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)MESC( در صنعت نفت )مدیریت داده های اصلی )کاتالوگینگ

حمیدرضا سیمه ساز    دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد علوم و تحقیقات

امــروزه نمی تــوان ســازمانی را یافــت کــه 
ــره ی خــود از  ــای روزم در چرخــه ی فرآینده
اطالعــات اقــالم اســتفاده نکــرده و دغدغــه ی 
ــن  ــد. ای ــته باش ــرا نداش ــت آن ــد و مدیری تولی
ــی  ــم، ارزش ــات قل ــده اطالع ــب ش ــر موج ام

ــرا: ــد؛ زی ــته باش ــم داش ــود قل ــا خ ــان ب همس
قلـم  از  کامـل  اطالعاتـی  داشـتن  بـدون   ■
نمی تـوان از آن اسـتفاده کـرد. نمونـه ی بـارز 
آن عـدم گـردش اقالمـی در انبـار اسـت کـه 
بـه  قـادر  سـازمان  اطالعاتـی،  نقـص  به علـت 

نیسـت. آنهـا  از  اسـتفاده 
■  همـواره تعـداد افـرادی کـه از اطالعات قلم 
ماننـد نام، مشـخصات فنـی، قیمـت، موجودی 
اسـتفاده   ... و  تولیدکننـده   و  تأمین کننـده  و 
می کننـد از افـرادی کـه به طـور مسـتقیم بـا قلم 

سـر و کار دارنـد بیشـتر اسـت.

دیـدگاه  از  را  قلـم  داده هـای  یـا  اطالعـات 
دو  بـه  می تـوان   1 ISO8000 ایـزو  اسـتاندارد 

کـرد: تقسـیم  دسـته 
■  داده هـای اصلـی2: مجموعـه داده هایـی کـه 
هویـت  و  )چیسـتی(  ماهیـت  بیان کننـده ی 
تغییـر  صـورت  در  و  هسـتند  قلـم  )کیسـتی( 
آنهـا قلـم نیـز تغییر می کنـد را داده هـای اصلی 
قلـم کـه در صـورت  ماننـد جنـس  می نامنـد. 

نیـز تغییـر می کنـد. تغییـر آن، قلـم 
تراکنشـی3: مجموعـه داده هایـی  ■  داده هـای 
که به قلم نسـبت داده می شـود و ممکن اسـت 
در طـول چرخـه ی حیـات قلم مقادیـر مختلفی 
داشـته باشـد را داده هـای تراکنشـی می نامنـد. 
ماننـد قیمـت قلـم کـه در گـذر زمـان ممکـن 

اسـت چندیـن بـار تغییـر کند.

یـا  داده  از  سـخن  هرجـا  نوشـتار  ایـن  در 
اطالعـات قلـم اسـت منظـور داده هـای اصلـی 

اسـت. قلـم 
جامـع  راهـکاری  به دنبـال  همـواره  سـازمان ها 

جهـت مدیریـت هرچـه بهتـر اطالعـات اقـالم 
خـود هسـتند. بسـته بـه نیـاز سـازمان های ایجاد 
کننـده، راهکارهـای گوناگونـی در این حوزه 
مطـرح و عملیاتـی شـده اسـت. یکـی از ایـن 
راهکارهـای مدیریـت اطالعـات قلـم، روشـی 
اسـت که توسـط شـرکت شـل4 و تحت عنوان 
نوشـتار  ایـن  ایجـاد شـده اسـت. در   5 MESC
مدیریـت  رونـد  مختصـر  به طـور  شـده  سـعی 
اطالعـات اقـالم در صنعـت نفـت با اسـتفاده از 

MESC تشـریح گـردد. روش 

MESC -1 چیست؟
قدیمی تریـن  از  یکـی  می تـوان  را   MESC
نظام هـای شناسـایی، طبقه بنـدی و کدگـذاری 
کـرد.  معرفـی  دنیـا  در  اقـالم  )کاتالوگینـگ( 
توانسـت  کوتاهـی  مـدت  ظـرف  نظـام  ایـن 
و  شناسـایی  مرجـع  بسـیاری  سـازمان های  در 
ایـن  اصـول  گیـرد.  قـرار  اقـالم  کدگـذاری 
شـرکت   15۰ از  بیـش  در  هم اکنـون  سیسـتم 
نفتـی و غیرنفتـی در 8۰ کشـور دنیـا اسـتفاده 
می شـود. MESC یکـی از مهم تریـن ابزارهـای 
ایجـاد زبـان مشـترک در حـوزه ی لجسـتیک 
اقـالم، بیـن شـرکت های فعـال در حـوزه نفت، 

اسـت. پروشـیمی  و  گاز 
کـه  تجهیـزات  و  مـواد  اسـتاندارد  و  کـد 
یـک  می شـود  نامیـده   MESC اختصـار  بـه 
و  مـواد  بـرای  داده هـا  استاندارسـازی  سیسـتم 
نفـت  صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات 
اسـت کـه توسـط شـرکت شـل ایجـاد شـده 
امـکان توصیـف  بـه مصرف کننـدگان کاال  و 
کـه  می دهـد  به گونـه ای  را  اسـتاندارد  اقـالم 
بـرای تمامی وندورها در سراسـر دنیـا قابل فهم 

باشـد.

MESC 2- تاریخچه ی
طـرح اولیـه ی ایجـاد MESC در 1914 توسـط 
 BPM6 گروهـی از کارشناسـان مـواد شـرکت

)یکـی از شـرکت های تابعـه ی شـرکت هلنـد 
رویال شـل( در سـرزمین های هند شـرقی هلند 
)بخشـی از مسـتعمرات هلند کـه پس از جنگ 
جهانـی دوم بـه اسـتقالل رسـید و بـه اندونـزی 
کنونـی تبدیـل شـد( ایجـاد گردیـد و جهـت 
ارائـه ی راهنمایـی بـه تمامی کارکنان شـرکت 
شـل در سرتاسـر دنیـا کـه در حـوزه ی خریـد، 
فعالیـت  )اقـالم(  مـواد  مدیریـت  و  تـدارکات 

داشـتند تهیه شـد.
ایـن طـرح اولیـه کـه شـامل دسـتورالعمل هایی 
جهـت آمـوزش کارشناسـان مـواد )اقـالم( در 
نحـوه ی شناسـایی، طبقه بندی و ثبـت داده های 
توصیفـی مـواد )اقـالم( بـود را می تـوان اولیـن 
نظـام توصیـف و کدگـذاری اقـالم در جهـان 

