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  کد در تسهیل تجارت الکترونیک نقش ایران
2، فرهاد کافی1حمیدرضا عسکرپور  

  گذاري کاال و خدمات ایران کارشناس مرکز ملی شماره 2و1
  
  
  
  

  چکیده
در ي الکترونیکـی  بازارهـا ایـن تقابـل در   . یک محصـول اسـت  ار فروشنده و خرید عرضه و تقاضاياي براي تقابل   عرصه بازارهر 

کننـدگان بـراي محصـول مـورد نظـر ارایـه        باید تنها براساس اطالعاتی که عرضهخریدار بنابراین  .دهد رخ میمجازي اي  عرصه
جـارت الکترونیـک بـه    دشواري انجام این مقایسه در عرصه ت. انتخاب کندرا  شنهادبهترین پیمقایسه و محصوالت را  نمایند، می

هـاي   و ناهمگونی و تعـدد اسـتانداردهاي موجـود، یکـی از چـالش      محصولسبب فقدان استاندارد فراگیر طبقه بندي و توصیف 
پـیش   و چالش هـاي با توجه به این موضوع، در این مقاله تجارت الکترونیک  .رو در توسعه تجارت الکترونیک است اساسی پیش
حل مناسب براي این چـالش،   سپس به منظور ارایه یک راه. شود میمعرفی محصول بررسی حوریت و با م سطح ملیروي آن در 

نظام ملی طبقـه بنـدي و   (ایران کد در پایان . گردد می پیشنهاد یک سیستم طبقه بندي و کد گذاري با استانداردهاي توصیفی
در سـطح  حـل   کننده این راه به عنوان فراهمخاص خود به دلیل ساختار، ویژگی ها و قابلیتهاي  ) خدمات شناسه کاال و خدمات

  .گردد ملی معرفی می
  
  
  
  

  ، ایران کدمحصول ، توصیفمحصول تجارت الکترونیک، طبقه بندي: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه - 1

هاي کامپیوتري و تغییرات تکنولوژیکی در این حوزه، اشکال مختلفی از تجـارت ماننـد انتقـال الکترونیکـی      با توسعه شبکه
هـا،   ، تبـادل الکترونیکـی داده  (Online)ل در لحظـه  فرآیند تبادالت و تبدی ،هاي تامین پول، بازار الکترونیکی، مدیریت زنجیره

بـا وجـود اینترنـت و توسـعه روز افـزون فنـاوري پیرامـون آن و        . ایجاد شـده اسـت  ... ار موجودي و کهاي مدیریت خود سیستم
تجـارت  . ]١[ همچنین فراگیر شدن آن، داد و ستدهاي الکترونیکی و حجم مبادالت به شکل چشمگیري افـزایش یافتـه اسـت   

  .تري از تکنولوژي مانند پست الکترونیک را نیز در برگرفته است دامنه وسیع World Wide Webلکترونیکی مدرن بر پایه ا
هـاي   را شامل خرید و فروش کاالها یا خدمات بـر پایـه سیسـتم    (e-commerce)توان تجارت الکترونیکی  بطور کلی می

کسب و کار الکترونیکی تعریـف  ) تجارت(سیماي فروش  ،طور عامه ب ي ووترهاي کامپی الکترونیکی مانند اینترنت یا دیگر شبکه
  .کرد

اي شـرکتها و پدیـدار شـدن شـرکتهاي تجـارت الکترونیکـی و فراگیـر شـدن دات کـام، بسـیاري از           ه با توسعه وب سایت
فتادنـد کـه   نیـز در اوایـل دهـه اخیـر مـیالدي بـه فکـر ا        (Brick-and-mortar)هاي کوچک و حتی خـرده فروشـان    شبکه
این رویه تا آنجا پیش رفت که عـدم وجـود آن سـدي     .]١[خود اضافه کنند يها هاي تجارت الکترونیکی را به وب سایت قابلیت

نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    خانگی در راه ورود به بازار فروش بسیاري از کاالها شده است و حتی براي رفع نیازهاي روزمزه 
  .است

  
  
 و چالش هاي آن تجارت الکترونیک -2

توان گفت در دنیاي امروز با گستردگی شرکتهاي تجارت الکترونیکی در این سـطح وسـیع، یـک شـرکت بـراي بقـاء،        می
هاي مشتري، باید داراي یک تیم مـدیریت الیـق و شایسـته،     عالوه بر داشتن محصول مناسب و با کیفیت و متناسب با خواسته

سب، ساختار کسب و کار طراحی شده مناسب، زیرساختهاي مطلوب با شـبکه ایمـن و   ها و خدمات ارسال و فروش منا سرویس
به عبارتی شرط موفقیت یک شـرکت در حـوزه تجـارت الکترونیکـی از دو جنبـه      . در نهایت وب سایتهاي با طراحی خوب باشد

  .]٢[سازمان مناسب و رویکرد مشتري محوري قابل بررسی است باتکنولوژي 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد و سازمانی میاز دیدگاه تکنیکی 

  تحقیقات بازار و آنالیز و طراحی مناسب کسب و کار و عرضه و تقاضا؛ -
 تیم مدیریت قوي همسو با استراتژي فناوري اطالعات؛ -
 ارایه روش آسان و ایمن تبادل و تعامل با مشتري؛ -
 ؛از روابط مشتري) 360˚(انداز کامل  ارایه یک دیدگاه و چشم -
 نقص کسب و کار؛ اخت یک مدل بیس -
 ؛وژي نوین و بروز رسانی آنلعملکرد بر پایه تکنو -
 از مزیتهاي رقابتی؛) خاصی(تمرکز بر تعداد محدودي  -
 ارایه وب سایتهاي جذاب و کارآ؛ -
 ؛....سازي و موثرسازي فرآیند کسب و کار بر مبناي فناوري اطالعات، مهندسی مجدد و  ساده -
 خدمت ارایه شده؛ درك کامل از محصول یا -

  :می توان موارد زیر را اشاره کرد محوري و از منظر مشتري
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

  
  
  

 دهی به مشتري؛ ارزش -
 دهی مناسب به مشتري و کارآیی محصول؛ سرویس -
 مشتري؛ حفظراهکارهاي تشویقی و  -
 توجه به پرسنل؛ -
 ایجاد حس مشارکت؛ -
 مشتري؛) هید سرویس(توجه به نظرات و تجربیات مشتري و ایجاد زمینه خود سرویسی  -

توانـد در راه ایجـاد یـک     هاي تکنیکی و مشتري محوري کلیدي گفته شده، مشکالتی می حتی با وجود فراهم شدن زمینه
 :]٢[شود اشتراتژي مطلوب براي تجارت الکترونیکی ظاهر شود که اغلب از عوامل زیر ناشی می

 خطا در شناخت مشتري؛ -
 زار؛به با) کاال یا خدمات(خطا در معرفی محصول  -
 خطا در شناخت وضعیت رقابتی بازار؛ -
 العملهاي محیطی؛ بینی عکس ناتوانی در پیش -
 ناهماهنگی بین اطالعات، گزارشات و کنترلها؛ -
 عدم تعهد مدیران و کارکنان؛ -
 ؛...اي و  کمتر تخمین زدن زمان فعالیتهاي اصالحی، توسعه -
 ؛)براي شرکتها نوپا.. .پول، منابع و (خطا در برآورد پارامترهاي غیرقابل انتظار  -

جـام معـامالت در لحظـه    نلکترونیکـی در ا اهـاي ثابـت شـده تجـارت      شده و علیـرغم توانمنـدي   حعالوه بر مشکالت مطر
(Online)توانند بدین صورت معامله شوند مگر اینکه  ، بعضی کاالها به دلیل ماهیت و ویژگی خاص خود نمیEC   بتواند یـک

