مدیریت دادههای اصلی (کاتالوگینگ) در صنعت نفت ()MESC
حمیدرضا سیمه ساز   دانشگاه آزاد اسالمی؛ واحد علوم و تحقیقات

امــروزه نمیتــوان ســازمانی را یافــت کــه
در چرخ ـهی فرآیندهــای روزمــرهی خــود از
اطالعــات اقــام اســتفاده نکــرده و دغدغ ـهی
تولیــد و مدیریــت آنــرا نداشــته باشــد .ایــن
امــر موجــب شــده اطالعــات قلــم ،ارزشــی
همســان بــا خــود قلــم داشــته باشــد؛ زیــرا:
■ بـدون داشـتن اطالعاتـی کامـل از قلـم
نمیتـوان از آن اسـتفاده کـرد .نمونـهی بـارز
آن عـدم گـردش اقالمـی در انبـار اسـت کـه
بهعلـت نقـص اطالعاتـی ،سـازمان قـادر بـه
اسـتفاده از آنهـا نیسـت.
■ همـواره تعـداد افـرادی کـه از اطالعات قلم
ماننـد نام ،مشـخصات فنـی ،قیمـت ،موجودی
و تأمینکننـده و تولیدکننـده و  ...اسـتفاده
میکننـد از افـرادی کـه بهطـور مسـتقیم بـا قلم
سـر و کار دارنـد بیشـتر اسـت.
اطالعـات یـا دادههـای قلـم را از دیـدگاه
اسـتاندارد ایـزو  1 ISO8000میتـوان بـه دو
دسـته تقسـیم کـرد:
■ دادههـای اصلـی :2مجموعـه دادههایـی کـه
بیانکننـدهی ماهیـت (چیسـتی) و هویـت
(کیسـتی) قلـم هسـتند و در صـورت تغییـر
آنهـا قلـم نیـز تغییر میکنـد را دادههـای اصلی
مینامنـد .ماننـد جنـس قلـم کـه در صـورت
تغییـر آن ،قلـم نیـز تغییـر میکنـد.
■ دادههـای تراکنشـی :3مجموعـه دادههایـی
که به قلم نسـبت داده میشـود و ممکن اسـت
در طـول چرخـهی حیـات قلم مقادیـر مختلفی
داشـته باشـد را دادههـای تراکنشـی مینامنـد.
ماننـد قیمـت قلـم کـه در گـذر زمـان ممکـن
اسـت چندیـن بـار تغییـر کند.
در ایـن نوشـتار هرجـا سـخن از داده یـا
اطالعـات قلـم اسـت منظـور دادههـای اصلـی
قلـم اسـت.
سـازمانها همـواره بهدنبـال راهـکاری جامـع
6

جهـت مدیریـت هرچـه بهتـر اطالعـات اقلام
خـود هسـتند .بسـته بـه نیـاز سـازمانهای ایجاد
کننـده ،راهکارهـای گوناگونـی در این حوزه
مطـرح و عملیاتـی شـده اسـت .یکـی از ایـن
راهکارهـای مدیریـت اطالعـات قلـم ،روشـی
اسـت که توسـط شـرکت شـل 4و تحت عنوان
 5 MESCایجـاد شـده اسـت .در ایـن نوشـتار
سـعی شـده بهطـور مختصـر رونـد مدیریـت
اطالعـات اقلام در صنعـت نفـت با اسـتفاده از
روش  MESCتشـریح گـردد.
 MESC -1چیست؟

 MESCرا میتـوان یکـی از قدیمیتریـن
نظامهـای شناسـایی ،طبقهبنـدی و کدگـذاری
(کاتالوگینـگ) اقلام در دنیـا معرفـی کـرد.
ایـن نظـام ظـرف مـدت کوتاهـی توانسـت
در سـازمانهای بسـیاری مرجـع شناسـایی و
کدگـذاری اقلام قـرار گیـرد .اصـول ایـن
سیسـتم هماکنـون در بیـش از  150شـرکت
نفتـی و غیرنفتـی در  80کشـور دنیـا اسـتفاده
میشـود MESC .یکـی از مهمتریـن ابزارهـای
ایجـاد زبـان مشـترک در حـوزهی لجسـتیک
اقلام ،بیـن شـرکتهای فعـال در حـوزه نفت،
گاز و پروشـیمی اسـت.
کـد و اسـتاندارد مـواد و تجهیـزات کـه
بـه اختصـار  MESCنامیـده میشـود یـک
سیسـتم استاندارسـازی دادههـا بـرای مـواد و
تجهیـزات مـورد اسـتفاده در صنعـت نفـت
اسـت کـه توسـط شـرکت شـل ایجـاد شـده
و بـه مصرفکننـدگان کاال امـکان توصیـف
اقلام اسـتاندارد را بهگونـهای میدهـد کـه
بـرای تمامی وندورها در سراسـر دنیـا قابلفهم
باشـد.

(یکـی از شـرکتهای تابعـهی شـرکت هلنـد
رویال شـل) در سـرزمینهای 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
ارائـهی راهنمایـی بـه تمامی کارکنان شـرکت
شـل در سرتاسـر دنیـا کـه در حـوزهی خریـد،
تـدارکات و مدیریـت مـواد (اقلام) فعالیـت
داشـتند تهیه شـد.
ایـن طـرح اولیـه کـه شـامل دسـتورالعملهایی
جهـت آمـوزش کارشناسـان مـواد (اقلام) در
نحـوهی شناسـایی ،طبقهبندی و ثبـت دادههای
توصیفـی مـواد (اقلام) بـود را میتـوان اولیـن
نظـام توصیـف و کدگـذاری اقلام در جهـان
درنظـر گرفت.
در  1932یعنـی دو سـال پـس از اختراع تلکس
(تلکـس از قدیمیتریـن وسـایل الکترونیکـی
ارتبـاط نوشـتاری از راه دور اسـت کـه در
دهـهی  ۱۹۳۰میلادی سـاخته و عرضـه شـد)
سیسـتم کـد و اسـتاندارد مـواد و تجهیـزات
( )MESCایجـاد گردیـد .مزیـت ایـن سیسـتم
نسـبت بـه طـرح اولیـه ،کدگـذاری بـود کـه
امـکان اختصـاص یـک عـدد هفـت رقمـی