گرفت. درنظـر 
در 1932 یعنـی دو سـال پـس از اختراع تلکس 
)تلکـس از قدیمی تریـن وسـایل الکترونیکـی 
در  کـه  اسـت  دور  راه  از  نوشـتاری  ارتبـاط 
دهـه ی 193۰ میـالدی سـاخته و عرضـه شـد( 
تجهیـزات  و  مـواد  اسـتاندارد  و  کـد  سیسـتم 
)MESC( ایجـاد گردیـد. مزیـت ایـن سیسـتم 
بـود کـه  اولیـه، کدگـذاری  بـه طـرح  نسـبت 
رقمـی  هفـت  عـدد  یـک  اختصـاص  امـکان 

اقالم 1 کاتالوگ  کتابچه ی  اولین 
BPM متعلق به شرکت
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تجهیـزات  و  مـواد  بـرای  را  به فـرد  منحصـر 
طبقه بنـدی شـده در MESC فراهـم می کرد. از 
طریـق ایـن کـد و بـا اسـتفاده از تلکـس امکان 
به صـورت کارآمـد   MESC تبـادل اطالعـات 
و مؤثـر بیـن دفتـر مرکـزی و مناطـق عملیاتـی 
در سراسـر دنیـا فراهـم می شـد. بـا اختصـاص 
کـد بـه گره هـای طبقه بنـدی MESC، به جـای 
نظـر،  مـورد  قلـم  مشـخصات  و  نـام  تبـادل 
کافـی بـود کـد قلم ارسـال گـردد. کارشـناس 
دریافت کننـده ی کـد با مراجعه بـه کتابچه های 

MESC از ماهیـت قلـم و مشـخصات آن مطلع 
می شـد. بـرای تسـهیل در جسـتجوی کدها در 
کتابچه هـا، کدهـا به صـورت بـا معنـا تعریـف 
شـدند تـا مـدت زمـان دسترسـی بـه محتویات 
کـد MESC از طریـق کتابچه هـا کاهـش یابد. 
مثـاًل اگـر دو رقـم ابتـدای یـک کـد ۷5 بـود 
به سـراغ  بایـد  کـه  می شـد  متوجـه  کارشـناس 
کتابچـه ی ۷5 کـه مربـوط بـه شـیرآالت اسـت 
بـرود و ایـن رویـه در داخـل کتـاب نیـز تکرار 
مـورد  اطالعـات  حجـم  کاهـش  می شـد. 

ایجـاد  دلیـل  می تـوان  را  انتقـال  جهـت  نظـر 
رمزگـذاری )کدینـگ( و کاهش مـدت زمان 
دلیـل  می تـوان  را  )دی کدینـگ(  رمزگشـایی 
ایجـاد کدهـای بامعنـا عنـوان کـرد. ایـن روش 
اولیـن  می تـوان  را  )اقـالم(  مـواد  کـردن  کـد 
نظـام کدگـذاری اقـالم در جهـان دانسـت. در 
 MESC سیسـتم  ارقـام کدهـای  تعـداد   194۶
بـه ده رقـم افزایـش یافـت تـا امـکان ثبـت و 
 MESC بیشـتری در سیسـتم  اقـالم  نگهـداری 
فـن آوری  ورود  بـا  باشـد.  داشـته  وجـود 
فشـرده۷  دیسـک های  در  اطالعـات  ذخیـره ی 
را   MESC شـرکت شـل در 1985 اطالعـات 
روی دیسـک فشـرده ذخیره کـرد، این رویداد 
اطالعـات  اشـتراک گذاری  تسـهیل  موجـب 
MESC و انتقـال تدریجـی فرآینـد شناسـایی و 
کدگـذاری مـواد و تجهیزات از دفتـر مرکزی 
بـه سـایر واحدهـای عملیاتـی شـد. در 1995 
اطالعـات MESC بـه نرم افـزار CMT 8 انتقـال 
یافـت و تـا بـه امـروز مدیریت اطالعـات اقالم 
MESC از طریـق ایـن نرم افزار انجام می شـود.

)CMT( 3- ابزار مدیریت کاتالوگ
نرم افزارهـــای  مجموعـــه  از  یکـــی   CMT
مدیریت مواد )MM 9( شـــرکت شـــل است. 
ایـــن نرم افـــزار ابـــزاری بـــرای مدیریـــت 
داده هـــای توصیفی1۰ و داده هـــای مرجعی11 
اقالم اســـت. بـــا اســـتفاده از ایـــن نرم افزار 
و کدگذاری  طبقه بنـــدی  شناســـایی،  امکان 
مواد  برای کارشناسان  ســـازمانی  اقالم درون 
فراهـــم می شـــود. ایـــن نرم افـــزار همچنین 
اطالعات  اشـــتراک گذاری  به  جهت  ابزاری 
اقـــالم برای اســـتفاده در ســـایر نرم افزارهای 
شـــکل-2  در  اســـت.   MM در  موجـــود 
سیســـتم هایی کـــه در تبـــادل اطالعـــات با 
سیســـتم CMT هســـتند نشـــان داده شده اند.
به شـرح  نرم افـزار  ایـن  از ویژگی هـای  برخـی 

اسـت: زیر 
■ نام گـذاری قاعده منـد اقـالم12: امکانی اسـت 
جهـت توصیـف قلـم بـه روش سـاختارمند بـا 

اسـتفاده از زوج هـای مشـخصه-ارزش13
■ نام گـذاری بـدون قاعـده ی اقـالم14: امکانـی 
متـن  به صـورت  قلـم  تشـریح  جهـت  اسـت 

2CMT سیستم های در ارتباط با سیستم

3CMT نمایی از یک کاتالوگ قلم به صورت زوج های مشخصه-ارزش ایجاد شده در سیستم
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آزاد15 کـه معمـوالً بـرای اقـالم اختصاصـی و 
دارد. کاربـرد  ماشـین آالت  یدکـی  قطعـات 

امکانــی  اقــالم1۶:  شناســایی  راهنماهــای   ■
ــی  ــخصه های توصیف ــن مش ــت تعیی ــت جه اس
ــن  ــکان جایگزی ــن ام ــالم. ای ــته از اق ــر دس ه
Coding Schedule  و فرآینــد توصیــف اقــالم 

در قالــب خطــوط MESC 1۷ اســت.
■  رابطه هـای قلـم : امکانـی اسـت جهت تعیین 

رابطه هـای بیـن اقـالم کـه شـامل تعییـن اقـالم 
جایگزیـن18 یـک قلـم، تعییـن اقـالم معـادل19 
یـک قلـم، تعیین اقالم زیردسـت2۰ یـک قلم و 

تعییـن اقـالم باالدسـت21 یـک قلم اسـت.
جهـت  اسـت  امکانـی  قلـم:  سـازمان های   ■
تعییـن سـازمان های در ارتبـاط بـا قلـم، ماننـد 

قلـم تأمین کننـدگان23  و  تولیدکننـدگان22 

قلـم  کاتالـوگ  یـک  از  نمایـی  شـکل-3  در 
به صـورت زوج مشـخصه-ارزش کـه توسـط 
نرم افـزار CMT ایجاد شـده مشـاهده می شـود.

