت است .اين مقاله به تشريح ضرورت قابليت رديابي اقالم در
زنجيره تأمين ،مزايا و کارکردها ،انواع و شيوههاي رديابي محصوالت ،مدلهاي مختلف رهگيري و باالخره دادههاي مورد نياز براي رهگيري
ميپردازد .عالوه بر آن ،يك مدل مفهومي جامع جهت توسعه و پيادهسازي سيستمهاي رديابي در سطح زنجيره تأمين ارائه ميدهد که فارغ از
ابعاد زنجيره تأمين ،دامنه تعريف آن ،تنوع محصوالت و فرآيندهاي توليدي مربوط بتواند پشتيباني الزم را از طرحهاي فراخوان محصوالت
توليدي بهعمل آورد .اين مدل امكان مديريت پيشگيرانه و مؤثر مواد و فرآيندهاي توليدي را فراهم ميآورد .همچنين بهينهسازي مديريت
زنجيره تأمين و راهكارهاي ارائه شده در اين زمينه را پشتيباني ميکند ،در ضمن به تغذيه اطالعاتي ساير سيستمهاي زنجيره تأمين پرداخته
و تعامالت بين چند زنجيره تأمين را پوشش ميدهد .روش پژوهش بهکار گرفته شده مبتني بر تفكر بر مدلهاي رهگيري استاندارد
بينالمللي ،نظرات مديران عملياتي و توسعهدهندگان سيستمهاي اطالعاتي است و در پي ارائه تصويري کامل از يك سيستم رديابي در سطح
زنجيره تأمين بهصورت مجتمع و يكپارچه ميباشد.

واژههاي کليدي :زنجيره تأمين ،شناسايي و قابليت رديابي ،ISO 21849 -GS1 ،شناسه داده.

 -1کليات
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منطقهاي در يك محدوده جغرافيايي کوچك انجام ميشد،
لذا کاال مسير طوالني براي رسيدن بهدست مصرفکننده
طي نميکرد .در اغلب مواقع توليدکننده محصوالت خود را
که در حجم کم توليد ميشد بهطور مستقيم در بازار به
مصرفکنندگان عرضه مينمود .در بازارهاي بزرگتر،
بازرگانان با سفر به مناطق مختلف ،حجم بيشتري از
محصوالت و کاالها را از محلي خريداري و به محل ديگر
حمل و در آنجا عرضه ميکردند ].[1
از يكسو ،افزايش جمعيت و برقراري کانالهاي ارتباطي
بين جوامع که افزايش تقاضا را به همراه داشت و از سوي
ديگر ،توسعه تكنولوژيها و توليد انبوه ،توسعه تجهيزات و
روشهاي حمل و نقل و همچنين تغييرات رفتاري در الگوي

 .1-1مقدمه
در هر دادوستد يا عمليات تجاري ،يك عامل فروش و
يك عامل خريد وجود دارد .از آنجا که در گذشته ،معامالت
 -*1دانشجوي دکتري مهندسي صنايع دانشگاه کردستان ،نويسنده
پاسخگو ،پستالكترونيكي ،Abbasiali60@gmail.com :نشاني:
کردستان ،دانشگاه کردستان ،گروه مهندسي صنايع
 -2کارشناسي ارشد مديريت دانشگاه عالمه طباطبائي ،مرکز ملي
خدمات ايران ،پستالكترونيكي:
شمارهگذاري کاال و
hematgh@gmail.com

 -3استاد مهندسي صنايع ،عضو هيئت علمي دانشگاه کردستان،
پستالكترونيكيnakhai.isa@gmail.com :
4- Lot
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مصرف ،باعث تغييرات بنيادي در شيوههاي تجارت شد،
بهنحوي که ديگر روشهاي سنتي جوابگوي اين نيازها نبوده
و با کمك تكنيكهاي مديريت و ابزارهاي نرمافزاري و
سختافزاري جديد ،تجارت نيز جنبه علميتر و
تخصصيتري به خود گرفت.
در دهههاي اخير با مطرح شدن مفاهيمي همچون
زنجيرههاي تأمين بهجاي فرآيندهاي مستقل و جزيرهاي که
در برگيرنده مجموعهاي از عناصر و عوامل متصل از
تأمينکننده اوليه تا مصرفکننده نهايي است ،تجارت و
بازرگاني نيز در اين زنجيره متحول شد و عناصر مختلف
زنجيره بهطور مستقيم و غيرمستقيم در آن به ايفاي نقش
پرداختند .همچنين با ورود به عصر اطالعات ،بهدليل نياز به
برنامهريزي بر مبناي اطالعات صحيح در عرصههاي مختلف،
جريان جديدي در زنجيره به نام جريان اطالعات به وجود
آمد و مفهوم زنجيره را کامل نمود .در اين دوره مسئله
ديگري که اهميت يافت ،ضرورت هماهنگي عناصر زنجيره
تأمين بود.
نوآوريها در فناوري اطالعات بهواسطه توسعه دانش
کامپيوتر و نيازي که به اطالعات دقيقتر ،جزئيتر و به
هنگامتر در مورد کاالها و محصوالت وجود دارد ،افزونگي
اطالعات را سبب شده و اين افزايش ،دسترسي ،درک و
تبادل اطالعات را دشوار ساخته است .بانكهاي اطالعاتي،
سيستمهاي اطالعاتي و سيستمهاي کدگذاري درک،
بهکارگيري و تبادل اطالعات را تسهيل کردهاند .يك قلم
کاال ،مسير يا مسيرهاي متعددي را در زنجيرههاي تأمين
طي ميکند و اطالعات متفاوتي را با خود حمل مينمايد.
هر يك از عناصر زنجيره ممكن است موجب افزونگي
اطالعات شده يا اطالعات را بهکار گيرد .بنابراين سيستمي
الزم است که بتواند اطالعات کاال را مديريت کرده و امكان
رهگيري و پيگيري کاال را بر اساس اطالعات فراهم آورد.
بهنحوي که هر يك از عوامل زنجيره بهواسطه نوع نياز خود
کاال را در زنجيره شناسايي و تعقيب کند.
بسياري از کنترلهايي که ميتواند در بهبود عملكرد
مديريت زنجيره نقش داشته باشد ،نيازمند رهگيري کاال در
چرخه عمر محصول است .از آنجا که يك قلم کاال اطالعات
مختلفي دارد که ميتواند در چرخه عمر محصول ثابت بماند
يا تغيير کند ،براي هر هدفي سازوکارهاي متفاوتي مورد نياز
است .بهعنوان مثال ممكن است نياز باشد که بدانيم يك
انباشته از قلم کاال از چه موقعيتهاي مكاني يا از چه