 -2تاریخچهی MESC

طـرح اولیـهی ایجـاد  MESCدر  1914توسـط
گروهـی از کارشناسـان مـواد شـرکت BPM6

1

اولین کتابچهی کاتالوگ اقالم
متعلق به شرکت BPM
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منحصـر بهفـرد را بـرای مـواد و تجهیـزات
طبقهبنـدی شـده در  MESCفراهـم میکرد .از
طریـق ایـن کـد و بـا اسـتفاده از تلکـس امکان
تبـادل اطالعـات  MESCبهصـورت کارآمـد
و مؤثـر بیـن دفتـر مرکـزی و مناطـق عملیاتـی
در سراسـر دنیـا فراهـم میشـد .بـا اختصـاص
کـد بـه گرههـای طبقهبنـدی  ،MESCبهجـای
تبـادل نـام و مشـخصات قلـم مـورد نظـر،
کافـی بـود کـد قلم ارسـال گـردد .کارشـناس
دریافتکننـدهی کـد با مراجعه بـه کتابچههای

 MESCاز ماهیـت قلـم و مشـخصات آن مطلع
میشـد .بـرای تسـهیل در جسـتجوی کدها در
کتابچههـا ،کدهـا بهصـورت بـا معنـا تعریـف
شـدند تـا مـدت زمـان دسترسـی بـه محتویات
کـد  MESCاز طریـق کتابچههـا کاهـش یابد.
ً
مثلا اگـر دو رقـم ابتـدای یـک کـد  75بـود
کارشـناس متوجـه میشـد کـه بایـد بهسـراغ
کتابچـهی  75کـه مربـوط بـه شـیرآالت اسـت
بـرود و ایـن رویـه در داخـل کتـاب نیـز تکرار
میشـد .کاهـش حجـم اطالعـات مـورد

نظـر جهـت انتقـال را میتـوان دلیـل ایجـاد
رمزگـذاری (کدینـگ) و کاهش مـدت زمان
رمزگشـایی (دیکدینـگ) را میتـوان دلیـل
ایجـاد کدهـای بامعنـا عنـوان کـرد .ایـن روش
کـد کـردن مـواد (اقلام) را میتـوان اولیـن
نظـام کدگـذاری اقلام در جهـان دانسـت .در
 1946تعـداد ارقـام کدهـای سیسـتم MESC
بـه ده رقـم افزایـش یافـت تـا امـکان ثبـت و
نگهـداری اقلام بیشـتری در سیسـتم MESC
وجـود داشـته باشـد .بـا ورود فـنآوری
7
ذخیـرهی اطالعـات در دیسـکهای فشـرده
شـرکت شـل در  1985اطالعـات  MESCرا
روی دیسـک فشـرده ذخیره کـرد ،این رویداد
موجـب تسـهیل اشـتراکگذاری اطالعـات
 MESCو انتقـال تدریجـی فرآینـد شناسـایی و
کدگـذاری مـواد و تجهیزات از دفتـر مرکزی
بـه سـایر واحدهـای عملیاتـی شـد .در 1995
اطالعـات  MESCبـه نرمافـزار  8 CMTانتقـال
یافـت و تـا بـه امـروز مدیریت اطالعـات اقالم
 MESCاز طریـق ایـن نرمافزار انجام میشـود.
 -3ابزار مدیریت کاتالوگ ()CMT

2

سیستمهای در ارتباط با سیستم CMT

3

نمایی از یک کاتالوگ قلم بهصورت زوجهای مشخصه-ارزش ایجاد شده در سیستم CMT

 CMTیکـــی از مجموعـــه نرمافزارهـــای
مدیریت مواد ( )9 MMشـــرکت شـــل است.
ایـــن نرمافـــزار ابـــزاری بـــرای مدیریـــت
11
دادههـــای توصیفی 10و دادههـــای مرجعی
اقالم اســـت .بـــا اســـتفاده از ایـــن نرمافزار
امکان شناســـایی ،طبقهبنـــدی و کدگذاری
اقالم درون ســـازمانی برای کارشناسان مواد
فراهـــم میشـــود .ایـــن نرمافـــزار همچنین
ابزاری جهت به اشـــتراکگذاری اطالعات
اقـــام برای اســـتفاده در ســـایر نرمافزارهای
موجـــود در  MMاســـت .در شـــکل2-
سیســـتمهایی کـــه در تبـــادل اطالعـــات با
سیســـتم  CMTهســـتند نشـــان داده شده اند.
برخـی از ویژگیهـای ایـن نرمافـزار بهشـرح
زیر اسـت:
12
■ نامگـذاری قاعدهمنـد اقلام  :امکانی اسـت
جهـت توصیـف قلـم بـه روش سـاختارمند بـا
13
اسـتفاده از زوجهـای مشـخصه-ارزش
■ نامگـذاری بـدون قاعـدهی اقلام :14امکانـی
اسـت جهـت تشـریح قلـم به صـورت متـن
7

آزاد 15کـه معمـوالً بـرای اقلام اختصاصـی و
قطعـات یدکـی ماشـین آالت کاربـرد دارد.
■ راهنماهــای شناســایی اقــام :16امکانــی
اســت جهــت تعییــن مشــخصههای توصیفــی
هــر دســته از اقــام .ایــن امــکان جایگزیــن
 Coding Scheduleو فرآینــد توصیــف اقــام
در قالــب خطــوط  17 MESCاســت.
■ رابطههـای قلـم  :امکانـی اسـت جهت تعیین