توانـد بـا    ، تجارت الکترونیکی نمی)بویژه قطعات یدکی(به عنوان مثال در حوزه قطعات . ]٣[مایدراه حل مناسب براي آن ارائه ن
اي دارنـد   هـاي ویـژه   فروشان سفارش قطعات خاص با مشخصه د چرا که اغلب خردهنفروشی سنتی رقابت کن فروشگاههاي خرده

ه اطالعات دقیق، استاندارد و قابل اعتماد در مـورد  عه یک مجموتوانند آنها را انبار کنند و تجارت الکترونیکی تنها با ارائ که نمی
بینـیم کـه یکـی از مهمتـرین      پـس مـی  . تواند مشکل را مرتفع نماید و نقش ایفـا کنـد   خاصی از یک قطعه می) نسخه(ویرایش 

ونیکی و شـرایط الزم  مقوالت در تجارت الکترونیکی، شناسایی و معرفی کاالست که در ادامه پس از بررسی مزایاي تجارت الکتر
پـردازیم و نقـش    براي استقرار آن به بررسی معرفی کاال و چالشهاي پیش روي توسعه تجـارت الکترونیکـی از منظـر کـاال مـی     

 .کنیم هاي خاص پرداخته و نقش آن را در تجارت الکترونیکی در کشور تحلیل می بندي و کدگذاري با قابلیت هاي طبقه سیستم
  
  
  رت الکترونیکمنافع تجاو  مزایا -3

تـوان   با استناد به مطالعات انجام شده، تجارت الکترونیکی داراي منافع بالقوه بسیاري است و با توجه به حوزه اثر آن مـی 
  :کننده به شرح زیر فهرست نمود سه دسته منافع در حوزه تجارت و کسب و کار، دولت و مصرف

  :...)تولید، توزیع و (تجارت و کسب و کار 
  ؛....کننده، مشتري و  سرویس به مشتري با پست الکترونیکی براي ارتباط با تأمینبهبود و  -
 ؛)روز ساعت شبانه 24(افزایش زمان مفید تجارت  -
 تر و سریعتر؛ ها با زنجیره تأمین کوتاه کاهش موجودي -
 ؛(Online)آنی دي متعدارآیندهفسادگی و ارزانی معامالت با انجام  -
 جاد فرصت نوآوري؛راههاي جدید کسب و کار و ای -
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 المللی؛ د رقباي جدید و ایجاد فرصتها در سطح بیناایج -
 ؛....و  B2B ،B2Cکسب و کار جدید با توسعه تجارت الکترونیکی،  -
 ایمنی سیستم پرداختها؛ -
 .کاهش فاصله رقابتی -
 :کننده مصرف
 ؛...وها  خدمات پست سنتی و کاغذ بازيایجاد کانال دسترسی مؤثر، مناسب و ارزان با حذف  -
 جویی در زمان؛ صرفه -
 تر با اطالعات بیشتر؛ هاي متنوع افزایش حق انتخاب با ارائه گزینه -
 .حفظ مشتري محوري -
 :دولت
 گزاري مناسب با دسترسی دائمی به وضعیت کسب و کار با کنترل آسان؛ ها و سیاست ارائه برنامه -
 تعامل سریع و ارزان با بازار؛ -

  
  
 یرانایگاه تجارت الکترونیکی در اج -4

انـد و   اي انجـام داده  هاي گسـترده  هر چند بسیاري از متخصصان ایرانی در توسعه تجارت الکترونیکی و معرفی آن فعالیت
هـاي تجـارت    قابلیـت بـه رغـم     .دهنـد  با تحویل کـاال در محـل را ارایـه مـی    هایی نیز خدمات فروش الکترونیکی  ظاهراً شرکت