 .2-1بيان مسئله و اهميت آن
تاريخچه قابل بررسي محصول راهي است که قابليت
رديابي (يا مستندسازي حرکت محصول در زنجيره تأمين)
را فراهم ميکند .ايجاد قابليت رديابي از طريق استقرار
سيستمهاي رديابي ممكن است .اين سيستمها ميتواند
کاغذي باشد ،اما در حال حاضر از پيشرفتهترين ابزارهاي
فناوري اطالعات نيز جهت استقرار ،تجهيز و راهاندازي
سيستم رديابي استفاده ميشود .استقرار اين سيستمها از
گذشته دور در صنايع خودروسازي ،هواپيماسازي ،تسليحات
و مهماتسازي رواج داشته ولي مدت کمي است که در
ساير رشتههاي صنعتي نظير صنايع غذايي و صنايع
شيميايي و فوالدسازي مطرح گرديده است.
افزايش سطح آگاهي و به تبع آن انتظارات مشتريان از
توليدکنندگان باعث شده که قابليت رديابي نه بهعنوان يك
مزيت ،بلكه بهعنوان يك الزام از سوي مشتريان درخواست
شود .عالقه مشتريان به داشتن اطالعاتي درباره مبدأ اوليه،
شرايط فرآوري ،توليد ،مونتاژ و عرضه محصول باعث شده
سيستمهاي رديابي در قالب سيستمهاي اطالعاتي حوزه
بازاريابي و فروش ،اهميت فراواني کسب کنند] .[2عالوه بر
مشتريان ،نهادهاي دولتي يا نظارتي نيز خواهان استقرار
سيستمهاي رديابي و فراهم آمدن قابليت رديابي توسط
توليدکنندگان و پاسخگو بودن آنها در رابطه با توليداتشان
هستند .در حال حاضر بحث امنيت و کيفيت محصوالت
ارائه شده به بازار بهعنوان موضوع بحراني مطرح است .شيوع
برخي بيماريها نظير آنفلوانزاي مرغي و جنون گاوي ،ارائه
محصوالت تقلبي در بازار لوازم الكتريكي و داروها و غيره
باعث شده است قوانين سختي در رابطه با الزام استقرار
سيستمهاي رديابي در آمريكا و اتحاديه اروپا وضع گردد.
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کانالهايي عبور کرده است .براي اين منظور الزم است
اطالعات مكاني در طول مسير با سازوکار خاصي ثبت و
نگهداري يا به هنگام شود.
در اين مقاله به تعريف و بيان مفاهيم موجود در حوزه
شناسايي و رديابي محصول پرداخته و سعي ميشود تا
رهگيري کاال ،الزامات ،پيشنيازها ،نيازها ،اهداف و مزايايي
که ميتواند براي هر يك از عوامل زنجيره به همراه داشته
باشد ،بررسي شود .در پايان نيز مدلي براي رهگيري
محصوالت در سطح زنجيره تأمين ارائه ميشود.
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موضوعاتي که تاکنون مطرح شد بيشتر به جنبههاي
الزامآور در رابطه با سيستمهاي رديابي و قابليت رديابي
ميپردازد .عالوه بر اين موارد ،جنبه انگيزشي استفاده از
قابليت رديابي بهعنوان راهكار و ابزاري در حل مسائل،
چالشها و مشكالت صاحبان کسب و کار بر اهميت موضوع
ميافزايد .بسياري از مشكالت زنجيره تأمين (مانند هزينه
باالي لجستيك ،اثر شالقي و غيره) با دسترسي بهموقع به
اطالعات مربوط به جريان مواد قابل پيشگيري است .اساس
و پيش شرط پيادهسازي بسياري از تكنولوژيهاي نوين در
حوزه بهينهسازي مديريت زنجيره تأمين ،دسترسي به
اطالعات روزآمد است .در اين رابطه سيستمهاي رديابي،
نقش بسيار مهمي در فراهم کردن اطالعات مورد نياز داشته
و تغذيه اطالعاتي بسياري از سيستمها را در سطح زنجيره
تأمين به عهده دارند .در حال حاضر ،يكي از فناوريهاي
نوين در استقرار سيستمهاي رديابي ،فناوري
1RFIDميباشد که مورد توجه عرضهکنندگان اينگونه
سيستمها قرار گرفته است].[2
سيستمهاي رديابي عالوه بر تأمين اطالعات مربوط به
مشخصات مواد ترکيب شده براي توليد محصوالت نهايي،
اطالعات مربوط به شرايط محيطي و اصول حاکم بر
فرآيندهاي توليدي را نيز ثبت ميکنند .تحليل اين اطالعات
ميتواند کمك مؤثري در کاهش ضايعات و دوبارهکاريها در
خطوط توليد و ارتقا بهرهوري آنها داشته باشد .همچنين از
مباحث مهم و از فرآيندهاي کليدي و محوري مديريت
زنجيره تأمين ميتوان به مديريت جريان محصوالت و مواد
مرجوعي در زنجيره تأمين اشاره نمود .نبود سيستمهاي
رديابي مواد موجب عدم توانايي در ريشهيابي مشكالت و
مواد معيوب ميگردد.
با عنايت به توضيحات فوق ،يكي از تواناييهاي مهم و
کليدي در ادبيات مديريت کسب و کار ،قابليت رديابي است.
استقرار سيستمهاي پشتيباني کننده از اين قابليت بهعنوان
يك راهحل و راهكار جدي در برخورد با مسائل و مشكالت
پيش روي مديران قرار دارد .در اين مقاله ابتدا به مطالعه
ادبيات مرتبط با رديابي اقالم در زنجيره پرداخته و سپس
روشهاي رديابي اقالم تشريح ميشود .در انتها براي
رهگيري اقالم زنجيره تأمين در سطح کشور ،مدلي ارائه
ميگردد.

 .3-1مرور ادبيات
مطالعات و مرور ادبيات موضوع نشان ميدهد ،اکثر
تحقيقات انجام شده در اين زمينه به بحث ضرورت وجود
قابليت رديابي و منافع حاصل از آن پرداختهاند .سيندا و
المران [3]2با بررسي  11نمونه از شرکتهاي توليدکننده و
توزيعکننده ،به اثر استفاده از سيستمهاي شناسايي و
رهگيري خودکار در مديريت موجوديها پرداختهاند و اعالم
کردند بيشترين حوزه کاربرد اين سيستمها در زمينه
رهگيري موجودي در جريان ساخت و تحويل محصول
نهايي به مشتريان است .در تحقيق ديگري مانتو [4]3مدلي
را براي توسعه و پيادهسازي فناوري بارکد جهت مديريت
موجوديها و بازاريابي ارائه کردند که بر جنبههاي سازماني
سيستمهاي اطالعاتي متمرکز بود.
در تحقيق انجام شده توسط فليش و تلكامپ [5]4با
استفاده از تكنيكهاي شبيهسازي به بررسي اثر عدم
شفافيت اطالعات موجوديهاي مواد در زنجيره تأمين
پرداخته شده است .در نهايت استفاده از سيستمهاي
شناسايي خودکار بهعنوان راهحل اين موضوع پيشنهاد
گرديد .يااو و کارسون [6]5به بررسي اثر ارتباطات زمان
حقيقي در مديريت موجوديها پرداخته و ابزارهاي شناسايي
و رديابي خودکار را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و آثار
مثبت بهکارگيري آنها را گزارش کردهاند .بليس و همكاران6
] [7به چالشهاي موجود در برقراري قابليت رديابي شبكه
تأمين مواد غذايي و فرآوردههاي کشاورزي و همچنين
نيستروم 7و يو [8]8به بررسي چالشهاي بهکارگيري RFID
در زنجيره تأمين پرداختهاند.
در تحقيقات انجام شده توسط ياگي 9و آراي [9]11کاربرد
سيستمهاي ردگيري و شناسايي در صنعت ساخت و ساز و
پيمانكاري مورد بررسي قرار گرفت .رسيكو 11و کارکانين12
] [11نيز به بررسي استفاده از سيستمهاي شناسايي و
رديابي مديريت پروژه و مديريت موجوديها در همين
صنعت پرداختهاند.
2- Sindau & lamran
3- Manthou
4- Fleisch & tellkamp
5- Yao & carlson
6- Beulens & broens & folstar
7- nystrom
8- Wu
9- Yagi
10- arai
11- Risku
12- karkkainrn