رابطههـای بیـن اقلام کـه شـامل تعییـن اقلام
19
جایگزیـن 18یـک قلـم ،تعییـن اقلام معـادل
یـک قلـم ،تعیین اقالم زیردسـت 20یـک قلم و
تعییـن اقلام باالدسـت 21یـک قلم اسـت.
■ سـازمانهای قلـم :امکانـی اسـت جهـت
تعییـن سـازمانهای در ارتبـاط بـا قلـم ،ماننـد
تولیدکننـدگان 22و تأمینکننـدگان 23قلـم

در شـکل 3-نمایـی از یـک کاتالـوگ قلـم
بهصـورت زوج مشـخصه-ارزش کـه توسـط
نرمافـزار  CMTایجاد شـده مشـاهده میشـود.
بـا روی کار آمـدن نرمافـزار  CMTبـه مـرور
سیسـتم  MESCدچـار تغییراتـی اساسـی در
نظـام کدگـذاری خـود شـد .ایـن تغییـرات در
جهـت افزایـش عملکـرد سیسـتم و کاهـش
زمـان شناسـایی اقلام و همچنیـن برطـرف
کـردن محدودیتهـای موجـود بـود .از آن
جملـه میتـوان بـه بیمعنـا شـدن کـد اقلام
در عیـن حفـظ ارتبـاط بـا درخـتوارهی
طبقهبنـدی  MESCاشـاره کـرد .در شـکل4-
شـماتیک نحـوهی شناسـایی اقلام در نرمافزار
 CMTنشـان داده شـده اسـت.
 -4اهداف MESC

4

شماتیک شناسایی اقالم در سیستم CMT

 1رابطهی حوزههای عملیاتی و گروههای اصلی MESC

اهـداف شـرکت شـل از ایجـاد  MESCبـرای
مـواد و تجهیـزات در  1914بهشـرح زیـر بـود:
■ ایجـاد یکنواختـی میـان دادههـای مرتبـط بـا
مـواد مـورد اسـتفاده در عملیاتهـای مختلـف
■ ایجـاد ارتبـاط بیـن واحدهـای بهکارگیرنـده
از مـواد بـا واحدهـای تأمینکننـدهی مـواد
■ بیـان ویژگیهـای مـورد نیـاز مـواد مـورد
اسـتفاده بهنحـوی کـه امـکان تهیـهی آن
برحسـب ویژگیهـای مطـرح شـده از هـر
تأمینکننـدهای وجـود داشـته باشـد.
بــا وجــود گذشــت حــدود یــک قــرن از
تاریــخ ایجــاد اولیــن کاتالــوگ ،اهــداف
کدگــذاری در ایــن شــرکت تغییــر چندانــی
نکــرده اســت .تنهــا تفــاوت ،اســتفاده ی بیشــتر
و هوشــمندانهتر از دادههــا (بــا اســتفاده ی از
ابزارهــای اطالعاتــی) بــرای مدیریــت هرچــه
بهتــر اقــام و وندورهــای ســازمان بــوده اســت.
 -5طبقهبندی MESC

سیســتم  MESCیــک طبقهبنــدی سهســطحی
دارد .نــام و ظرفیــت تعــداد گــرهی هــر یــک
از ســطوح ایــن طبقهبنــدی بــه شــرح زیــر
اســت :
24
■ سـطح اول :نـام این سـطح گـروه اصلی و
حداکثـر ظرفیـت تعداد گـرهی آن صد ()100
8
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2

عناوین گروه  75بههمراه برخی از گروههای فرعی آن

3

یک سرفصل نمونه بههمراه خطوط توصیفکنندهی آن

4

دو سرفصل فرعی بههمراه خطوط توصیفکنندهی آن

است.
■ سـطح دوم :نـام این سـطح گـروه فرعی و
حداکثـر ظرفیـت تعداد گـرهی آن صد ()100
است.
■ سـطح سـوم :نـام ایـن سـطح گـروه فرعـی
دوم 26یـا گـروه جزء از گـروه فرعی و حداکثر
ظرفیـت تعـداد گـرهی آن صـد ( )100اسـت.
مـواد و تجهیـزات شناسـایی شـده در سیسـتم
 MESCبـه ایـن سـطح متصـل هسـتند.
25

یــک صــد گــروه اصلــی موجــود در
طبقهبنــدی  MESCرا میتــوان بــه دوازده
بخــش عمــده تقســیم کــرد کــه هــر بخــش
بــه یــک حــوزهی عملیاتــی مشــخص گرایــش
دارد .رابطــهی ایــن حوزههــای عملیاتــی و
یــک صــد گــروه اصلــی  MESCدر جــدول-
 1نشــان داده شــده اســت.
در جـدول 2-عناویـن مربـوط بـه یـک
گـروه اصلـی (گـروه  )75بـه همـراه برخـی از
گروههـای فرعـی و زیرگروههـای آن بـرای
نمونـه ارائـه شـده اسـت.
 MESC -6در ایران

پــس از انعقــاد قرارداد کنسرســیوم (قــراردادی
کــه پــس از کودتــای  ۲۸مــرداد بیــن دولــت
ایــران و کنسرســیومی از شــرکتهای نفتــی
بینالمللــی بــرای بهرهبــرداری از منابــع نفتــی
ایــران بســته شــد) در  1333خورشــیدی و
تشــکیل شــرکتهای عامــل نفــت ایــران
در مناطــق نفتخیــز جنــوب و پاالیشــگاه
آبــادان ،طــرح مکانیــزه کــردن عملیاتهــا بــا
هــدف کاهــش هزینههــای تولیــد در برنامـهی
کار قــرار گرفــت .بدیــن ترتیــب کــه بررســی
و تجدیدنظــر در هریــک از عملیاتهــا بــه
یکــی از شــرکتهای تشــکیلدهندهی
کنسرســیوم ســپرده شــد .جهــت مکانیــزه
کــردن سیســتم کاال از متخصصــان شــرکت
نفتــی شــل هلنــد کمــک گرفتــه شــد.
کارشناســان شــل بهمنظــور انجــام ایــن مهــم
سیســتم سفارشــات و کنتــرل موجــودی را در
شــرکت نفــت پیریــزی و بــرای طبقهبنــدی
کاالهــا و اجنــاس مصرفــی و قطعــات یدکــی
9