هـاي   عدم وجـود زیرسـاخت  به سبب متأسفانه تجارت الکترونیکی هنوز در ایران  شد،ذکر  3ی که در بخش الکترونیکی و منافع
. زوایاي مختلـف بررسـی و تحلیـل کـرد     توان از ها و معضالت تجارت الکترونیکی در کشور را می چالش .استشکل نگرفته الزم 

ؤثر هستندکه از جمله آنها می تـوان  زیرساختهاي متعددي در شکل گیري و توسعه تجارت الکترونیک مهمانگونه که گفته شد 
، زیـر  فرهنگـی و اجتمـاعی  زیر سـاختهاي علمـی،   ، زیرساختهاي اقتصادي و حقوقی، رساختهاي فنی، تکنیکی و ارتباطاتزیبه 

ایـن   بسـیاري از ایـن   ،بـه دالیـل متعـدد   . ]۴[اشـاره کـرد   محصـول  معرفـی  هاي حوزه ر ساختیزساختهاي امنیتی و ایمنی و 
الکترونیـک در کشـور ایجـاد کـرده     د کارآمد در کشور محقق نشده و چالش ها و مشکالتی در توسعه تجـارت  زیرساختها در ح

  .]۵[است
و کـار و تجـارت    به عنوان ابزار کارآمد در اختیـار کسـب   وتواند در یک محیط رشد کند  تجارت الکترونیک در صورتی می

بنابراین الزم است که براي ایجاد هر یـک  . ی و همسویی ایجاد گرددآنها هماهنگبین قرار گیرد که همه تسهیالت فوق فراهم و 
منـافع   با سرمایه گذاري در این حوزه در جستجويمطالعات دقیق ارائه گردد و کارهاي مناسب براساس  ، راهاز زمینه هاي فوق

  . ناشی از تجارت الکترونیک باشیم چرا که یک ضرورت دنیاي امروز است
  
  
 هاي معرفی محصول یر ساختز یک وتجارت الکترون -5

حصول میـان خریـدار و فروشـنده    مبناي انتقال اطالعات م ،سنتی قواعد معنایی و دستوري زبان مورد استفادهدر تجارت 
  .معرفی و نمایش محصول و رسیدن به یک درك واحد از آن دشوار استاست اما در تجارت الکترونیک یافتن زبان مشترك 

شـرط الزم توسـعه   آن هـاي معرفـی    سـاخت  ، توسـعه زیـر  است ترین موجودیت در عرصه تجارت مهم محصولجا که  از آن
همانگونه که گفته شد براي اینکه بتوان کاال و هر موجودیت قابل معامله اي را در تجـارت الکترونیـک   . تجارت الکترونیک است
  امکان جستجوي کاال را  ست وا محصولو نمایش  شناسایی شامل طبقه بندي، معرفی. نمودرا شناسایی  واردکرد باید بتوان آن
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را در اختیار کاربر یا خریدار قـرار داد و   محصولعالوه باید بتوان توصیف کاملی از ه ب. هاي تأمین فراهم می کند در زنجیره
   .مشابه را داد محصوالتبه خریدار امکان مقایسه بین 

شـکل  محصـول  است که بـر مبنـاي توضـیحات    محصول تالوگ استفاده از کا محصولشناسایی و معرفی متداول در روش 
  :از ندعبارتوجود دارد که ها  کاتالوگی نیز در طراحی و مدلسازي یها چالش .گیرد می

   ؛گیهاي یک جدول براي همه محصوالت هاي محصول با مجموعه ویژ تنوع زیاد گروه -
   ؛محصوالتـ تنوع طراحی جداول براي همه محصول به جاي یک جدول براي همه 

   ؛بندي هـ تصمیم گیري در مورد مبنا قراردادن یک ساختار طبق
   .ـ سیستم موجود

  
هاي اقتصادي و بازار، خریدار باید بتواند پیشنهادات فروشندگان را دریافت و از بین آنها بهترین گزینه را انتخاب  در محیط