بـا روی کار آمـدن نرم افـزار CMT بـه مـرور  
در  اساسـی  تغییراتـی  دچـار   MESC سیسـتم 
نظـام کدگـذاری خـود شـد. ایـن تغییـرات در 
کاهـش  و  سیسـتم  عملکـرد  افزایـش  جهـت 
برطـرف  همچنیـن  و  اقـالم  شناسـایی  زمـان 
آن  از  بـود.  موجـود  محدودیت هـای  کـردن 
اقـالم  کـد  شـدن  بی معنـا  بـه  می تـوان  جملـه 
درخـت واره ی  بـا  ارتبـاط  حفـظ  عیـن  در 
طبقه بنـدی MESC اشـاره کـرد. در شـکل-4 
شـماتیک نحـوه ی شناسـایی اقـالم در نرم افزار 

اسـت. شـده  داده  نشـان   CMT

MESC 4- اهداف
اهـداف شـرکت شـل از ایجـاد MESC بـرای 
مـواد و تجهیـزات در 1914 به شـرح زیـر بـود:

■ ایجـاد یکنواختـی میـان داده هـای مرتبـط بـا 
مـواد مـورد اسـتفاده در عملیات هـای مختلـف
■ ایجـاد ارتبـاط بیـن واحدهـای به کارگیرنـده 

از مـواد بـا واحدهـای تأمین کننـده ی مـواد
مـورد  مـواد  نیـاز  مـورد  ویژگی هـای  بیـان   ■
آن  تهیـه ی  امـکان  کـه  به نحـوی  اسـتفاده 
هـر  از  شـده  مطـرح  ویژگی هـای  برحسـب 

باشـد. داشـته  وجـود  تأمین کننـده ای 

بــا وجــود گذشــت حــدود یــک قــرن از 
اهــداف  کاتالــوگ،  اولیــن  ایجــاد  تاریــخ 
ــی  ــر چندان ــرکت تغیی ــن ش ــذاری در ای کدگ
نکــرده اســت. تنهــا تفــاوت، اســتفاده ی بیشــتر 
ــتفاده ی از  ــا اس ــا )ب ــمندانه تر از داده ه و هوش
ــت هرچــه  ــرای مدیری ــی( ب ابزارهــای اطالعات
بهتــر اقــالم و وندورهــای ســازمان بــوده اســت.

MESC 5- طبقه بندی
ــطحی  ــدی سه س ــک طبقه بن ــتم MESC ی سیس
ــام و ظرفیــت تعــداد گــره ی هــر یــک  دارد. ن
از ســطوح ایــن طبقه بنــدی بــه شــرح زیــر 

اســت :
■ سـطح اول: نـام این سـطح گـروه اصلی24 و 
حداکثـر ظرفیـت تعداد گـره ی آن صد )1۰۰( 

4CMT شماتیک شناسایی اقالم در سیستم

1MESC رابطه ی حوزه های عملیاتی و گروه های اصلی
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است.
■ سـطح دوم: نـام این سـطح گـروه فرعی25 و 
حداکثـر ظرفیـت تعداد گـره ی آن صد )1۰۰( 

است.
■ سـطح سـوم: نـام ایـن سـطح گـروه فرعـی 
دوم2۶ یـا گـروه جزء از گـروه فرعی و حداکثر 
ظرفیـت تعـداد گـره ی آن صـد )1۰۰( اسـت. 
مـواد و تجهیـزات شناسـایی شـده در سیسـتم 

MESC بـه ایـن سـطح متصـل هسـتند.

در  موجــود  اصلــی  گــروه  صــد  یــک 
دوازده  بــه  می تــوان  را   MESC طبقه بنــدی 
ــش  ــر بخ ــه ه ــرد ک ــیم ک ــده تقس ــش عم بخ
بــه یــک حــوزه ی عملیاتــی مشــخص گرایــش 
دارد. رابطــه ی ایــن حوزه هــای عملیاتــی و 
یــک صــد گــروه اصلــی MESC در جــدول-

1 نشــان داده شــده اســت.
یـک  بـه  مربـوط  عناویـن  جـدول-2  در 
گـروه اصلـی )گـروه ۷5( بـه همـراه برخـی از 
بـرای  آن  زیرگروه هـای  و  فرعـی  گروه هـای 

اسـت. شـده  ارائـه  نمونـه 

MESC -6 در ایران
پــس از انعقــاد قرارداد کنسرســیوم )قــراردادی 
ــت  ــن دول ــرداد بی ــای 28 م ــس از کودت کــه پ
ــی  ــرکت های نفت ــیومی از ش ــران و کنسرس ای
ــی  ــع نفت ــرداری از مناب ــرای بهره ب ــی ب بین الملل
بســته شــد( در 1333 خورشــیدی و  ایــران 
ایــران  نفــت  عامــل  شــرکت های  تشــکیل 
پاالیشــگاه  و  جنــوب  نفت خیــز  مناطــق  در 
ــا  ــادان، طــرح مکانیــزه کــردن عملیات هــا ب آب
هــدف کاهــش هزینه هــای تولیــد در برنامــه ی 
کار قــرار گرفــت. بدیــن ترتیــب کــه بررســی 
و تجدیدنظــر در هریــک از عملیات هــا بــه 
تشــکیل دهنده ی  شــرکت های  از  یکــی 
مکانیــزه  جهــت  شــد.  ســپرده  کنسرســیوم 
ــرکت  ــان ش ــتم کاال از متخصص ــردن سیس ک
شــد.  گرفتــه  کمــک  هلنــد  شــل  نفتــی 
ــم  ــن مه ــام ای ــور انج ــل به منظ ــان ش کارشناس
سیســتم سفارشــات و کنتــرل موجــودی را در 
ــدی  ــرای طبقه بن ــزی و ب ــت پی ری ــرکت نف ش
کاالهــا و اجنــاس مصرفــی و قطعــات یدکــی 