1- Radio Frequency IDentification

07

سال هفدهم – شماره  -74بهار 4937

 .4-1ضرورت و هدف تحقيق
1- Verbeke
2- wand
3- Bertolin et.al
4- Faillare mode effect and criticality analysis
5- Janson-valler
6- vandrop
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تحقيق وربك1و وراد [11]2نشان ميدهد مصرفکنندگان
محصوالت غذايي به اطالعات رديابي مبدأ مواد غذايي عالقه
چنداني ندارند ولي به موضوعات و اطالعات کيفي
محصوالت و گارانتي آنها بسيار عالقهمند هستند .در تحقيق
صورت گرفته توسط برتولين و همكاران [12] 3با استفاده از
روش  4FMEAبه بررسي نقاط بحراني که ممكن است در
پيادهسازي سيستم رديابي با آنها مواجه شد پرداخته شده و
راهكارهايي براي جلوگيري و رفع آنها ارائه شده است.
جانسن والر 5و دن دراپ [13] 6مدل اطالعاتي در رابطه با
قابليت رديابي در سطح سازمان ارائه کردند که پايه مناسبي
براي تحقيق در سطح زنجيره تأمين فراهم آورده است.
در داخل کشور نيز بابك ياري در سال  1385در
پاياننامه خود تحت عنوان "طراحي سيستم اطالعاتي
رديابي مواد در زنجيره تأمين" به راهنمايي دکتر جعفر
رزمي ] [1به نحوه طراحي سيستمهاي اطالعات رديابي
پرداخته است.
همانگونه که مالحظه ميشود اکثر تحقيقات صورت
گرفته به بررسي منافع و آثار و تبعات سيستم رديابي
پرداختهاند و فقط سازمان  GS1و مؤسسه بينالمللي ISO
مدلهايي در اين زمينه ارائه دادهاند که در قسمت 11
معرفي ميشوند.
مدل ارائه شده در اين مقاله ،از مدلهاي  GS1و ISO
اقتباس گرديده و با شرايط کشور متناسب شده است.
سادگي و امكان اجراي اين مدل توسط تمام عناصر زنجيره
تأمين ويژگي مهم آن است که اين موضوع ميتواند منجر به
فراگير شدن مدل در گسترهاي بزرگ شود.
با توجه به اينكه جريان مواد و عمليات مهمترين جريان
زنجيره تأمين است ،اين تحقيق نيز بر قابليت رديابي مواد
در سطح زنجيره تأمين تمرکز دارد ،مدل ارائه شده ميتواند
بهعنوان بستر مناسبي براي مدلسازي ساير مفاهيم و
نيازهاي اطالعاتي در سطح زنجيره تأمين بهکار گرفته شود
زيرا موجوديتهاي زنجيره تأمين براي کليه مدلهاي قابل
توسعه يكسان هستند و فقط نوع ارتباط ميان آنها و مقصود
از مدلسازي ،متفاوت است.

در قسمت قبل اهميت قابليت رديابي از ديد ذينفعان
مختلف اعم از توليدکنندگان ،مشتريان و نهادهاي دولتي
مورد اشاره قرار گرفت .تاکنون راهكارهايي براي پشتيباني از
اين قابليت در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
سيستمهايي که تاکنون جهت استقرار قابليت رديابي معرفي
شدهاند ،جامع نيستند و به فراخور نياز هر گروه از کاربران و
بهصورت موردي تهيه شده است .برخي از اين ضرورتها و
راهحلها به شرح زير است:
 -1اکثراً راهحلهاي کنوني مبتني بر يك فناوري خاصي
نظير بارکد يا  RFIDاست و بيشتر به جنبههاي
سختافزاري راهحل پرداختهاند تا جنبههاي سازماني و
نرمافزاري .اين موضوع باعث شده بسياري از کارکردها
و اهداف مورد انتظار از سيستم رديابي محقق نشده و
فقط رهگيري و رديابي محصول آن هم به شكل ناقص
انجام شود.
 -2سيستمهايي که تاکنون ايجاد شدهاند ،فقط براساس
شرايط و نيازهاي يك مورد خاص و حداکثر يك صنعت
خاص تهيه شدهاند .اين موضوع جامعيت راهحل ارائه
شده را جهت بهکارگيري در شرايط متفاوت زير سؤال
ميبرد.
يكي از مشكالت راهحلهاي موجود ،توانايي پوششدهي
آنها به دامنه تعريف محصول و تأمينکنندگاني است که در
توليد محصول و اجزاي آن نقش دارند ،بهطوري که اين
سيستمها براي استفاده در زنجيرههاي تأمين با تعداد
اعضاي باال پاسخگو نيستند .اين موضوع باعث ميشود که
قابليت رديابي بهصورت جزيرهاي و محلي حاصل شود.
سيستم مطلوب سيستمي است که قابليت پشتيباني از
تعامالت همه بازيگران زنجيره تأمين را داشته باشد.
اغلب سيستمهايي که بهطور موردي پيادهسازي شدهاند
به جنبهاي خاص از قابليتهاي کارکردي سيستم رديابي
مانند جنبه مديريت کيفيت يا جنبه رهگيري محصول
نهايي پرداختهاند .بنابراين نياز است که رويكرد جامع و
انعطافپذير در مورد رديابي ،ويژگيهاي زير را داشته
باشد].[2
 وابسته به فناوري خاصي نباشد و بتواند فناوريهايمختلف را حتي بهطور همزمان به خدمت بگيرد.
 با تحليلي جامع نسبت به کارکردهاي مورد انتظار ازقابليت رديابي و سيستم پشتيبان آن تهيه شده باشد.