مقایسه بین چنـد محصـول، حتـی بـا وجـود       .مینه وجود دارداما در حوزه تجارت الکترونیکی یک چالش بزرگ در این ز. نماید
این مسـئله ناشـی از وجـود    . هاي الکترونیکی متنوع غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشوار است اطالعات وسیع و جامع و کاتالوگ

د داد و سـتد  توصیف کاال یا خدمات است زیرا در این روش هـر یـک از طـرفین فرآینـ    و استانداردهاي متفاوت در طبقه بندي 
نقـش واسـط بـین     از این رو بازار مجبور بـه ارائـه محیطـی اسـت کـه      .]١[ ممکن است با قالب خود به تبادل اطالعات بپردازد

هـاي بسـیاري صـورت گرفتـه کـه اغلـب        براي رفع این مشکل فعالیت. استانداردهاي مورد استفاده طرفین معامله را بازي کند
 ]٧[  ecl@ss و ]UNSPSC ]۶ اي نظیـر  از بین اسـتانداردهاي شـناخته شـده   ) میانی(ط سوابراساس ایجاد یک استاندارد 

دارنـد و خصوصـیات   بر مبناي خانواده محصـوالت مـرتبط   باال به پائین   بندي یک ساختار هاي طبقه این سیستم .]٨و١[ تاس
باید سـاختار سلسـله مراتبـی داشـته     یک سیستم طبقه بندي خوب . شوند سطوح طبقه بندي از سطوح باال به پائین منتقل می
 کـه بـه تمرکـز بـر    تـر هسـتند    از یک کالس یا خانواده بزرگمنحصربه فرد باشد چرا که کاالهاي مجزا در آن بیانگر یک نمونه 

بندي نسبت به ورود کاال و  به عالوه باید طبقه. نماید کمک می ،ها الزم است ها که براي اهداف شرکت  یف ویژگیسطحی از تعر
  .حصول جدید انعطاف پذیر باشدم

بعالوه یک سیستم طبقه بندي مطلوب باید داراي ویژگی ارتباط بین توصیفات، واژه نامه توصیفات و امکان جسـتجو بـر   
مام ایـن ویژگـی هـا ایـن      تاما با وجود دارا بودن . ستم ها مشمول این خصوصیات هستندکه این سی ،]٩[اساس کلیدواژه باشد

سیستم ها به دلیل مغایرت در ساختار طبقه بندي و استفاده از استانداردهاي متفاوت در تعامل و ارتباط با هم با مشکل مواجه 
  .]١٠[محصول کاغذ تحریر نمایش داده شده است براي 1هستند که این موضوع در شکل 

 ecl@ssبه عنوان مثـال در سیسـتم   . یستم طبقه بندي وجود داردهمانگونه که در شکل می بینیم تعارضاتی بین دو س
تداخل طبقه بندي مشاهده می شود و ملزومات اداري دیگر خود زیر گروه ملزومات اداري هسـتند یـا محصـولی ماننـد خمیـر      

ت در کـالس محصـوال   ecl@ssدر رده آخر مواد و محصـوالت کاغـذي قـرار دارد و در     UNSPSCدر  (paper pulp)کاغذ
چند نوع محصـول   UNSPSCهمچنین می بینیم که در . نیمه تمام و غیر مرتبط با محصوالت صرفاً کاغذي جاي گرفته است

حتـی در  . هریک از این محصوالت در کالس هـاي متقـاوتی قـرار گرفتـه اسـت      ecl@ssدر یک گروه طبقه بندي شده اما در 
در کـالس محصـوالت کاغـذي جـاي دارد، در      UNSPSCدر  مواردي علی رغم این که یک محصول مانند دسـتمال کاغـذي  

ecl@ss این نمونـه و نمونـه هـاي بسـیار دیگـر معـرف       . جزء کالس وسایل نظافتی و غیر مرتبط با فرآورده هاي کاغذي است
چالش اساسی در معرفی و نمایش یک محصول با سیستم هاي طبقه بندي متفاوت هستند و خریدار را در شناسایی و انتخـاب  