عناوین گروه 75 به همراه برخی از گروه های فرعی آن2

یک سرفصل نمونه به همراه خطوط توصیف کننده ی آن3

دو سرفصل فرعی به همراه خطوط توصیف کننده ی آن4
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آبــادان(  )پاالیشــگاه  قــرارداد  حــوزه ی  در 
 )MESC( سیســتم طبقه بنــدی و اســتاندارد کاال
را پیاده ســازی کردنــد. پــس از طبقه بنــدی 
بــا  قــرارداد  حــوزه ی  انبارهــای  در  اقــالم 
ــد  ــرر گردی ــودن آن مق ــد ب ــه کارآم ــه ب توج
ــن فرآینــد در ســایر تأسیســات و  به مــرور ای
ــون  ــود. اکن ــی ش ــران عملیات ــی ای ــز نفت مراک
ــاز  ــان آغ ــال از زم ــدود ۶3 س ــت ح ــا گذش ب
کدگــذاری اقــالم بــه روش MESC اصــول 
و  ســازمان ها  از  بســیاری  در  سیســتم  ایــن 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــم صنعت ــز مه مراک
شــرکت ملــی نفــت ایــران، شــرکت ملــی 
ــش  ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــران، ش گاز ای
فرآورده هــای نفتــی ایــران و شــرکت ملــی 
جملــه  از  می تــوان  را  ایــران  پتروشــیمی 
ــمرد  ــور برش ــی کش ــم صنعت ــازمان های مه س
کــه بــر مبنــای اصــول سیســتم MESC نســبت 
بــه شناســایی، طبقه بنــدی و کدگــذاری اقــالم 

خــود اقــدام می کننــد.

7- نحـوه ی توصیـف و کدگـذاری اقالم 
CMT قبـل از راه انـدازی MESC در

راه انــدازی  از  قبــل   MESC سیســتم  در 
ــا اســتفاده از زوج هــای  ــزار CMT کــه ب نرم اف
ــد  ــف می کن ــالم را توصی ــخصه- ارزش اق مش
 MESC جهــت توصیــف اقــالم از خطــوط
ــه ســه دســته  ــن خطــوط ب اســتفاده می شــد. ای

می شــوند: تقســیم 
■ ســرفصل2۷ کــه شــامل خط هــای بیــن 1-5۰ 

. ست ا
■ ســرفصل فرعــی28 کــه شــامل خط هــای بیــن 

چند نمونه ی قلم کدگذاری شده به همراه خطوط توصیف کننده ی آن5

خطوط مرتبط با یک کد MESC )نمونه(6

زوج های مشخصه-ارزش استخراج شده از خطوط مرتبط با یک کد MESC )نمونه(7
الگوی وصف شیر پروانه ای )نمونه(8
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است.  51-۷۰
■ قلم29 که شامل خط های بین ۷۷-۷1 است.

ــدا کــد  ــد ابت در نظــام کدگــذاری MESC بای
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرفصل فرع ــد س ــرفصل و ک س

قلــم تعییــن گــردد، ســپس می تــوان نســبت بــه 
تعییــن کــد قلــم اقــدام کــرد. در ادامــه ســعی 
ــن  ــل تعیی ــات و مراح ــار کلی ــه اختص ــده ب ش
کــد ســرفصل، کــد ســرفصل فرعــی و در 

ــم تشــریح گــردد. ــت کــد قل نهای

7-1- مراحل تعیین کد سرفصل
■ ابتـدا بایـد گره باالدسـت سـرفصل از سـطح 
سـوم درخـت واره ی طبقه بنـدی MESC تعیین 
شـود. بـا مشـخص شـدن ایـن گـره شـش رقم 

اول کـد سـرفصل تعییـن می گـردد.
بـرای توصیـف سـرفصل از خطـوط 1-5۰   ■
اسـتفاده می شـود. نحـوه ی ثبـت اطالعـات در 
بیـن خطـوط بـا توجـه بـه ماهیـت سـرفصل و 
گـره انتخـاب شـده از درخـت واره ی طبقـه ی 
MESC متفـاوت اسـت. امـا برخـی خطوط در 
اطالعاتـی یکسـانی  ماهیـت  تمـام سـرفصل ها 
تأمین کننـده ی  نـام   2۶ خـط  در  مثـاًل  دارنـد. 
قلـم و در خـط 2۷ اطالعات تکمیلـی آن مانند 
آدرس، شـماره ی تمـاس، شـخص رابـط و ... 

ثبـت و نگهـداری می شـود.
■ سـپس یک سـریال سـه رقمی برای سـرفصل 
بـا  انتخابـی  سـریال  می شـود.  گرفتـه  درنظـر 
توجـه به سـایر سـرفصل های موجـود در همان 
گـره و تعـداد سـرفصل های فرعـی و اقالمـی 
کـه قـرار اسـت در زیـر ایـن سـرفصل معرفـی 

شـوند تعییـن می گـردد.
■ تعییـن کـد نه رقمـی سـرفصل کـه ماحصـل 
طبقه بنـدی  گـره ی  شـش رقمی  کـد  تجمیـع 

اسـت. انتخابـی  سـریال  و   MESC

7-2- مراحل تعیین کد سرفصل فرعی
■ ابتدا سـرفصلی که قرار اسـت سرفصل فرعی 

در زیـر آن تعیین شـود انتخاب می گردد.
■ بـرای توصیـف سـرفصل فرعـی از خطـوط 
ثبـت  نحـوه ی  می شـود.  اسـتفاده   51-۷۰
اطالعـات در بیـن خطـوط بـا توجـه بـه ماهیت 
سـرفصل و سـرفصل فرعـی تعییـن می گـردد.

■ یـک سـریال سـه رقمی برای سـرفصل فرعی 
درنظـر گرفتـه می شـود. این سـریال بـا توجه به 
دامنه ی سـریال سـرفصل و سـایر سـرفصل های 
تعـداد  و  سـرفصل  همـان  در  موجـود  فرعـی 
اقالمـی که قـرار اسـت در زیر سـرفصل فرعی 
تعییـن  کننـد  دریافـت    MESC کـد  مربوطـه 

می شـود.
کـه  فرعـی  سـرفصل  نه رقمـی  کـد  تعییـن   ■
گـره ی  شـش رقمی  کـد  تجمیـع  ماحصـل 
اسـت. انتخابـی  و سـریال   MESC طبقه بنـدی 

بخش داده های پایه ی کاتالوگ یک قلم دارای نفت کد5

بخش داده های مرجعی قسمت مصرف کنندگان قلم6

بخش داده های مرجعی قسمت تولیدکنندگان قلم7
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7-3- مراحل تعیین کد قلم
■ ابتـدا سـرفصل فرعـی کـه قلـم در زیـر آن 
قـرار اسـت شناسـایی شـود تعییـن می گـردد.