اطالعات ثبت شده است .نكته مهم در اين تعريف توجه به
اطالعات ثبت شده در جهت ارضاء کردن مقتضيات و
الزامات رديابي است.
تعريف مو ] [14از رديابي :قابليتي است که بتوان
سابقه يك بسته محصول را در کل زنجيره توليد يا
قسمتي از مواد اوليه ،تا حمل به کارخانه ،انبار ،فرآيند
توليد ،توزيع و فروش پيگيري کرد (قابليت رديابي در
زنجيره) ،اگر خواهان رهگيري سابقه يك محصول خاص
در يكي از مراحل زنجيره باشيم.
با توجه به جريان يك قلم کاال در يك زنجيره تأمين که
ممكن است شامل اجزاي مختلفي باشد ،بنابراين بايد
رهگيري کاال بتواند با همه بخشهاي اين سيستم يا زنجيره
سازگار شود.
چون رهگيري با موقعيت و وضعيت يك قلم تجاري در
ارتباط است ،براي رهگيري نياز به قلم کااليي ميباشد که
جابهجا شده و در زنجيره حرکت نمايد و همچنين اطالعاتي
که بتواند وضعيت قلم را بيان نمايد ،پس شرط الزم
پيادهسازي رهگيري ،وارد کردن همه بخشهاي زنجيره
تأمين در جريانهاي فيزيكي و اطالعاتي است.
براي بيان وضعيت و موقعيت يك قلم تجاري ضروري
است که انواع اطالعات ،چگونگي حضور يا عدم حضور آنها در
فرآيند رهگيري اقالم بررسي شود .هر قلم تجاري دربردارنده
دو نوع اصلي اطالعات است ،ايستا2و تراکنشي .[1]3اطالعات
ايستا اطالعاتي هستند که ثابت بوده و ماهيت قلم را نشان
ميدهند و با تغيير محل قلم و انتقال از جايي بهجاي ديگر
تغيير نميکنند .اين اطالعات براي شناخت کاال يا
موجوديت مرتبط کاربرد دارند .در مقابل اطالعات تراکنشي
اطالعاتي هستند که در تراکنشهاي يك قلم کاال نقش
دارند و با شرکت کردن قلم در فرآيندها و تراکنشهاي
مختلف تغيير کرده و افزوده يا کاسته ميشوند .براي
رهگيري يك قلم به هر دو نوع اطالعات نياز است.
بهطور خالصه اطالعات رهگيري دربردارنده پاسخ اين
سؤاالت است که چه چيزي (کاالي رهگيري شونده) ،توسط
چه کسي (شرکا و عوامل واقع در مسير) ،در چه محلي
(موقعيتهاي مكاني بالقوه در زنجيره) ،در چه زماني
(ميتواند بازه زماني باشد) و تحت چه رويدادي قرار گرفته

 انعطاف الزم جهت توسعه قابليت کارکردي در آيندهرا داشته باشد.
 پشتيباني الزم را از مقتضيات زنجيره تأمين وتعامالت چند زنجيره تأمين فراهم آورد.
مهمترين محرک و انگيزه اين تحقيق ،عدم يك مدل
جامع و مرجع جهت بهکارگيري و توسعه سيستم
رديابي در سطح زنجيره تأمين است.

مدلي براي قابليت رديابي و شناسايي اقالم در زنجيره تأمين

 .1-1روش تحقيق
مقاله حاضر از نوع توصيفي -تحليلي بوده و براي
جمعآوري اطالعات آن از روش کتابخانهاي استفاده شده
است .همچنين براي تنظيم و تست مدل ارائه شده در مقاله
از روش دلفي 1استفاده شده و بدين منظور از نخبگان و
متخصصان اين حوزه نظرخواهي گرديده است.
 -2رهگيري و قابليت رديابي
واژه رهگيري مستقل از کاربرد آن در مورد کاالها و اقالم
تجاري به معني قابليت شناسايي موقعيت فعلي و گذشته
يك موجوديت در طول يك مسير است ،اما بهطور خاص در
مورد اقالم تجاري عبارت است از "قابليت شناسايي موقعيت
فعلي و گذشته يك قلم کاال (قلم تجاري) در مسير جريان و
عمر آن و بهدست آوردن تاريخچهاي از آن قلم تجاري".
مراجع مختلف با توجه با ديدگاه و رويكرد خود در استفاده
از قابليت رديابي تعاريف ديگري از آن ارائه کردهاند که در
ادامه برخي از آنها ذکر شدهاند.
قانون عمومي مواد غذايي اروپا قابليت رديابي را
بهعنوان ابزاري جهت تضمين کيفيت و امنيت محصوالت و
زيرساخت الزم جهت توليد ،پردازش و تحويل آنها از مبدأ
توليد تا نقطه فروش و مشتري نهايي مطرح ساخته و آن
را اينگونه تعريف ميکند« :قابليت رديابي بهعنوان قابليت
دنبال نمودن و پيگيري در کليه مراحل توليد و توزيع يك
محصول غذايي ،خوراکي و همچنين مواد اوليه و حيواناتي
است که در توليد محصوالت غذايي نقش دارند»
بر اساس تعريف  ،ISOقابليت رديابي ،دستيابي به
تاريخچه ،کاربردها و موقعيت يك موجوديت بهوسيله

 -1روش دلفي ،همان اجماع صاحبنظران بر مسئلهاي خاص است .از
اين روش براي دستيابي به بهترين گزينه ،هنگاميکه نظر افراد درگير
مهم است ،استفاده ميشود .در واقع اساس روش دلفي بر جمعآوري
نظرات کليه کارشناسان کليدي استوار است.

2- Static
3- Transactional
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است؟ اين اطالعات ميتواند مبتني بر چارچوب فوق ارائه
شود.

 -3کارکردها و
سيستمهاي رديابي

روشهاي رديابي که از نقطهنظر سيستمهاي اطالعاتي
مناسب هستند از قرار زيرند]:[1
رهگيري :تعقيب يك شيء در طول زنجيره تأمين و ثبت
هرگونه داده مرتبط با هر رابطه تاريخي يا نظارتي است.
رديابي پيشر و :)where-used relation( 1روابط
"کجا(ها) رفت" ميان اشياء را دنبال ميکند .در اين نوع
روابط ميگويند انباشته مشخصي از يك قلم کاال در کدام
انباشتههاي (مشخص) از محصوالت نهايي مصرف شده
است.
رديابي پسرو (رهگيري) :)where-from relation( 2
به بررسي روابط "از کجا" ميان اشياء ميپردازد .اين روابط
بيانکننده اين است که يك انباشته خاص از يك محصول
خاص از کدام انباشتهها و عناصر تشكيلدهنده آن به وجود
آمده است .بهعبارت ديگر رديابي پسرو عبارت است از
توانايي شناسايي اصل ،ويژگيها يا مكان يك قلم قابل
رهگيري خاص که در زنجيره تأمين قرار دارد.

 -1شناسايي :براي شناسايي ،کدي که ميتواند
بهصورت متن (عدد) ،تصويري (بارکد) يا الكترونيكي باشد
به محصول تعلق ميگيرد .اين کد ميتواند در يك برچسب
کاغذي ،فلزي يا تگ  RFIDيا هر نوع برچسب ديگري قرار
گيرد و بهصورت فيزيكي به محصول الصاق گردد.

رديابي داخلي :براي پيادهسازي فرآيند رهگيري
داخلي بايد حداقل يكي از چهار رويداد زير اتفاق بيفتد:
 جابهجايي و حرکت، تبديل، انبار و ذخيرهسازي، تخريب و انهدام.در صورت رخداد چنين مواردي ،رهگيري منطقي به نظر
مي رسد .چرا که هر بخشي با حفظ و نگهداري دادههاي
ورودي ،با تغييراتي دادههاي جديدي توليد ميکند و
بهمنظور ايجاد امكان رهگيري ،اين دادهها بايد بهگونهاي
ثبت شوند تا قابل بازيابي باشند.