  .محصول مورد نظر دچار مشکل می کنند
 وریـت اتوماسیون بـا مح  يها کثر مطالعات به دنبال یافتن سیستمامعموالً  هااز این سیستم سیستم واسطبراي ایجاد یک 

  بدین ترتیب که این سیستم ها اطالعات منابع داده نامتجانس و ناهمگن همچون . فوق الذکر هستند استانداردهايیکی از 
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را استخراج و متمرکز کرده و مجموعه اطالعات جـامعی شـامل    (XML)ا، اهداف و منابع نیمه ساخت یافته وابستگی ه
. و روابط متقابل حاصل از یکپارچه سازي ها ایجـاد مـی کننـد    (interface)روابط فی مابین استخراج شده توسط یک میانجی

نادار بودن تعامالت بین طرفین وجود دارد که یک معماري الیـه  هایی نیز در زمینه ایجاد فهم مشترك براي اطمینان از مع مثال
  . ]١١[هاي اطالعاتی تحت وب ارائه می دهند بندي شده براي درك مشترك از مدل

  

  
  مشکل نمایش محصول با الگوهاي مختلف طبقه بندي براي کاغذ تحریر - 1شکل 

  
  

کارآمدي بر پایه تکنولـوژي اطالعـات، بـراي رفـع مشـکل       ، ابزارهايگونه که مشهود است در اغلب این تحقیقات اما همان
شناسایی کاال در تجارت الکترونیک ارائه می شود و کمتر به مسئله اصلی یعنی یکنواخت سازي اطالعات و توصـیفات پرداختـه   

  :]٨[ توان انجام داد کاال سه فعالیت می شناساییبه منظور یکسان سازي استانداردهاي . شده است
  
به کمک آن بتوان  هاي متفاوت که مفاهیم، اصول و خصوصیات متفاوتی دارند تا بندي تباط متناظر بین طبقهایجاد ار -1

  . طبقه بندي کردی محصول جدید را در الگوی
کنیم نیاز به اطالعـات   هاي مختلف ایجاد نمی طبقه بندي مجدد یک کاال که چون تناظر یک به یکی بین طبقه بندي -2

 . گیري در مورد یک نظام طبقه بندي جدید استواقعی کاال و تصمیم 
 .تبدیل توصیفات اصلی و اولیه کاال به یک قالب توصیفی جدید -3
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به آن پرداخته شده اسـت، غنـی    د ولی موضوعی که تاکنون کمترنند این سه فعالیت ممکن است تاحدودي موثر باشهرچ
  . ]٨[سازي توضیحات و استانداردهاي کاال است

  
   بندي و کدگذاري کاال هطبق سیستم ملی -6

سیستمی است که اطالعات پایه زنجیره تامین در حوزه کاال را تحت  )کد ایران( سیستم ملی طبقه بندي و کدگذاري کاال
این سیستم با ابزار طبقه بندي و کدگذاري کاال، زبـان مشـترك و مفـاهیم    .  کند کنترل درآورده و به عناصر سیستم تزریق می

المللـی و   طح ملی ایجاد نموده است و کلیه اطالعات قلم کاال  از قبیل مشخصات فنی، استانداردهاي ملی و بـین مشترکی در س
اطالعاتی بسـتر نماید به عبارتی این تسهیل با پوشش زبان مشترك،  مشخصات تولید کننده یا عرضه کننده را ثبت و ذخیره می

  .است مدیریت آن را در زنجیره تامین فراهم آورده و حافظه اجتماعی زمینه الزم براي شناسایی کاال و
طبقـه  . چون سیستم فوق الذکر یک سیستم طبقه بندي ـ کدگذاري است باید براساس یک نظام طبقه بندي عمل نماید 