از خطــوط ۷1-۷۷  قلــم  بــرای توصیــف   ■
اســتفاده می شــود. نحــوه ی ثبــت اطالعــات در 
بیــن خطــوط بــا توجــه بــه ماهیــت قلــم و کــد 
نمــودار تخصیــص داده شــده بــه آن متفــاوت 
اطالعــات  معمــول  به طــور  امــا  اســت. 
توصیفــی قلــم بــا کــد نمــودار 1، 2 و 3 در 
بیــن خطــوط ۷1 و ۷2 ثبــت می شــود یــا بــرای 
ــط ۷۶ درج  ــات در خ ــودار 5 اطالع ــالم نم اق

می گــردد.
■ بـرای سـریال قلـم نیـز یـک عـدد سـه رقمی 
بـا  انتخابـی  سـریال  می شـود.  گرفتـه  درنظـر 
فرعـی و  دامنـه ی سـریال سـرفصل  بـه  توجـه 
سـایر اقـالم موجـود در همـان سـرفصل فرعی 

می گـردد. تعییـن 

■ بعـد از تعییـن سـریال بـا توجـه بـه مـواردی 
و  بـودن  خـارج  یـا  داخـل  سـاخت  جملـه  از 
عمومـی یـا اختصاصـی بـودن قلم، کـد نمودار 

می شـود. تعییـن  آن 
تجمیـع  حاصـل  کـه  ده رقمـی  کـد  تعییـن   ■
کـد شـش رقمی گـره ی طبقه بنـدی MESC و 

سـریال و نمـودار انتخابـی بـرای قلـم اسـت.

7-4- نمودار قلم
نمـودار قلـم، کـدی یک رقمـی اسـت کـه بـا 
توجـه بـه ماهیـت قلـم از فهرسـت زیـر تعییـن 

می گـردد:
■ قلم عمومی است )ساخت خارج(

■ قلـم عمومـی یـا قطعه یدکی اسـت )سـاخت 
داخل(

■ قلم قطعه یدکی است )ساخت خارج(
■ قلم موقت است

■ قلم مرجعی است
■ قلم غیراستاندارد است

■ قلم جایگزین شده است
■ قلم تعمیری است

■ قلم تحت بررسی است

7-5- مثال
نمونه ی زیر برای آشنایی هرچه بهتر با نحوه ی 
شناسایی و کدگذاری یک قلم به روش استفاده 
از خطوط MESC ارائه شده است. در این مثال 
 ۷5251۶ گره ی  در  را  قلم  یک  می خواهیم 
اینکه  فرض  با  کنیم.  کدگذاری  و  شناسایی 
برای این قلم سرفصلی وجود ندارد، سرفصلی 

مثل جدول-3 ایجاد می کنیم.
سـرفصل  دو  سـرفصل،  ایـن  زیـر  در  سـپس 
فرعـی )بـر حسـب نیـاز( مثـل جـدول-4 ایجاد 
سـریال  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  می کنیـم. 
سـرفصل فرعـی از سـریال سـرفصل خـودش 
بعـدی اش  سـرفصل  سـریال  از  و  بزرگ تـر 

باشـد. کوچک تـر 
بـرای تعییـن سـریال قلـم ابتـدا سـرفصل فرعی 
قلـم را انتخـاب کرده سـپس بـا درنظـر گرفتن 
سـایر  و  انتخابـی  فرعـی  سـرفصل  سـریال 
سـرفصل  در  موجـود  فرعـی  سـرفصل های 
بایـد  اصلـی، سـریال قلـم را تعییـن می کنیـم. 
توجـه داشـت کـه سـریال قلـم بایـد از سـریال 
از  و  بزرگ تـر  انتخابـی  فرعـی  سـرفصل 
کوچک تـر  بعـدی  فرعـی  سـرفصل  سـریال 
باشـد. جـدول-5 چنـد نمونـه قلـم کـه در زیـر 
کدگـذاری  و  شناسـایی  فرعـی  سـرفصل  دو 

می دهـد. نشـان  را  شـده اند 
 MESC سیسـتم  در  قلـم  کدگـذاری 
جملـه: از  دارنـد  نیـز  محدودیت هایـی 

کـد  حتمـاً  بایـد  قلـم  کـد  تعییـن  از  قبـل   ■
سـرفصل و سـرفصل فرعـی قلم تعییـن گردند.
بـرای  سـریال  محـدوده ی  تعییـن  به دلیـل   ■
بایـد  آن  زیرمجموعه هـای  و  سـرفصل  کـد 
بـرآورد دقیقـی از تعـداد اقالمـی کـه در زیـر 
یـک سـرفصل یـا سـرفصل فرعـی قـرار اسـت 

باشـد. داشـته  وجـود  شـوند  کدگـذاری 
تعیین شـده  تمـام سـریال های  اسـت  ■ ممکـن 
بـرای کدگـذاری اقالم یک سـرفصل اسـتفاده 

بخش الگوی وصف/تصاویر8

ده گروه اصلی حاوی بیشترین کاتالوگ قلم9
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144

نشـوند و سـریال های پیش خورشـده غیرقابـل 
گردند. اسـتفاده 

8- نفت کد
در   MESC سیستم  شد  اشاره  که  همان طور 
شرکت  کارشناسان  توسط  خورشیدی   1333
سیستم  این  به مرور  و  گردید  ایران  وارد  شل 
پیاده سازی  نفت  وزارت  انبارهای  سطح  در 
 MESC شد. داده های مورد استفاده در سیستم
و   General Index جمله  از  نفت  وزارت 
مطابق  مقطع  چندین  در   Coding Schedule
با  اما  شدند.  به روزرسانی  اصلی  سیستم  با 
روال  تغییر  از  دهه  دو  حدود  گذشت  وجود 
 MESC سیستم  در  اقالم  توصیف  و  شناسایی 
زوج های  و  شناسایی  الگوهای  )جایگزینی 
 )MESC خطوط  به جای  مشخصه- ارزش 
وزارت  سیستم  در  به روزرسانی  و  تغییر  این 
توصیف  کماکان  و  بود  نشده  عملیاتی  نفت 
 MESC خطوط  از  استفاده  با  قلم  اطالعات 
از  می شد.  انجام  آزاد  متن  به صورت  هم  آن 
سوی دیگر وجود چندین مرکز طبقه بندی که 
و  شناسایی  را  اقالم  موازی  و  مجزا  به صورت 
مشکالتی  بروز  موجب  می کردند  کدگذاری 
وزارت  در سطح  اقالم  اطالعات  مدیریت  در 
آنها  از  برخی  به  ادامه  در  بودکه  شده  نفت 