 -2ثبت :با خواندن يا اسكن کردن کد روي برچسب
ميتوان به اطالعات محصول دسترسي يافت و بدين ترتيب
زمينه دسترسي به دادههاي الزم درباره محصول (انباشته)
در بانك اطالعاتي فراهم ميگردد .حداقل اطالعاتي که در
زمان ثبت وارد بانك اطالعاتي ميشود ،شامل شماره
شناسايي محصول ،زمان ثبت ،منبع ثبت کننده و فاز و
مرحلهاي از زنجيره يا فرآيند است که ثبت انجام ميشود.
 -3پردازش اطالعات :ماهيت پردازش اطالعات
بستگي به هدف کاربردي سيستم رديابي دارد .ذخيرهسازي
اطالعات ثبت شده بهعنوان اولين هدف پردازش ،بهصورت
استاندارد ميان کليه سيستمها مشترک است و ساير
ماژولها بستگي به هدف سيستم دارد.
استفاده از سيستمهاي رديابي محدود به بحث ايمني
محصوالت و مسئوليتهاي مدني ناشي از آن نيست .در
حوزه لجستيك ،کاهش خطرپذيري يك زنجيره تأمين در
مقابل تأثيرات محيطي (مشكالت ترافيكي ،تأخيرات توليد و
غيره) ميتواند از اهداف تصميم به ايجاد قابليت رديابي
باشد .اين موضوع بهصورت مشابه در زنجيرههاي تأمين

رديابي خارجي :الزمه اين کار ،جابهجايي قلم کاالي
مورد رهگيري از بخشي به بخش ديگر از زنجيره است.
بهمنظور شكلگيري يك فرآيند رهگيري مناسب و
توسعه آن ،هر يك از اجزا بايد رديابي داخلي (در درون
مؤسسه) و خارجي (با مؤسسات ديگر) داشته باشد.

1- Tracking
2- Tracing
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ثبت جريان يك محصول طي فرآيند توليد و توزيع و
ذخيره آن در بانكهاي اطالعاتي کارکردهاي مختلفي در
بهبود کسب و کار دارد .کارکردهاي اوليه سيستم رديابي
عبارتاند از دسترسي به موقعيت فعلي محصول ،فرد
مسئول در رابطه با آن ،مقصد يك محصول خاص و فهرستي
از انباشتهها و تأمينکنندگان مواد اوليه که جهت توليد
محصول مشخصي بهکار گرفته شدهاند].[1
قابليتهاي کارکردي جانبي شامل امكان فراخوان
محصوالت ،ارائه شناسنامه محصوالت ،ارائه گزارشهايي در
رابطه با تاريخچه توليد ،شرايط محيطي ،ويژگيهاي
فرآيندهاي توليد ،توزيع و کيفيت شكل گرفته محصول طي
فرآيندهاي ذکر شده است .با يكپارچه کردن اين کارکردها
سه کارکرد اصلي (شناسايي ،ثبت و پردازش اطالعات) براي
سيستمهاي رديابي در نظر گرفته شده است.

 -1-2روشهاي رديابي
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منافع

حاصل از بهکارگيري

مدلي براي قابليت رديابي و شناسايي اقالم در زنجيره تأمين

بههنگام 1نظير خودروسازي و صنايع هوا  -فضا صدق
ميکند .مهمترين منافع سيستمهاي رديابي را ميتوان در
مديريت بحران ،اقدامات پيشگيرانه و اصالحي و بهينهسازي
فرآيندها دانست].[11
يكي از مهمترين قابليتهاي کاربردي سيستمهاي
رديابي در زمينه مديريت بحران و کنترل خطرات مرتبط با
ايمني محصوالت است .اين قابليت ميتواند يك نقص يا
عيب را در محصول شناسايي کرده و خطرات ناشي از آن را
ارزيابي کند .از سوي ديگر آن عيب را در حد يك انباشته
محصول رهگيري کرده و ارتباط آن را همزمان با
تأمينکنندگان ،مشتريان ،فرآيندهاي مرتبط در توليد و
توزيع و انباشتههاي مواد اوليه مشخص نموده و کمك
شاياني به مديريت اتفاقات نابهنگام و کنترل شرايط بحراني
ميکند .بدين ترتيب ميتوان در مورد آن دسته از
محصوالتي که فروخته شدهاند و در حوزه کنترل اعضاي
زنجيره تأمين نيستند اقدام به فراخوان کرد و محصوالتي که
هنوز در محدوده زنجيره تأمين هستند را به نحو مقتضي
جمعآوري نمود و اصالح الزم را انجام داد .اين قابليت،
سيستمهاي رديابي را به سيستمهايي با عملكرد پيشگيرانه
تبديل کرده است.
سيستمهاي رديابي ،عالوه بر منافعي که براي مشتريان و
ذينفعان خارجي دارند ميتوانند اهدافي را نيز در داخل
زنجيره تأمين برآورده سازند .بهعنوان مثال بر اساس
اطالعاتي که از تاريخچه محصول وجود دارد (از فرآيند
پردازش و توليد مواد اوليه تا مصرف توسط خريداران و
نظرات و انتقادات آنها در رابطه با آن) بهتر ميتوان شرايط و
امور مرتبط با فرآيندهاي لجستيكي و توليد را شكل داد و
ضمن صرفهجويي و کاهش در هزينههاي توليد و توزيع،
کيفيت بهتري را نيز از آنها بهدست آورد .بدين ترتيب
شرکتها با استفاده از سيستمهاي رديابي مواد ارزش افزوده
بيشتري را براي کسب و کار خود فراهم ميآورند].[2
از همه مهمتر ،امروزه بحث قاچاق کاال يكي از چالشهاي
اساسي است ،بهطوريکه در بخش واردات هر ساله زيانهاي
بسياري ناشي از عدم کنترل بازار کاالهاي وارداتي به توليد،
بازرگاني و اقتصاد وارد ميشود .بسياري از اين زيانها ناشي
از عدم توانايي در کنترل مبادي واردات کاال است که زمينه
قاچاق کاال را فراهم مينمايد.

اين مسائل داليلي متعددي دارد که برخي از آنها عبارتاند
از:
ضعف در حوزه قوانين و مقررات بازرگاني
ضعف در اجراي قوانين موجود
عدم وجود مشوقها براي واردات قانوني
عدم وجود اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي مناسب
براي کنترل کاال در زنجيره
گسترگي مرزها
يك سيستم رهگيري اقالم و سيستمهاي اطالعاتي
براي مديريت کاالهاي وارداتي بسياري از مسائل را حل
خواهد کرد.
 -4مدلهاي رديابي مؤسسه  GS1و ISO
 -1-4مدل GS1