بندي در این سیستم داراي یک ساختار شش سطحی ماهیتی ـ کاربردي است بدین معنی که سعی بر آن است که صرف نظـر   
 تصـور که محیط کاربرد خاصـی بـراي آنهـا م   ) قطعات(بندي صورت گیرد به جز در مورد کاالهایی  ارکرد کاال، طبقهاز محیط ک

   .]12[است
کند که معـرف جایگـاه    رقمی تولید می 7سیستم یک کد طبقه بندي  به صورت کد، شکل گیري ساختار طبقه بنديدر 

طبقه بندي ارائه شده در این سیسـتم یـک الگـوي سلسـله مراتبـی      الگوي  ).2شکل ( یک طیف کاال در نظام طبقه بندي است
برد و در هر سطح تعاریف مشخصی بـراي گـروه کـاالیی آن     است که هرسطح از ساختار خصوصیات سطوح باالتر را به ارث می

  .شود سطح ارائه می
  

  
  ساختار طبقه بندي ایران کد: 2شکل 

  
شود که در برگیرنده یک طیف کاالیی خاص با ویژگیهاي مشترك است با ادعـاي اینکـه    م پایه تکمیلی معرفی میبا عنوان نا   

براي ایجاد کد منحصر به فرد از دو جزء درگیر در ساختار و تولید کد کمـک  . تواند اقالم کاال را کدگذاري نماید این سیستم می
  : کند ولید میت 3مطابق شکلرقمی  16که کدملی ،گرفته شده است

  

  
  ساختار کد ملی -3شکل 

  کالس
  سرگروه   * *

  گروه  * 
  زیرگروه    *

  دسته  * 
  زیردسته  * 

*   

******* 
 نام پایه

***** 
 کد عضویت

**** 
 )توصیف کاال(شماره سریال 
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شود که براي  یک قلم کاال مشخص می)تولید کننده یا توزیع کننده(کنندهعرضه مرجع  ،ا استفاده از شماره عضویتب

در سـاختار طبقـه   معرفی و شناخت قلم کاال از الگوي وصف که توضیحات یک قلم کاالي خاص در طیف کاالیی تعریـف شـده   
  . انجامد رقمی می 16که در نهایت به یک کد . بندي را در بر دارد در تکمیل کد ملی استفاده شده است

  
  
 سیستم طبقه بندي و کدگذاري ملی و تجارت الکترونیک در کشور  - 6

بـه عـالوه داراي   این سیستم قابلیت پوشش تمام کاالهاي موجود در چرخه تامین کاالهاي در سطح ملی را دارا اسـت و  
ایـن  . ]١٢[ ویژگیهاي یک نظام خوب طبقه بندي نیز هست و از تسهیل کدگذاري کاال در سطح قلم کاال نیـز برخـوردار اسـت   

دیگـر   هايهاي کاربردي فراوانی را به عنوان مبناي کاربرد تواند زمینه استفاده سیستم داراي ویژگیهاي خاصی نیز هست که می
  : جمله  از. فراهم کند

بهره گیري از مکانیسم ژنریک سازي با هدف تناظر بین کاالهاي با کاربرد یکسان از طریـق یـک کـد ژنریـک و      •
   ؛مطابق با استانداردهاي ملی و بین المللی

 
  ؛مالتوضیحات کاال و ارائه اطالعات مبناي کاال به همراه مشخصات فنی، منابع خرید، استانداردهاي اق •

  
  ؛مانند کاتالوگ و بروشورها ارائه مستندات اقالم کاال •

  
 ؛تخصصی بهره گیري از پرتال اطالع رسانی با امکان جستجوي متنوع در سطوح مختلف •

  
هاي کدینگ بین المللی مطرح و جـامع دیگـر و ایجـاد تنـاظرات بـین سیسـتم ملـی و         قابلیت ارتباط با سیستم •