اشاره می شود:
ــه یــک قلــم  ■ اختصــاص کدهــای مختلــف ب

تدارکاتــی
ــز  ــان مراک ــترک می ــان مش ــود زب ــدم وج ■ ع

ی طبقه بنــد
■ طوالنی شدن زمان شناسایی اقالم

■ دخیــل شــدن ســالیق شــخصی در شناســایی 
اقــالم

■ عدم وجود ساز و کار سیستمی برای شناسایی 
اقالم یکسان و مشابه

■ عدم امکان کنترل صحیح و دقیق موجودی و 
تعیین اقالم درگردش، مازاد و راکد

و  اطالعاتی  استاندارد  ساختار  وجود  عدم   ■
از  بهینه  استفاده ی  در  سیستم ها  سایر  ناتوانی 

اطالعات اقالم
■ عدم وجود برآورد دقیق از تعداد وندورهای 

فعال اقالم دارای گردش سازمان

تنوع  و  تعداد  از  دقیق  برآورد  وجود  عدم   ■
اقالم تأمین شده توسط یک وندور مشخص

و  غیراستاندارد  اقالم  معرفی  امکان  عدم   ■
به  آنها  وندورهای  و  شناسایی شده  بی کیفیت 

سایر مراکز مصرف کننده به طور سیستمی
■ شناسایی تکراری و چندباره ی اقالم با هر بار 
زبان  وجود  عدم  به دلیل  سازمان  به  قلم  ورود 
وندورهای  و  طبقه بندی  مراکز  میان  مشترک 

اقالم
■ انحصـاری شـدن تأمیـن برخـی اقالم توسـط 
امـکان  کـه  حالـی  در  خـاص،  ونـدور  یـک 
تأمیـن آن از سـایر وندورهـا نیز هسـت )به دلیل 

نبـود زبـان مشـترک بـا وندورهـا(
■ عدم امکان مدیریت تنوع وندورها

■ عـدم امـکان شناسـایی کاالهـای پرمصـرف 
بومی سـازی خارجـی جهـت 

■ عـدم امـکان شناسـایی منابـع و ظرفیت هـای 
خالـی موجـود در فضـای تولید کشـور )جهت 

حمایـت از تولیـد داخل(

پـروژه ی  موجـود،  وضـع  بهبـود  هـدف  بـا 
وزارت  اصلـی  شـرکت  چهـار  بیـن  نفت کـد 
نفـت )شـرکت ملـی نفت، شـرکت ملـی گاز، 
شـرکت  و  پتروشـیمی  صنایـع  ملـی  شـرکت 
نفتـی(  فرآورده هـای  پخـش  و  پاالیـش  ملـی 
و مرکـز ملـی شـماره گذاری کاال و خدمـات 
ایـران )ایران کـد( منعقـد گردید. مـوارد زیر را 
می تـوان از مهم تریـن اهـداف اجـرای پروژه ی 

برشـمرد: نفت کـد 
 MESC تغییـر روال توصیف اقالم از خطوط ■

به زوج های مشخصه-ارزش
 MESC شناسـایی اقالم یکسـان که کدهـای ■

)MESC مختلـف دارند )تلفیق کدهـای
■ شناسـایی و تجمیـع وندورهـای وزارت نفت 

)در سـطح چهار شـرکت اصلی(
بـا  داخـل  تولیـد  از  حمایـت  و  منبع یابـی   ■
اسـتفاده از زیرسـاخت اطالعاتـی موجـود در 

یران کـد ا

گردیـد  مقـرر  مالحظاتـی  بـه  بنـا  همچنیـن 
بـه  شـده  داده  اختصـاص  شناسـه ی 
ایران کـد  اقـالم مثـل کدهـای  کاتالوگ هـای 

یـک کـد 1۶ رقمـی باشـد کـه بـه آن نفت کد 
گفتـه می شـود. هـر نفت کـد از سـه-3 بخـش 

اسـت: شـده  تشـکیل  زیـر  به شـرح 
■ هفت رقم اول هر نفت کد یک کد عددی 
شامل کلید کد قلم است که مربوط به گره ی 
طبقه بندی  درخت واره ی  از  شده  انتخاب 

ایران کد است.
نفت  وزارت  بعدی، کد عضویت  رقم  پنج   ■

در ایران کد است که مقدار آن 55555 است.
قلم  سریال  نیز  نفت کد  هر  آخر  رقم  چهار   ■
سریال  این  است.  شده  انتخاب  کد  کلید  در 
اما در  از کلید کدها عددی است  در بسیاری 
سریال  شدن  پر  به علت  کدها  کلید  از  برخی 

عددی از حروف نیز استفاده شده است.

8-1- آمار و اطالعات پروژه
پـروژه ی نفت کـد بـا پاالیش اطالعـات حدود 
3 میلیـون خـط MESC کـه مربـوط بـه حـدود 
نفـت  وزارت  گـردش  در  قلـم  هـزار   98۰
بـود آغـاز گردیـد. در جـدول-۶ نمونـه ای از 
خطـوط مرتبـط بـا یـک کـد MESC نمایـش 

داده شـده اسـت.
بعـد از تجمیـع، پاالیـش و شکسـت اطالعـات 
موجـود در ایـن خطـوط MESC بـه زوج هـای 
زوج  میلیـون   14 حـدود  مشـخصه-ارزش 
مشـخصه-اررش اسـتخراج شـد. در جدول- ۷ 
مشـخصه-ارزش  زوج هـای  از  نمونـه ای 
اسـتخراج شـده از خطـوط نمایـش داده شـده 
از  پـس  اسـت.  گردیـده  ارائـه  جـدول-۶  در 
هـر  مشـخصه-ارزش،  زوج هـای  اسـتخراج 
قلـم عضـوی از دسـته بندی اقـالم )نـام پایـه ی 
تکمیلـی( موجـود در ایران کـد شـد. سـپس بـا 
توجـه بـه فراوانـی مشـخصه های بـه کار رفتـه 
بـرای اقـالم )ماننـد جنـس بدنـه( در یـک نـام 
الگـوی  پروانـه(  )ماننـد شـیر  پایـه ی تکمیلـی 
وصـف اولیـه ی هـر نـام پایـه ی تکمیلـی ایجاد 
و پـس از بررسـی و تأییـد کارشناسـان مراکـز 

)جـدول-8(. گردیـد  نهایـی  طبقه بنـدی 
حدود  از  نفت  پروژه ی  اقالم  شناسایی  برای 
4۰۰۰ الگوی شناسایی استفاده شد. بعد از تأیید 
الگوهای شناسایی با مقداردهی به آنها در ازای 
هر قلم کاال یک کاتالوگ الکترونیکی ایجاد 
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هزار   88۰ حدود  پروژه  این  در  که  گردید 
کاتالوگ ایجاد شد.