مؤسسه بينالمللي  GS1يك شناسه يكتا به هر شيء
شامل يك قلم کاال ،انباشته ،محموله و واحد لجستيكي
اختصاص ميدهد که حامل اين شناسه ميتواند دادههاي
معمولي ،بارکد يا ديتابار ،ديتاماتريس و يا  RFIDباشد.
حامل شناسايي بايد حاوي اطالعاتي باشد که از طريق آن
بتوان حداقل با يكي از مراجع دادههاي رهگيري( 2مانند
صاحب نام تجاري ،واردکننده) مرتبط شود .حامل شناسه تا
لحظهاي که قلم قابل رهگيري مصرف يا فروخته ميشود يا
از بين ميرود بايد بر روي آن باقي بماند].[16
هر شيء با توجه به موقعيت و هدف رهگيري با يك يا چند
کد از کدهاي مختلف  GS1برچسبگذاري ميشود .انواع
کدهاي رهگيري  GS1عبارتاند از:
کد  :GTINهر قلم تجاري که نياز به رديابي رو به جلو يا
رو به عقب داشته باشد بايد بهصورت يكتا شناسايي شود و
براي تمام سطوح سلسله مراتب محصول (مانند قلم تجاريي
که از  3POSعبور ميکند و يا قلم تجاري که از  POSعبور
نميکند) کاربرد دارد.
هر قلم تجاري بايد حداقل بهوسيله يك شمارهGTIN
شناسايي شود .با توجه به اهداف رهگيري GTIN ،ممكن
است به تنهايي کافي نباشد و براي شناسايي هر محصول يا
گروهي از محصوالت به اطالعات بيشتري مانند شماره
سريال و شماره دسته  /انباشته نياز باشد.
استاندارد متناظر  GS1براي شناسايي يك نوع محصول
بهطور مثال خودکار آبي ساخت شرکت فرضي کانپوGTIN ،
2- Traceability data source
3- Point of sale

)1- Just in time (JIT
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است .نكتهاي که بايد به آن توجه شود اين است که اين کد
تمام خودکارهاي همنوع و همرنگ را در برميگيرد .براي
شناسايي در سطح دسته  /انباشته استاندارد متناظر GS1
عبارت است از  +GTINشماره دسته  /انباشته( 1يك دسته
از خودکارهاي ساخت شرکت کانپو) و براي شناسايي هر
قلم تجاري بهصورت منفرد (بهطور مثال هر خودکار آبي
ساخت شرکت کانپو بهصورت منفرد و يكتا) استاندارد
متناظر  GS1عبارت است از  +GTINشماره سريال /
.SGTIN

کدهاي  :GLNيكي از کليدهاي شناسايي GS1است که
براي شناسايي مكانهاي فيزيكي يا موجوديتهاي قانوني
استفاده ميشود و از پيش شماره شرکتي( 2که توسط GS1
به شرکتهاي عضو داده ميشود و براي هر شرکت کدي
يكتا است) ،مرجع مكان 3و يك عدد براي چك کردن
صحت کد تشكيل شده است.
کدهاي  GIAIو  :GRAIهر دارايي که نياز به رديابي رو
به جلو( 4به سمت گيرنده نهايي) و يا رو به عقب( 5به سمت
ارائه کننده اوليه) داشته باشد ،بايد بهصورت سراسري و
يكتا شناسايي شود .استاندارد متناظر آن در  GS1شماره
 GIAIاست و اگر داراييها قابل بازگشت باشند (مثل پالت
خاص يك نوع قطعه) شماره  GRAIاست.
شماره سريال محموله  :6SSCCشماره سريال محموله
( )SSCCاز کليدهاي شناسايي  GS1است که بهمنظور
شناسايي واحدهاي لجستيكي منفرد طراحي شده است.
بنابراين هر واحد لجستيكي که ميخواهد بهصورت منفرد
شناسايي و رديابي شود بايد توسط اين کد مشخص شود.
شناسه قلم قابل رهگيري بايد در تمام سندها و يا
پيامهاي ضميمه که حاوي اطالعات مربوط به قلم قابل
رهگيري ميباشند گنجانده شود.
 -2-4مدل رديابي بر اساس استاندارد ISO 21849

استاندارد ] [17نيز يك مدل براي شناسايي و قابليت
رديابي محصوالت پيشنهاد ميدهد که چارچوب کلي و
دياگرام درخت تصميم آن در شكل ( )1آمده است .اين
دياگرام بيانکننده موارد زير است:

7- New Product
8- In-Service Product
 -9شماره شناسايي شرکتي ميتواند يكي از کدهاي ،CAGE/NCAGE

1- batch/ lot number
2- Company Prefix
3- location Reference
4- Trace Forward
5- Trace Back
6- Serial Shipping Container Code
سال هفدهم – شماره  -74بهار 4937

 EAN.UCC ،DUNSباشد.
10- Unique Product/Part Serial Number
11- Current Product/Part Identifier
12- Unique Component Identification Number
13- Enterprise Lot Number
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 طرح شناسايي و قابليت رديابي محصول /قطعه، سه عنصر دادهي مهم و ضروري شناسايي محصول /قطعه،
 تفاوت بين محصول  /قطعه سريال شده و غير سريالشده.
بهطور خالصه مدل اين استاندارد بين يك کاال و انباشته
کاال تفاوت قائل است به اينصورت که:
 -1کاالهاي واحد خود به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف) کاالهاي جدي د 7ب) کاالهاي در حال
خدمت8
الف) کاالهاي جديد با يك شماره شناسايي شرکتي،9
شماره سريال واحد محصول ( 11 )SERو شناسه جاري قطعه
( 11)PNRبهعنوان دادههاي ضروري و اجزاء داده قابليت
رديابي بهعنوان دادههاي انتخابي شناسايي ميشوند.
ب) کاالهاي در حال خدمت :کاالهاي در حال خدمت با
يك شماره شناسايي شرکتي ،شماره شناسايي ترکيبي واحد
( 12 )UCNو شناسه کنوني قطعه ( )PNRبهعنوان دادههاي
ضروري و اجزاء داده قابليت رديابي بهعنوان دادههاي
انتخابي شناسايي ميشوند.
 -2انباشته کاالها با يك شماره شناسايي شرکتي ،شماره
انباشته سازماني ( 13) LTNو شناسه جاري قطعه
( )PNRبهعنوان دادههاي ضروري و اجزاء داده قابليت
رديابي بهعنوان دادههاي انتخابي شناسايي ميشوند.
اين شناسههاي رهگيري ميتوانند بهصورت بارکد يا
ديتاماتريس بر روي قلم رمزگذاري شده و در صورت نياز بر
روي محصول درج شوند در شكل ( 2و  )4نمونههايي از اين
شناسهها براي کاالهاي جديد و در حال خدمت آمده است.

مدلي براي قابليت رديابي و شناسايي اقالم در زنجيره تأمين

شكل ( :)1دياگرام درخت تصميم شناسايي و قابليت رديابي محصول  /قطعه در استاندارد ISO 21849

ب) ديتاماتريس
الف) بارکد  /ديتابار
شكل ( :)2رمزگذاري دادههاي يك محصول جديد در قالب بارکد و ديتاماتريس

الف) بارکد /ديتابار

ب) ديتاماتريس

شكل ( :)3رمزگذاري دادههاي يك محصول در حال خدمت در قالب بارکد و ديتاماتريس

مختلف زنجيره از باالدست تا پايين دست کاربرد دارد؛ اما
ذکر اين نكته نيز مهم است که بسته به ماهيت ديگر
فرآيندهاي زنجيرههاي تأمين که ناشي از ماهيت نوع
کاالهاي در گردش در آنها است ،سناريوهاي متفاوتي
ميتوان براي رهگيري آن طراحي و اجرا کرد.