5

چند نمونهی قلم کدگذاری شده بههمراه خطوط توصیفکنندهی آن

6

خطوط مرتبط با یک کد ( MESCنمونه)

7

زوجهای مشخصه-ارزش استخراج شده از خطوط مرتبط با یک کد ( MESCنمونه)

در حــوزهی قــرارداد (پاالیشــگاه آبــادان)
سیســتم طبقهبنــدی و اســتاندارد کاال ()MESC
را پیادهســازی کردنــد .پــس از طبقهبنــدی
اقــام در انبارهــای حــوزهی قــرارداد بــا
توجــه بــه کارآمــد بــودن آن مقــرر گردیــد
بهمــرور ایــن فرآینــد در ســایر تأسیســات و
مراکــز نفتــی ایــران عملیاتــی شــود .اکنــون
بــا گذشــت حــدود  63ســال از زمــان آغــاز
کدگــذاری اقــام بــهروش  MESCاصــول
ایــن سیســتم در بســیاری از ســازمانها و
مراکــز مهــم صنعتــی اســتفاده شــده اســت.
شــرکت ملــی نفــت ایــران ،شــرکت ملــی
گاز ایــران ،شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش
فرآوردههــای نفتــی ایــران و شــرکت ملــی
پتروشــیمی ایــران را میتــوان از جملــه
ســازمانهای مهــم صنعتــی کشــور برشــمرد
کــه بــر مبنــای اصــول سیســتم  MESCنســبت
بــه شناســایی ،طبقهبنــدی و کدگــذاری اقــام
خــود اقــدام میکننــد.
 -7نحـوهی توصیـف و کدگـذاری اقالم
در  MESCقبـل از راهانـدازی CMT

در سیســتم  MESCقبــل از راهانــدازی
نرمافــزار  CMTکــه بــا اســتفاده از زوجهــای
مشــخصه -ارزش اقــام را توصیــف میکنــد
جهــت توصیــف اقــام از خطــوط MESC
اســتفاده میشــد .ایــن خطــوط بــه ســه دســته
تقســیم میشــوند:
■ ســرفصل 27کــه شــامل خطهــای بیــن 1-50
ا ست .
28
■ ســرفصل فرعــی کــه شــامل خطهــای بیــن

10

8

الگوی وصف شیر پروانهای (نمونه)
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 51-7۰است.
■ قلم 29که شامل خطهای بین  71-77است.
در نظــام کدگــذاری  MESCبایــد ابتــدا کــد
ســرفصل و کــد ســرفصل فرعــی مربــوط بــه

5

قلــم تعییــن گــردد ،ســپس میتــوان نســبت بــه
تعییــن کــد قلــم اقــدام کــرد .در ادامــه ســعی
شــده بــه اختصــار کلیــات و مراحــل تعییــن
کــد ســرفصل ،کــد ســرفصل فرعــی و در
نهایــت کــد قلــم تشــریح گــردد.

بخش دادههای پایهی کاتالوگ یک قلم دارای نفتکد

 -1-7مراحل تعیین کد سرفصل

■ ابتـدا بایـد گره باالدسـت سـرفصل از سـطح
سـوم درخـتوارهی طبقهبنـدی  MESCتعیین
شـود .بـا مشـخص شـدن ایـن گـره شـش رقم
اول کـد سـرفصل تعییـن میگـردد.
■ بـرای توصیـف سـرفصل از خطـوط 1-۵۰
اسـتفاده میشـود .نحـوهی ثبـت اطالعـات در
بیـن خطـوط بـا توجـه بـه ماهیـت سـرفصل و
گـره انتخـاب شـده از درخـتوارهی طبقـه ی
 MESCمتفـاوت اسـت .امـا برخـی خطوط در
تمـام سـرفصلها ماهیـت اطالعاتـی یکسـانی
دارنـدً .
مثلا در خـط  26نـام تأمینکننـدهی
قلـم و در خـط  27اطالعات تکمیلـی آن مانند
آدرس ،شـمارهی تمـاس ،شـخص رابـط و ...
ثبـت و نگهـداری میشـود.
■ سـپس یک سـریال سـهرقمی برای سـرفصل
درنظـر گرفتـه میشـود .سـریال انتخابـی بـا
توجـه به سـایر سـرفصلهای موجـود در همان
گـره و تعـداد سـرفصلهای فرعـی و اقالمـی
کـه قـرار اسـت در زیـر ایـن سـرفصل معرفـی
شـوند تعییـن میگـردد.
■ تعییـن کـد نهرقمـی سـرفصل کـه ماحصـل
تجمیـع کـد شـشرقمی گـرهی طبقهبنـدی
 MESCو سـریال انتخابـی اسـت.
 -2-7مراحل تعیین کد سرفصل فرعی