8-2- کاتالوگ نفت کد
بخش  چندین  حاوی  نفت کد  کاتالوگ 
اطالعاتی برای ثبت و نگهداری اطالعات قلم 

به شرح زیر است:
■ بخـش داده های پایـه: از جملـه مهم ترین 
نفت کـد،  ایـن بخـش  قسـمت های اطالعاتـی 
از طریـق  قلـم  اسـت کـه  قلـم و گـره ای  نـام 
متصـل  ایران کـد  درخـت واره ی  بـه  آن 
انتقـال  بـرای  قلـم  نـام  و  نفت کـد  از  اسـت. 
اطالعـات بـه سـایر سـامانه های موجـود کـه با 
قلـم و اطالعـات آن سـر و کار دارنـد ماننـد 
وزارت  کاالی  الکترونیکـی  تأمیـن  سـامانه ی 
بخـش  شـکل-5  در  می شـود.  اسـتفاده  نفـت 
بـه کاتالـوگ یـک  پایـه ی مربـوط  داده هـای 

اسـت. قابل مشـاهده  قلـم 
■ بخـش داده هـای مرجعی: در ایـن بخش 
مرتبـط  سـازمان های  بـه  مربـوط  اطالعـات 
مراکـز  می شـود.  نگهـداری  و  ثبـت  قلـم  بـا 
طبقه بنـدی و تولیدکننـدگان قلـم، دو قسـمت 
اطالعاتـی مهـم ایـن بخـش هسـتند. کدهـای 
MESC و شـماره های فنـی مربـوط بـه قلـم در 
ایـن بخـش قابل مشـاهده اسـت. در ایـن بخش 
همچنیـن خطـوط MESC کـه کاتالـوگ قلـم 
بـر اسـاس آن شـکل گرفتـه و تلفیـق کدهـای 
 MESC مختلـف  کدهـای  )تجمیـع   MESC
اسـت.  قابل مشـاهده  قلـم(  یـک  بـه  مربـوط 
قسـمت  مرجعـی  داده هـای  بخـش  شـکل-۶ 
بخـش  شـکل-۷  و  قلـم  مصرف کننـدگان 
داده هـای مرجعـی قسـمت تولیدکننـدگان قلم 

می دهـد. نمایـش  را 
ایـن  در  وصف/تصاویـر:  الگـوی  بخـش   ■
حاصـل  مشـخصه-ارزش  زوج هـای  بخـش 
اقـالم  وصـف  الگوهـای  مقداردهـی  از 
داده هـای  از  اسـتفاده  بـا  اسـت.  قابل مشـاهده 
برحسـب  را  قلـم  یـک  می تـوان  بخـش  ایـن 
مشـخصه های توصیفـی آن جسـتجو کـرد. در 
از مشـخصه های توصیفـی  شـکل-8 فهرسـتی 
یـک قلـم کاتالوگ شـده قابل مشـاهده اسـت. 
مشـاهده ی  امـکان  همچنیـن  قسـمت  ایـن  در 

تصاویـر قلـم کاتالـوگ شـده نیز وجـود دارد.
ایـن  در  هـم ارزی:  و  وابسـتگی  بخـش   ■
بخـش از کاتالـوگ امـکان مشـاهده ی اقـالم 
باالدسـت )فهرسـت اقالمـی که قلم مـورد نظر 
در آنهـا بـه کار رفتـه( و پایین دسـت )فهرسـت 
اقالمـی کـه بـرای سـاخت قلـم مـورد از آنهـا 
اسـتفاده شـده( و اقـالم مشـابه قلـم کاتالـوگ 

شـده وجـود دارد.
■ منافع حاصل از انجام پروژه ی نفت 

و  شناسـایی  فرآینـد  کـردن  مکانیـزه   ■
اقـالم کدگـذاری 

مختلـف   MESC کدهـای  شناسـایی   ■
)تلفیـق  کاال  قلـم  یـک  بـه  اختصاص یافتـه 

)MESC کـد  هـزار   125 حـدود 
■ جلوگیـری از اختصـاص کدهـای مختلف به 

یـک قلم کاال
■  فراهـم کـردن امـکان شناسـایی اقالم مشـابه 

)از نظـر فـرم و عملیات(
■  یکسان سـازی رویه هـای شناسـایی اقالم بین 

مراکـز طبقه بندی
■ تسـریع فرآینـد سـفارش دهی بـه وندورهـای 

نفت
■ تسـهیل فرآیند تأمین قلـم کاالی در انحصار 
یـک ونـدور از سـایر وندورهـا و بومی سـازی 

قلـم کاال )تولیـد داخل(
بـه  جهـت  بسـتری  فراهم سـازی   ■
اشـتراک گذاری اطالعـات قلم بیـن واحدهای 

کاال قلـم  اطالعـات  از  کننـده  اسـتفاده 
■ فراهـم کـردن زیرسـاخت جهـت مدیریـت 
هـزار   13 حـدود  )شناسـایی  وندورهـا  تنـوع 

ونـدور(
■ امـکان تعییـن قطعـات بـه کار رفتـه در یـک 
تجهیـز و تشـخیص قطعات مشـترک بیـن دو یا 

تجهیز چنـد 
سیستم  پیاده سازی  برای  مناسب  بستر  ایجاد   ■
منبع یابی و شناسایی منابع تولید و تأمین جدید 

برای اقالم
■ جلوگیری از اشتباهات شناسایی اقالم به دلیل 
اینکه فرآیند شناسایی با دقت و صحت و طبق 
تعیین شده ای توسط یک سیستم  قبل  از  منطق 