 -4مدل پيشنهادي براي رديابي اقالم در کشور
فرآيند رهگيري با اهداف و مقاصد مختلف و در سطوح
متفاوت ميتواند صورت گيرد .اينكه آيا رهگيري ضرورت
دارد يا خير و چه راهكاري بايد انديشيده شود ،به يك
تحليل هزينه  -منافع نياز دارد .اين فرآيند در سطوح
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ممكن است راهكارهاي متفاوت و متعددي براي اجراي
فرآيند رهگيري وجود داشته باشد و هر يك از اين راهكارها
بسته به نياز و تكنولوژيهاي موجود استفاده شود؛ اما شيوه
عملي که ميتواند مؤثر باشد و نقطه اشتراک الگوهاي
رهگيري محسوب شود ،استفاده از برچسبها يا نشانههايي
منحصر به فرد براي کاالهاي در گردش است .اين برچسبها
به شكلهاي مختلف بر روي اقالم نصب و درج ميشوند و
کليد دسترسي به اطالعات اقالم هستند.
با اين تفاصيل ،شناسهاي که براي رهگيري کاالهاي
توليدي بهکار ميرود ،بايد از يك نوع باشد يا يك قلم کاال را
از ديگر اقالم متمايز کند .با توجه به اينكه سيستمهاي
کدينگ و طبقهبندي عموماً کدهاي يكساني بر مبناي
طبقهبندي يا توصيف براي هر قلم کاال توليد ميکنند ،به
تنهايي امكان رهگيري را فراهم نميآورند .يكي از ابزارهايي
که ميتواند در رهگيري کاال در زنجيره مؤثر واقع شود،
شماره سريال آن کاال است که در کنار کدهاي بهکار رفته
براي توليد محصول به هر واحد محصول هويتي خاص
ميبخشد .از اينرو سريالهاي کاال ميتواند بهعنوان شناسه
رهگيري کاال در زنجيره تعريف شده و اين موضوع نيز
بهعنوان مسئله کليدي در مدل پيشنهادي مدنظر باشد.
براي اينکه امكان رهگيري در زنجيره فراهم شود الزم
است که امور مقدماتي زير صورت گيرد:
 اجزا ،شرکا ،اقالمي که بايد رهگيري شود و
رويدادهايي که نياز به رهگيري دارند شناسايي شوند.
نوع شناسهگذاري و برچسبگذاري براي دسترسي به
اطالعات کاال انتخاب شود.
نوع اطالعاتي که بايد ثبت و بازيابي گردد مشخص
شود.
چگونگي ثبت و دسترسي به اطالعات تعيين گردد.
چگونگي ارتباطات بين بخشها و به اشتراکگذاري
اطالعات مشخص شود.





 .1-4اختصاص يك شناسه منحصر به فرد به هر
محصول
هر عرضهکننده محصولي که توليد مينمايد ،بايد يك
شناسه منحصربهفرد متشكل از سه جزء زير اختصاص دهد:
شماره سريال

كد شناسايي مرجع قلم

كد شركتي

الف) کد شرکتي :اين کد ميتواند يكي از کدهاي جدول
( )1باشد .نكته مهم در اين زمينه اين است که بايد نوع کد
توسط يك شناسه داده 1مشخص گردد .در مورد کد
شرکتي ،شناسههاي داده پيشنهاد شده است.
ب) کد شناسايي مرجع قلم :کدي است که توليدکننده
براي شناسايي محصوالت خود به آنها اختصاص ميدهد .نوع
اين کدها ميبايست با يك شناسه داده همانند کد شرکتي
مشخص شود .متداولترين کدهاي شناسايي محصوالت به
همراه شناسه داده آنها در جدول ( )2آمده است.
نكته مهم :به اين ليست ميتوان شمارههاي شناسايي
ديگري که عرضهکنندگان براي شناسايي منحصر به فرد
محصوالت خود استفاده ميکنند ،افزود.
ج) شماره سريال :شمارهاي است که اقالم مشابه را از
هم جدا ميکند .بهطور مثال اگر از يك کاالي مشخص
تعداد  1111واحد توليد شود ( 1111قلم داراي يك
شناسايي مرجع هستند) ،براي تمايز اين  1111قلم به هر
کدام يك شماره سريال يكتا اختصاص مييابد .قابل ذکر
است که شماره سريال فقط يك شناسه داده دارد)C1( .
بهعنوان مثال شناسه زير نشاندهنده اين است که کد
شرکت توليدکننده ،کد عضويت در نظام ايرانکد ،کد
شناسايي قلم همان  GTINاست.
اين کد ميتواند بهصورت معمولي ،بارکد يا ديتابار،
ديتاماتريس و يا  RFIDبر روي کاال قرار گيرد.

سازوکار بازيابي و جستجوي اطالعات مشخص
شود.
شناسهاي يكتا براي اقالم قابل رهگيري و
شناسهاي براي مكانهايي که اقالم قابل رهگيري
از آنها عبور ميکنند ،تعيين گردد.
فرآيند و گامهاي فرآيند رهگيري تشريح شود.

هر يك از اجزا يا بازيگران فرآيند رهگيري نقشهاي
متفاوتي را در زنجيره بر عهده دارند ،اما همگي بايد بر
سال هفدهم – شماره  -74بهار 4937

1- Data Identifier
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گامهاي فرآيند رهگيري اتفاقنظر داشته باشند و زمينه
مشارکت در جريانهاي فيزيكي و اطالعاتي را فراهم نمايند.
مراحل و گامهاي رهگيري در اين مدل در ادامه تشريح
ميشود.

جدول ( :)1کدهاي شرکتي پيشنهادي براي شناسه رهگيري
شناسه داده

رديف

نوع کد شرکتي

1

کد اداره ثبت شرکتها

A1

2

کد عضويت در GS1

A2

3

کد عضويت در نظام
ايران کد

A3

توضيحات

()Data Identifier

کدي است که هنگام ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها به آن تخصيص
داده ميشود.
اين کد  5رقمي است و توسط مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات
ايران صادر ميشود و بيشتر توليدکنندگان اقالم  1FMCGداراي اين کد
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هستند
کدي است که به توليدکنندگان عضو نظام ايرانکد اختصاص داده
ميشود.

جدول ( :)2کدهاي شناسايي پيشنهادي براي شناسه رهگيري
کد شناسايي

رديف

کد  13رقمي GS1

1

()GTIN
کد  16رقمي ايران کد
(کدملي کاال)

2

کتاب2

3

شماره بينالمللي

4

شماره مدل

5

شماره

قطعه3

شناسه داده

توضيحات

()data identifier
B1

کدي که عرضهکنندگان عضو  GS1روي محصوالت درج ميکنند .اين
کد در فروشگاهها و در نقطه فروش ( )POSاستفاده ميشود.

B2

کدي است که محصوالت عرضهکنندگان عضو نظام ايرانکد اختصاص
داده ميشود.

B3

شماره شناسايي يكتايي است که به کتابها اختصاص داده ميشود.

B4

براي محصوالتي مانند اتومبيل ،گوشي موبايل و غيره بهکار ميرود

B5

شمارهاي که توليدکنندگان قطعات به محصوالت خود اختصاص
ميدهند.