6

بخش دادههای مرجعی قسمت مصرفکنندگان قلم

7

بخش دادههای مرجعی قسمت تولیدکنندگان قلم

■ ابتدا سـرفصلی که قرار اسـت سرفصل فرعی
در زیـر آن تعیین شـود انتخاب میگردد.
■ بـرای توصیـف سـرفصل فرعـی از خطـوط
 51-۷۰اسـتفاده میشـود .نحـوهی ثبـت
اطالعـات در بیـن خطـوط بـا توجـه بـه ماهیت
سـرفصل و سـرفصل فرعـی تعییـن میگـردد.
■ یـک سـریال سـهرقمی برای سـرفصل فرعی
درنظـر گرفتـه میشـود .این سـریال بـا توجه به
دامنهی سـریال سـرفصل و سـایر سـرفصلهای
فرعـی موجـود در همـان سـرفصل و تعـداد
اقالمـی که قـرار اسـت در زیر سـرفصل فرعی
مربوطـه کـد  MESCدریافـت کننـد تعییـن
میشـود.
■ تعییـن کـد نهرقمـی سـرفصل فرعـی کـه
ماحصـل تجمیـع کـد شـشرقمی گـرهی
طبقهبنـدی  MESCو سـریال انتخابـی اسـت.
11

 -3-7مراحل تعیین کد قلم

■ ابتـدا سـرفصل فرعـی کـه قلـم در زیـر آن
قـرار اسـت شناسـایی شـود تعییـن میگـردد.
■ بــرای توصیــف قلــم از خطــوط 71-۷7
اســتفاده میشــود .نحــوهی ثبــت اطالعــات در
بیــن خطــوط بــا توجــه بــه ماهیــت قلــم و کــد
نمــودار تخصیــص داده شــده بــه آن متفــاوت
اســت .امــا بهطــور معمــول اطالعــات
توصیفــی قلــم بــا کــد نمــودار  2 ،1و  3در
بیــن خطــوط  71و  72ثبــت میشــود یــا بــرای
اقــام نمــودار  5اطالعــات در خــط  76درج
می گــردد.
■ بـرای سـریال قلـم نیـز یـک عـدد سـهرقمی
درنظـر گرفتـه میشـود .سـریال انتخابـی بـا
توجـه بـه دامنـهی سـریال سـرفصل فرعـی و
سـایر اقلام موجـود در همـان سـرفصل فرعی
تعییـن میگـردد.

12

■ بعـد از تعییـن سـریال بـا توجـه بـه مـواردی
از جملـه سـاخت داخـل یـا خـارج بـودن و
عمومـی یـا اختصاصـی بـودن قلم ،کـد نمودار
آن تعییـن میشـود.
■ تعییـن کـد دهرقمـی کـه حاصـل تجمیـع
کـد شـشرقمی گـرهی طبقهبنـدی  MESCو
سـریال و نمـودار انتخابـی بـرای قلـم اسـت.
 -4-7نمودار قلم

نمـودار قلـم ،کـدی یکرقمـی اسـت کـه بـا
توجـه بـه ماهیـت قلـم از فهرسـت زیـر تعییـن
میگـردد:
■ قلم عمومی است (ساخت خارج)
■ قلـم عمومـی یـا قطعه یدکی اسـت (سـاخت
داخل)
■ قلم قطعه یدکی است (ساخت خارج)
■ قلم موقت است

8

بخش الگوی وصف/تصاویر

9

ده گروه اصلی حاوی بیشترین کاتالوگ قلم

■ قلم مرجعی است
■ قلم غیراستاندارد است
■ قلم جایگزین شده است
■ قلم تعمیری است
■ قلم تحت بررسی است
 -5-7مثال

نمونهی زیر برای آشنایی هرچه بهتر با نحوهی
شناسایی و کدگذاری یک قلم بهروش استفاده
از خطوط  MESCارائه شده است .در این مثال
میخواهیم یک قلم را در گرهی ۷۵۲۵۱۶
شناسایی و کدگذاری کنیم .با فرض اینکه
برای این قلم سرفصلی وجود ندارد ،سرفصلی
مثل جدول 3-ایجاد میکنیم.
سـپس در زیـر ایـن سـرفصل ،دو سـرفصل
فرعـی (بـر حسـب نیـاز) مثـل جـدول 4-ایجاد
میکنیـم .بایـد توجـه داشـت کـه سـریال
سـرفصل فرعـی از سـریال سـرفصل خـودش
بزرگتـر و از سـریال سـرفصل بعـدیاش
کوچکتـر باشـد.
بـرای تعییـن سـریال قلـم ابتـدا سـرفصل فرعی
قلـم را انتخـاب کرده سـپس بـا درنظـر گرفتن
سـریال سـرفصل فرعـی انتخابـی و سـایر
سـرفصلهای فرعـی موجـود در سـرفصل
اصلـی ،سـریال قلـم را تعییـن میکنیـم .بایـد
توجـه داشـت کـه سـریال قلـم بایـد از سـریال
سـرفصل فرعـی انتخابـی بزرگتـر و از
سـریال سـرفصل فرعـی بعـدی کوچکتـر
باشـد .جـدول 5-چنـد نمونـه قلـم کـه در زیـر
دو سـرفصل فرعـی شناسـایی و کدگـذاری
شـدهاند را نشـان میدهـد.
کدگـذاری قلـم در سیسـتم MESC
محدودیتهایـی نیـز دارنـد از جملـه:
■ قبـل از تعییـن کـد قلـم بایـد حتمـاً کـد
سـرفصل و سـرفصل فرعـی قلم تعییـن گردند.
■ بهدلیـل تعییـن محـدودهی سـریال بـرای
کـد سـرفصل و زیرمجموعههـای آن بایـد
بـرآورد دقیقـی از تعـداد اقالمـی کـه در زیـر
یـک سـرفصل یـا سـرفصل فرعـی قـرار اسـت
کدگـذاری شـوند وجـود داشـته باشـد.
■ ممکـن اسـت تمـام سـریالهای تعیینشـده
بـرای کدگـذاری اقالم یک سـرفصل اسـتفاده
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نشـوند و سـریالهای پیشخورشـده غیرقابـل
اسـتفاده گردند.
 -8نفتکد