مکانیزه انجام می شود
شناسایی  نحوه ی  تخصص  و  دانش  انتقال   ■

اقالم از افراد خبره به سیستم

تبدیل خطوط MESC از متن آزاد به زوج های 
انجام  بارز  منافع  از  یکی  مشخصه-ارزش 
زوج های  این  از  استفاده  با  است.  پروژه  این 
مشخصه-ارزش امکان تحلیل داده ها بر حسب 
مثال  می شود.  فراهم  نیاز  مورد  گزارش های 
شناسایی وندورهایی که بیشترین اقالم سازمان 
کشورهایی  شناسایی  آنهاست،  به  متعلق 
به  متعلق  سازمان  وندورهای  بیشترین  که 
بیشترین  که  کشورهایی  شناسایی  آنهاست، 
اقالم سازمان از طریق آنها تأمین می شود و... 
از جمله گزارش هایی هستند که موجب بهبود 
تصمیمات مدیران در هنگام اتخاذ سیاست های 
شکل-9  نمودار  در  می گردد.  سازمان  کالن 
برحسب  نفت  پروژه ی  اقالم  فراوانِی  گزارش 

گروه های طبقه بندی MESC ارائه شده است.
و  تئوری  مباحث  در  نفت کد  پروژه ی  البته 
نحوه ی اجرا مشکالت و نواقصی نیز دارد که 

بررسی آنها مجال دیگری می طلبد.

در  اطالعات  مدیریت  استانداردهای   -9
حوزه ی نفت

نحوه ی  در  استانداردها  توسعه ی   و  پیدایش 
حال  در  روزبه روز  داده ها  تبادل  و  مدیریت 
این  به کارگیری  است  بدیهی  است.  افزایش 
داده ها  تبادل  و  یکپارچه سازی  استانداردها، 
می کند.  تسهیل  سازمان  برون  و  درون  در  را 
بر  مبتنی  به عنوان راهکاری   PIDX از  می توان 
حوزه ی  در  فعال  سازمان های  برای  استاندارد 

نفت، گاز و پتروشیمی نام برد.
نام   )3۰ PIDX( نفت  صنعت  اطالعات  تبادل 
آمریکاست31  نفت  مؤسسه ی  در  کمیته ای 
کار  و  کسب  استانداردسازی  هدف  با  که 
سطح  در  گاز  و  نفت  صنعت  در  الکترونیکی 
جهان ایجاد شده است. هدف PIDX توسعه ی 
و  داده ها32  الکترونیکی  تبادل  استانداردهای 
صنعت  سطح  در  اطالعاتی  یکپارچکی  ایجاد 
این  در  فعال  چندملیتی  شرکت های  و  نفت 
حوزه است. حدود 3۰ شرکت بزرگ فعال در 
به  شل  شرکت  جمله  از  گاز  و  نفت  حوزه ی 
عضویت این کمیته درآمده و تبادل اطالعات 
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اطالعاتی  استانداردهای  قالب  در  را  خود 
PIDX انجام می دهند.

در ایـن کمیتـه چندیـن کارگـروه کـه هر یک 
بخشـی از حـوزه ی استانداردسـازی مدیریـت 
داده هـا را بـر عهـده دارنـد فعـال هسـتند. یکی 
و  کاتالـوگ  کارگـروه  کارگروه هـا،  ایـن  از 

اسـت. طبقه بنـدی33 

10- کاتالوگ و طبقه بندی
هدف کارگروه کاتالوگ و طبقه بندی ترویج 
استاندارد  استفاده و توسعه ی فرهنگ واژگان 
باز34، طبقه بندی و تهیه ی قالب های شناسایی35 
یکنواخت  توصیف  و  دسته بندی  جهت  اقالم 
اقالم )کاالها و خدمات( در سطح صنعت نفت 

است.
در حال حاضر واژه نامه ی داده های صنعت نفت 
)PIDD 3۶( بیش از 41۰۰ قالب اطالعاتی دارد. 
هر قالب اطالعاتی شامل یک نام مانند یاتاقان 
ساچمه ای و مشخصه های توصیف کننده ی آن 

مانند قطر داخلی و قطر خارجی است. همچنین 
درخت واره ی طبقه بندی UNSPSC 3۷ نسخه ی 
مرجع38  طبقه بندی  درخت واره ی   10.0501
این سازمان بوده و تمامی قالب های اطالعاتی 
طبقه بندی  درخت واره ی  این  به  شده  ایجاد 

مرتبط هستند.

نتیجه گیری
نوشتار آمده می توان  این  به آنچه در  با توجه 

نتیجه گرفت که:
نظام  اولین  پیدایش  از  قرن  یک  از  بیش   ■

کاتالوگینگ در جهان می گذرد.
از  بعد  سال   18 حدود  اقالم  کدگذاری   ■
کاتالوگینگ اقالم و هنگامی که نیاز به انتقال 
گردید  مطرح  شده  کاتالوگ  اقالم  اطالعات 

عملیاتی شد.
و  اطالعاتی  بانک های  هنوز  که  هنگامی   ■
برای  بود  نشده  اختراع  هوشمند  سیستم های 
در  شده  ثبت  اطالعات  به  سریع  دسترسی 

به کارگیری  و ...(  کتابچه ها  )اسناد،  مستندات 
کدهای بامعنا بسیار مفید بود.

قلم  اطالعات  نگهداری  و  ثبت  نحوه ی   ■
به صورت  هم  آن   MESC خطوط  قالب  در 
موجب  که  قلم  و  فرعی  سرفصل  سرفصل، 
یک  بین  مشترک  اطالعات  فاکتورگیری 
دسته از اقالم می گردد در دوره ی خود بسیار 

کارآمد و مفید بوده است.
سیستم های  و  اطالعاتی  بانک های  وجود   ■
در  تغییر  موجب  فهرست گذاری  هوشمند 
مانند  شد.  اطالعات  نگهداری  و  ثبت  روال 
به جای  مشخصه-ارزش  زوج های  جایگزینی 
بی معنا  یا جایگزینی کدهای  باز.  متن  خطوط 

یا سریالی به جای کدهای بامعنا.
■ در حـال حاضـر اسـتاندارد PIDX در حدود 
جهـت  ابـزاری  به عنـوان  دنیـا  کشـور   3۰
استانداردسـازی داده هـای در گـردش مربـوط 
بـه حـوزه ی نفـت، گاز و پتروشـیمی کاربـرد 

دارد.
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