ساختار شناسه رهگيري محصوالت
A 3 1 1 4 4 8 B 1 6 2 6 1 5 1 1 5 1 1 2 1 6 C 1 1 5 1 1
شماره سريال

کد شناسايي مرجع قلم

کد شرکتي

1- Fast moving consumer goods
2- ISBN
3- Part Number
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پس از اينكه به هر کاال يك شناسه منحصر به فرد به
شرح فوق اختصاص داده شد ،هر سازمان بايد دو اقدام مهم
زير را انجام دهد:
 -1در پايگاه داده خود مشخص و ثبت نمايد که
محصوالت توليدي آن به کجا رفتهاند ( Where-Used
.)Relation
 -2در پايگاه داده خود مشخص و ثبت نمايد که اقالمي
که خريداري نموده است (خود توليد نكرده) از کجا آمده
است (.)Where-From Relation
در صورت عملي شدن اين مهم ،امكان رهگيري خارجي
فراهم ميشود .همانطور که پيشتر بيان شد به اين شيوه
رديابي ،اصل يك گام به جلو ،يك گام به عقب اطالق
ميشود.

همانطور که در قسمت روش تحقيق بيان شد ،براي
ارزيابي اين مدل از روش دلفي استفاده شده است .بدين
صورت که از طريق پرسشنامه ،طي دو مرحله اقدام به
جمعآوري اطالعات گرديده است .همه افرادي که با مفاهيم
رديابي و سيستمهاي رديابي آشنايي دارند ،جامعه آماري
تحقيق ميباشند .براي انتخاب نمونه آماري ،در مرحله اول
 21نفر از کارشناسان مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات
ايران و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني انتخاب
گرديد ( .)n1=20همچنين ضمن تشريح ابعاد مختلف مدل
پيشنهادي ،پرسشنامهاي حاوي دو پرسش ارائه گرديد :در
پرسش نخست ميزان آشنايي پاسخدهندگان با مفاهيم
رديابي و در پرسش دوم مناسب بودن مدل ارائه شده براي
رديابي اقالم در سطح زنجيره تأمين قرار داده شد که نتايج
به شرح نمودارهاي ( 2و  )1است.
در مرحله دوم فقط پاسخدهندگاني که در مرحله اول
ميزان آشنايي خود را با سيستمهاي رديابي متوسط به باال
دانستند بهعنوان «خبرگان» انتخاب شدند .بدين ترتيب
نمونه آماري مرحله دوم به  12نفر کاهش يافت (.)n2=12
سپس پرسشنامهاي حاوي اين پرسش که آيا مدل ارائه شده
مناسب رديابي اقالم در زنجيره تأمين کشور است؟ در
اختيار آنها قرار داده شد که پاسخ  11نفر مثبت و تنها
پاسخ  2نفر منفي بوده است .نتايج در نمودار ( )3آمده
است.

 .3-4چگونگي رديابي داخلي
شيوه رهگيري داخلي محصوالت به اين صورت خواهد
بود که چنانچه يكي از اعمال گفته شده در قسمت 2 -2
(جابجايي و حرکت ،تبديل ،انبار و ذخيرهسازي ،تخريب و
انهدام) رخ دهد ،ميبايست اطالعات آن در پايگاه داده
سازمان ثبت گردد.
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0
خيلي زياد

زياد

متوسط

کم

بله

خيلي کم

نمودار -2نظر پرسششوندگان در خصوص مناسب بودن مدل

نمودار -1ميزان آشنايي پرسششوندگان با سيستمهاي رديابي
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خير

نظري ندارم

پيشنهادي
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 .2-4چگونگي رديابي خارجي

 -1ارزيابي مدل و تجزيه و تحليل دادهها
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0
خير

بله

نمودار -3نظر خبرگان سيستمهاي رديابي در خصوص مناسب بودن مدل پيشنهادي براي رديابي

با توجه به نتايج حاصل از مرحله دوم پرسشنامه ميتوان
اذعان کرد که مدل ارائه شده براي رديابي اقالم در سطح
زنجيره تأمين با روش دلفي تأييد ميگردد.

نتيجهگيري
در عصر حاضر بهدليل پيچيدگي زنجيرههاي تأمين و
نياز مشتريان به اطالعات محصوالت خريداري شده،
شناسايي و رديابي اقالم در سطح زنجيره تأمين بهمنظور
شناسايي مراجع عرضهکننده محصول و دستيابي به
اطالعات محصوالت امري حياتي است .اين موضوع باعث
شفافيت زنجيره تأمين شده و امكان رهگيري اقالم
بيکيفيت ،تقلبي و قاچاق را فراهم مينمايد .از طرفي اين
مهم نيازمند ايجاد يك مدل رديابي جامع و فراگير است تا
بتواند پشتيباني الزم را براي تمام بازيگران زنجيره تأمين
فراهم نمايد .چرا که در حال حاضر ،اکثر مدلهاي رديابي
ارائه شده بهصورت موردي و جزيرهاي عمل نموده و قابليت
رديابي براي همه عناصر زنجيره تأمين و زنجيرههاي تأمين
مختلف را فراهم نميکنند .لذا بايد مدلي جامع و فراگير
براي رديابي محصوالت در زنجيره تأمين مستقر کرد که
ضمن سادگي بتوان آن را در همه بخشها اجرايي و جاري-
سازي کرد .مدل معرفي شده در اين مقاله با توليد يك
شناسه منحصربهفرد براي هر قلم چنين شرايطي را فراهم
آورده و اين امكان را به همه سازمانها اعم از
توليدکنندگان ،خريداران و سازمانهاي دولتي ميدهد که
بتوانند رهگيري محصوالت توليدي و مصرفي خود را انجام
دهند.
در ضمن پيشنهاد ميشود که در تحقيقات آتي محققان
بر دو زمينه مهم زير تحقيق و پژوهش نمايند.

 مزاياي مدل ارائه شدهاغلب سيستمهاي رديابي بهصورت موردي پيادهسازي
شدهاند و فقط به جنبهاي خاص از قابليتهاي کارکردي
رديابي مانند جنبه مديريت کيفيت يا جنبه رهگيري
محصول نهايي پرداختهاند ،درحاليکه اين مدل داراي
رويكردي جامع و انعطافپذير در مورد رديابي در سراسر
زنجيره تأمين است .برخي از مزاياي مدل پيشنهادي
عبارتاند از:
 پيادهسازي و جاريسازي آن ساده و براي اغلببازيگران زنجيره تأمين قابل فهم است.
 وابسته به فناوري خاصي نميباشد و ميتواندفناوريهاي مختلف را حتي بهطور همزمان به خدمت بگيرد.
 هر قلم داراي شناسهاي منحصربهفرد در زنجيره تأمينميباشد.
 با تحليلي جامع نسبت به کارکردهاي مورد انتظار ازقابليت رديابي و سيستم پشتيبان آن تهيه شده است.
 در آينده انعطاف الزم جهت توسعه قابليت کارکرديخود را دارد.
 پشتيباني الزم را از مقتضيات زنجيره تأمين و تعامالتچند زنجيره تأمين فراهم ميآورد.
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