همانطور که اشاره شد سیستم  MESCدر
 1333خورشیدی توسط کارشناسان شرکت
شل وارد ایران گردید و بهمرور این سیستم
در سطح انبارهای وزارت نفت پیادهسازی
شد .دادههای مورد استفاده در سیستم MESC
وزارت نفت از جمله  General Indexو
 Coding Scheduleدر چندین مقطع مطابق
با سیستم اصلی بهروزرسانی شدند .اما با
وجود گذشت حدود دو دهه از تغییر روال
شناسایی و توصیف اقالم در سیستم MESC
(جایگزینی الگوهای شناسایی و زوجهای
مشخصه -ارزش بهجای خطوط )MESC
این تغییر و بهروزرسانی در سیستم وزارت
نفت عملیاتی نشده بود و کماکان توصیف
اطالعات قلم با استفاده از خطوط MESC
آن هم بهصورت متن آزاد انجام میشد .از
سوی دیگر وجود چندین مرکز طبقهبندی که
بهصورت مجزا و موازی اقالم را شناسایی و
کدگذاری میکردند موجب بروز مشکالتی
در مدیریت اطالعات اقالم در سطح وزارت
نفت شده بودکه در ادامه به برخی از آنها
اشاره میشود:
■ اختصــاص کدهــای مختلــف بــه یــک قلــم
تدارکاتــی
■ عــدم وجــود زبــان مشــترک میــان مراکــز
طبقهبنــد ی
■ طوالنی شدن زمان شناسایی اقالم
■ دخیــل شــدن ســایق شــخصی در شناســایی
اقــام
■ 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
■ عدم وجود ساختار استاندارد اطالعاتی و
ناتوانی سایر سیستمها در استفادهی بهینه از
اطالعات اقالم
■ عدم وجود برآورد دقیق از تعداد وندورهای
فعال اقالم دارای گردش سازمان

■ عدم وجود برآورد دقیق از تعداد و تنوع
اقالم تأمین شده توسط یک وندور مشخص
■ عدم امکان معرفی اقالم غیراستاندارد و
بیکیفیت شناسایی شده و وندورهای آنها به
سایر مراکز مصرف کننده بهطور سیستمی
■ شناسایی تکراری و چندبارهی اقالم با هر بار
ورود قلم به سازمان بهدلیل عدم وجود زبان
مشترک میان مراکز طبقهبندی و وندورهای
اقالم
■ انحصـاری شـدن تأمیـن برخـی اقالم توسـط
یـک ونـدور خـاص ،در حالـی کـه امـکان
تأمیـن آن از سـایر وندورهـا نیز هسـت (بهدلیل
نبـود زبـان مشـترک بـا وندورهـا)
■ عدم امکان مدیریت تنوع وندورها
■ عـدم امـکان شناسـایی کاالهـای پرمصـرف
خارجـی جهـت بومیسـازی
■ عـدم امـکان شناسـایی منابـع و ظرفیتهـای
خالـی موجـود در فضـای تولید کشـور (جهت
حمایـت از تولیـد داخل)
بـا هـدف بهبـود وضـع موجـود ،پـروژهی
نفتکـد بیـن چهـار شـرکت اصلـی وزارت
نفـت (شـرکت ملـی نفت ،شـرکت ملـی گاز،
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی و شـرکت
ملـی پاالیـش و پخـش فرآوردههـای نفتـی)
و مرکـز ملـی شـمارهگذاری کاال و خدمـات
ایـران (ایرانکـد) منعقـد گردید .مـوارد زیر را
میتـوان از مهمتریـن اهـداف اجـرای پروژهی
نفتکـد برشـمرد:
■ تغییـر روال توصیف اقالم از خطوط MESC
به زوجهای مشخصه-ارزش
■ شناسـایی اقالم یکسـان که کدهـای MESC
مختلـف دارند (تلفیق کدهـای )MESC
■ شناسـایی و تجمیـع وندورهـای وزارت نفت
(در سـطح چهار شـرکت اصلی)
■ منبعیابـی و حمایـت از تولیـد داخـل بـا
اسـتفاده از زیرسـاخت اطالعاتـی موجـود در
ایرا نکـد
همچنیـن بنـا بـه مالحظاتـی مقـرر گردیـد
شناسـهی اختصـاص داده شـده بـه
کاتالوگهـای اقلام مثـل کدهـای ایرانکـد

یـک کـد  16رقمـی باشـد کـه بـه آن نفتکد
گفتـه میشـود .هـر نفتکـد از سـه 3-بخـش
بهشـرح زیـر تشـکیل شـده اسـت:
■ هفت رقم اول هر نفتکد یک کد عددی
شامل کلید کد قلم است که مربوط به گرهی
انتخاب شده از درختوارهی طبقهبندی
ایرانکد است.
■ پنج رقم بعدی ،کد عضویت وزارت نفت
در ایرانکد است که مقدار آن  ۵۵۵۵۵است.
■ چهار رقم آخر هر نفتکد نیز سریال قلم
در کلید کد انتخاب شده است .این سریال
در بسیاری از کلید کدها عددی است اما در
برخی از کلید کدها بهعلت پر شدن سریال
عددی از حروف نیز استفاده شده است.
 -1-8آمار و اطالعات پروژه