  ؛هاي دیگر سیستم
  

 ؛ی براي کاالهاي جدیدهاي پیش بینی شده آت قابلیت انعطاف و ظرفیت •
  

فعالیت هاي بسیاري با محوریت سیستم هاي طبقه بنـدي و کدگـذاري ماننـد    همچنانکه پیش از این نیز مطرح شد 
UNSPSC ]۵[ ،eCl@ss ]۶[  صورت گرفته است که سیستم ایران کد در مقایسه با این سیستم ها داراي ویژگی هاي ... و

بــه آنهــا    1جــدول   ــارزي اســت کــه در  ب
  .اخته شده استپرد

  
       
  

  
  
  

  
  مقایسه سیستم ایران کد با سیستم هاي دیگر - 1جدول 

  

 UNSPSC eCl@ss Iran-Code  ویژگی
     ساختار طبقه بندي باال به پایین

     توصیف کاال
     مراجع 

     رسیدن به نام قلم کاال
     تناظرات با دیگر سیستم ها
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که  ن گفت سیستم مذکور هر سه فعالیتیتوا لی طبقه بندي و کدگذاري کاالي کشور میتوانمندیهاي سیستم م بنابر
بـه طـور یکجـا ارائـه     ن در تجارت الکترونیک الزم است را آبراي توسعه ساختارهاي طبقه بندي متفاوت در راستاي استفاده از 

و به دلیـل نـوع سـاختار آن قـادر بـه توسـعه یـا        قابلیت تحلیل و طبقه بندي یک کاالي جدید را دارا است  دهد چراکه اوالً می
کاال را در قالب یـک الگـوي وصـف مشـخص      مبناياصلی و  صیفاتجایگزینی کاال در ساختار طبقه بندي است و دوم اینکه تو

ف در و ایجاد تناظر با دیگر سیستم ها را دارد و بـه عبـارتی بـین اسـتانداردهاي مختلـ      دهد و سوم اینکه قابلیت تطابق ائه میار
  . ئه دهدارا استاندارد یک قالب تواند کند و پل ارتباطی آنهاست، بنابراین می توصیف کاال یک رابطه برقرار می

چنـد در راسـتاي   هر. تواند ابزار کارآمدي در اختیار تجارت الکترونیک در کشـور باشـد   با این توصیف این سیستم می
هـا و   توانـد بـا ارتبـاط بـا شـرکت      این سیستم مـی  ،گیرد میگرفته و  رت توسعه توانمندیهاي این سیستم فعالیتهاي زیادي صو

جستجوي قوي در معرفی و نمایش اطالعـات اقـالم کـاالي در گـردش در چرخـه       ابزارهاي اینترنتی آن ها به عنوان یک  درگاه
   .کشور عمل نماید

  
  

  گیري و پیشنهاد یجهتن
ا حضور محصوالت در عرصه تجارت الکترونیک، عدم وجود شـناخت  با توجه به اینکه اساسی ترین چالش در ارتباط ب  

جامع و یک الگوي استاندارد جامع طبقه بندي و توصیف محصول است بنابراین به نظر می رسد که بـه جـاي تمرکـز بـر ابـزار      
أسفانه تاکنون کمتر واسط بر پایه تغییرات تکنولوژي اطالعات، بهتر است مطالعات بر ایجاد چنین سیستمی تمرکز نماید که مت

توسعه تجارت الکترونیک به وجود یک سیستم جامع با امکـان ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـر اسـتانداردها        . به آن پرداخته شده است
سیسـتمی  ) نظام ملی شناسه کاال و خدمات کشـور (از آنجا که ایران کد . وابسته است کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست

فته شده را در بر می گیرد، بنابراین می تواند یک راه حل براي مشکل شناخت محصـول در سـطح ملـی    است که خصوصیات گ
باشدو فروشندگان و عرضه کنندگان می توانند با تکیـه بـر آن، بـه ایجـاد یـک درك مشـترك از محصـول بـراي خریـداران و          

  .فروشندگان در راستاي توسعه تجارت الکترونیک در کشور کمک کنند
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