پـروژهی نفتکـد بـا پاالیش اطالعـات حدود
 3میلیـون خـط  MESCکـه مربـوط بـه حـدود
 980هـزار قلـم در گـردش وزارت نفـت
بـود آغـاز گردیـد .در جـدول 6-نمونـهای از
خطـوط مرتبـط بـا یـک کـد  MESCنمایـش
داده شـده اسـت.
بعـد از تجمیـع ،پاالیـش و شکسـت اطالعـات
موجـود در ایـن خطـوط  MESCبـه زوجهـای
مشـخصه-ارزش حـدود  14میلیـون زوج
مشـخصه-اررش اسـتخراج شـد .در جدول7 -
نمونـهای از زوجهـای مشـخصه-ارزش
اسـتخراج شـده از خطـوط نمایـش داده شـده
در جـدول 6-ارائـه گردیـده اسـت .پـس از
اسـتخراج زوجهـای مشـخصه-ارزش ،هـر
قلـم عضـوی از دسـتهبندی اقلام (نـام پایـهی
تکمیلـی) موجـود در ایرانکـد شـد .سـپس بـا
توجـه بـه فراوانـی مشـخصههای بـه کار رفتـه
بـرای اقلام (ماننـد جنـس بدنـه) در یـک نـام
پایـهی تکمیلـی (ماننـد شـیر پروانـه) الگـوی
وصـف اولیـهی هـر نـام پایـهی تکمیلـی ایجاد
و پـس از بررسـی و تأییـد کارشناسـان مراکـز
طبقهبنـدی نهایـی گردیـد (جـدول.)8-
برای شناسایی اقالم پروژهی نفت از حدود
 4000الگوی 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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گردید که در این پروژه حدود  880هزار
کاتالوگ ایجاد شد.
 -2-8کاتالوگ نفتکد

کاتالوگ نفتکد حاوی چندین بخش
اطالعاتی برای ثبت و نگهداری اطالعات قلم
بهشرح زیر است:
■ بخـش دادههای پایـه :از جملـه مهمترین
قسـمت های اطالعاتـی ایـن بخـش نفتکـد،
نـام قلـم و گـرهای اسـت کـه قلـم از طریـق
آن بـه درخـتوارهی ایرانکـد متصـل
اسـت .از نفتکـد و نـام قلـم بـرای انتقـال
اطالعـات بـه سـایر سـامانههای موجـود کـه با
قلـم و اطالعـات آن سـر و کار دارنـد ماننـد
سـامانهی تأمیـن الکترونیکـی کاالی وزارت
نفـت اسـتفاده میشـود .در شـکل 5-بخـش
دادههـای پایـهی مربـوط بـه کاتالـوگ یـک
قلـم قابلمشـاهده اسـت.
■ بخـش دادههـای مرجعی :در ایـن بخش
اطالعـات مربـوط بـه سـازمانهای مرتبـط
بـا قلـم ثبـت و نگهـداری میشـود .مراکـز
طبقهبنـدی و تولیدکننـدگان قلـم ،دو قسـمت
اطالعاتـی مهـم ایـن بخـش هسـتند .کدهـای
 MESCو شـمارههای فنـی مربـوط بـه قلـم در
ایـن بخـش قابلمشـاهده اسـت .در ایـن بخش
همچنیـن خطـوط  MESCکـه کاتالـوگ قلـم
بـر اسـاس آن شـکل گرفتـه و تلفیـق کدهـای
( MESCتجمیـع کدهـای مختلـف MESC
مربـوط بـه یـک قلـم) قابلمشـاهده اسـت.
شـکل 6-بخـش دادههـای مرجعـی قسـمت
مصرفکننـدگان قلـم و شـکل 7-بخـش
دادههـای مرجعـی قسـمت تولیدکننـدگان قلم
را نمایـش میدهـد.
■ بخـش الگـوی وصف/تصاویـر :در ایـن
بخـش زوجهـای مشـخصه-ارزش حاصـل
از مقداردهـی الگوهـای وصـف اقلام
قابلمشـاهده اسـت .بـا اسـتفاده از دادههـای
ایـن بخـش میتـوان یـک قلـم را برحسـب
مشـخصههای توصیفـی آن جسـتجو کـرد .در
شـکل 8-فهرسـتی از مشـخصههای توصیفـی
یـک قلـم کاتالوگ شـده قابلمشـاهده اسـت.
در ایـن قسـمت همچنیـن امـکان مشـاهدهی
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تصاویـر قلـم کاتالـوگ شـده نیز وجـود دارد.
■ بخـش وابسـتگی و هـمارزی :در ایـن
بخـش از کاتالـوگ امـکان مشـاهدهی اقلام
باالدسـت (فهرسـت اقالمـی که قلم مـورد نظر
در آنهـا بـهکار رفتـه) و پاییندسـت (فهرسـت
اقالمـی کـه بـرای سـاخت قلـم مـورد از آنهـا
اسـتفاده شـده) و اقلام مشـابه قلـم کاتالـوگ
شـده وجـود دارد.
■ منافع حاصل از انجام پروژه ی نفت
■ مکانیـزه کـردن فرآینـد شناسـایی و
کدگـذاری اقلام
■ شناسـایی کدهـای  MESCمختلـف
اختصاصیافتـه بـه یـک قلـم کاال (تلفیـق
حـدود  125هـزار کـد )MESC
■ جلوگیـری از اختصـاص کدهـای مختلف به
یـک قلم کاال
■ فراهـم کـردن امـکان شناسـایی اقالم مشـابه
(از نظـر فـرم و عملیات)
■ یکسانسـازی رویههـای شناسـایی اقالم بین
مراکـز طبقهبندی
■ تسـریع فرآینـد سـفارشدهی بـه وندورهـای
نفت
■ تسـهیل فرآیند تأمین قلـم کاالی در انحصار
یـک ونـدور از سـایر وندورهـا و بومیسـازی
قلـم کاال (تولیـد داخل)
■ فراهمسـازی بسـتری جهـت بـه
اشـتراکگذاری اطالعـات قلم بیـن واحدهای
اسـتفاده کننـده از اطالعـات قلـم کاال
■ فراهـم کـردن زیرسـاخت جهـت مدیریـت
تنـوع وندورهـا (شناسـایی حـدود  13هـزار
ونـدور)
■ امـکان تعییـن قطعـات بـهکار رفتـه در یـک
تجهیـز و تشـخیص قطعات مشـترک بیـن دو یا
چنـد تجهیز
■ ایجاد بستر مناسب برای پیادهسازی سیستم
منبعیابی و شناسایی منابع تولید و تأمین جدید
برای اقالم
■ جلوگیری از اشتباهات شناسایی اقالم بهدلیل
اینکه فرآیند شناسایی با دقت و صحت و طبق
منطق از قبل تعیینشدهای توسط یک سیستم
مکانیزه انجام میشود
■ انتقال دانش و تخصص نحوهی شناسایی

اقالم از افراد خبره به سیستم
تبدیل خطوط  MESCاز متن آزاد به زوجهای
مشخصه-ارزش یکی از منافع بارز انجام
این پروژه است .با استفاده از این زوجهای
مشخصه-ارزش امکان تحلیل دادهها بر حسب
گزارشهای مورد نیاز فراهم میشود .مثال
شناسایی وندورهایی که بیشترین اقالم سازمان
متعلق به آنهاست ،شناسایی کشورهایی
که بیشترین وندورهای سازمان متعلق به
آنهاست ،شناسایی کشورهایی که بیشترین
اقالم سازمان از طریق آنها تأمین میشود و...
از جمله گزارشهایی هستند که موجب بهبود
تصمیمات مدیران در هنگام اتخاذ سیاستهای
کالن سازمان میگردد .در نمودار شکل9-
گزارش فراوانیِ اقالم پروژهی نفت برحسب
گروههای طبقهبندی  MESCارائه شده است.
البته پروژهی نفتکد در مباحث تئوری و
نحوهی اجرا مشکالت و نواقصی نیز دارد که
بررسی آنها مجال دیگری میطلبد.
 -9استانداردهای مدیریت اطالعات در
حوزهی نفت

پیدایش و توسعه ی استانداردها در نحوهی
مدیریت و تبادل دادهها روزبهروز در حال
افزایش است .بدیهی است بهکارگیری این
استانداردها ،یکپارچهسازی و تبادل دادهها
را در درون و برون سازمان تسهیل میکند.
میتوان از  PIDXبهعنوان راهکاری مبتنی بر
استاندارد برای سازمانهای فعال در حوزهی
نفت ،گاز و پتروشیمی نام برد.
30
تبادل اطالعات صنعت نفت ( ) PIDXنام
31
کمیتهای در مؤسسهی نفت آمریکاست
که با هدف استانداردسازی کسب و کار
الکترونیکی در صنعت نفت و گاز در سطح
جهان ایجاد شده است .هدف  PIDXتوسعهی
استانداردهای تبادل الکترونیکی دادهها 32و
ایجاد یکپارچکی اطالعاتی در سطح صنعت
نفت و شرکتهای چندملیتی فعال در این
حوزه است .حدود  30شرکت بزرگ فعال در
حوزهی نفت و گاز از جمله شرکت شل به
عضویت این کمیته درآمده و تبادل اطالعات
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خود را در قالب استانداردهای اطالعاتی
 PIDXانجام میدهند.
در ایـن کمیتـه چندیـن کارگـروه کـه هر یک
بخشـی از حـوزهی استانداردسـازی مدیریـت
دادههـا را بـر عهـده دارنـد فعـال هسـتند .یکی
از ایـن کارگروههـا ،کارگـروه کاتالـوگ و
طبقهبنـدی 33اسـت.
 -10کاتالوگ و طبقهبندی

هدف کارگروه کاتالوگ و طبقهبندی ترویج
استفاده و توسعهی فرهنگ واژگان استاندارد
35
باز ،34طبقهبندی و تهیهی قالبهای شناسایی
اقالم جهت دستهبندی و توصیف یکنواخت
اقالم (کاالها و خدمات) در سطح صنعت نفت
است.
در حال حاضر واژهنامهی دادههای صنعت نفت
( )36 PIDDبیش از  4100قالب اطالعاتی دارد.
هر قالب اطالعاتی شامل یک نام مانند یاتاقان
ساچمهای و مشخصههای توصیفکنندهی آن

مانند قطر داخلی و قطر خارجی است .همچنین
درختوارهی طبقهبندی  37 UNSPSCنسخهی
38
 10.0501درختوارهی طبقهبندی مرجع
این سازمان بوده و تمامی قالبهای اطالعاتی
ایجاد شده به این درختوارهی طبقهبندی
مرتبط هستند.
نتیجهگیری

با توجه به آنچه در این نوشتار آمده میتوان
نتیجه گرفت که:
■ بیش از یک قرن از پیدایش اولین نظام
کاتالوگینگ در جهان میگذرد.
■ کدگذاری اقالم حدود  18سال بعد از
کاتالوگینگ اقالم و هنگامی که نیاز به انتقال
اطالعات اقالم کاتالوگ شده مطرح گردید
عملیاتی شد.
■ هنگامی که هنوز بانکهای اطالعاتی و
سیستمهای هوشمند اختراع نشده بود برای
دسترسی سریع به اطالعات ثبت شده در

مستندات (اسناد ،کتابچهها و  )...بهکارگیری
کدهای بامعنا بسیار مفید بود.
■ نحوهی ثبت و نگهداری اطالعات قلم
در قالب خطوط  MESCآن هم بهصورت
سرفصل ،سرفصل فرعی و قلم که موجب
فاکتورگیری اطالعات مشترک بین یک
دسته از اقالم میگردد در دورهی خود بسیار
کارآمد و مفید بوده است.
■ وجود بانکهای اطالعاتی و سیستمهای
هوشمند فهرستگذاری موجب تغییر در
روال ثبت و نگهداری اطالعات شد .مانند
جایگزینی زوجهای مشخصه-ارزش بهجای
خطوط متن باز .یا جایگزینی کدهای بیمعنا
یا سریالی بهجای کدهای بامعنا.
■ در حـال حاضـر اسـتاندارد  PIDXدر حدود
 30کشـور دنیـا بهعنـوان ابـزاری جهـت
استانداردسـازی دادههـای در گـردش مربـوط
بـه حـوزهی نفـت ،گاز و پتروشـیمی کاربـرد
دارد.
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