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استفاده از سطح  افزایشدلیل ه ب. ذاردگمیبا انتشار این گزارش به اشتراک به طور ساالنه ها و اقدامات خود را ژاپن طرح GS1سازمان 
ایجاد  از اینترنت وسیع دیجیتالی شدن و استفاده نسبت بهپاسخگویی ، این سازمان امکانات نوینی را جهت ژاپندر فناوری اطالعات 

 باشد:ژاپن به شرح زیر می GS1سازمان  2021-22سند گزارش سال  خالصه اهمّنموده است. 
 

اندازی کرده است که اطالعات مربوط به کدهای راه "رجیستری پلتفرم"نام خدمات پایگاه داده جدیدی به GS1بین المللسازمان  -1
ها را مکان  را ذخیره نموده و اطالعات ضروری برای شناسایی محصوالت و GLNو  GTINمانند  GS1شرکتی و کلیدهای شناسایی

 GS1سیستم با مدیریت مرکزی برای اطالعاتی است که با کلیدهای شناسایی در این زمینه ایجاد و ارائه یک GS1هدف  دهد.ارائه می
 .باشندمرتبط می

 ایجاد نموده را (1GJDB)ژاپن  GS1سیستمی به نام بانک داده   2019ژاپن از مهر ماه )ماه اکتبر( سال  GS1در این راستا، سازمان
دهد و این امکان را فراهم آورده است تا اطالعات محصول ها را ارائه میو اطالعات مرتبط با آن GTINکه ثبت و مدیریت کدهای

 GS1پلتفرم یستریژاپن در رج GS1سازماناعضاء  های پایگاه داده داخلی منتشر کند.و سیستم GS1شده را در رجیستری پلتفرمثبت
 . ندنکیرا فراهم مبه رجیستری مذکور اعضاء نقطه ورود آن سازمان  و  بانک داده ثبت نام شده

و هدف  دهمالک برند ثبت ش 11500 بایتوسط تقر GJDBمورد کاال در بانک 1،500،000، بالغ بر 2021( سال یماه )ماه جوال ریتا ت
مرتبط و سپس  عیمحصوالت در صنا یاطالعات یهاگاهیپا یژاپن گسترش اطالعات محصول در بانک مذکور با همکار GS1سازمان

 است. یمسائل مختلف مرتبط با تبادل اطالعات محصوالت داخل لیجهت تسه آن یهایژگیو یجیتدر تیتقو
 

 
دهد اطالعات محصول با که به کاربران امکان می گردید اندازیراه 2021در ژانویه  "GJDB × scan"برنامه تلفن هوشمند به نام  -2

 × GJDBکند، برنامه را روی بسته محصول اسکن می GS1اسکن بارکد روی بسته محصول نمایش داده شود. زمانی که کاربر نماد 

scan بانک اطالعات محصول ثبت شده را در GJDB  کد کند که آیاهمچنین تأیید میداده و نمایش GTIN  بر اساس پیشوند معتبر
توانند از این برنامه برای ارسال بازخورد در کاربران همچنین می است. صادر شدهژاپن  GS1 مجوز آن توسطاست که  GS1شرکتی 

مورد اطالعات نمایش داده شده محصول و درخواست ثبت اطالعات محصول استفاده کنند. این بازخوردها با صاحبان برند به اشتراک 
 .شودگذاشته می

 

های آوری ویژگیبه جمع و اقدام اندازیراه1988را از سال ( 2JICFS/IFDB)ه داده کاتالوگ محصوالت ژاپن پایگا GS1سازمان -3
های محصول نه تنها مستقیماً مقادیر نموده است. دادهسایر بندی محصول، وزن و ، نام محصول، دستهGTINاساسی محصول، مانند کد 

ها و غذاهای اطالعاتی محصوالت صنایع مختلف از جمله نوشیدنی هایپایگاه شوند، بلکه ازتوسط تولیدکنندگان محصول ثبت می
شوند. بر اساس آمار ارائه آوری میالکترونیکی مصرفی و داروهای بدون نسخه جمع آرایشی، لوازمشده، کاالهای خانگی و لوازمفرآوری
 موجود 2021در این دیتابیس در سال ثبت شده   محصول 7،716،667ژاپن، تعداد  GS1سازمان 2022-2021گزارش سال  شده در
 است. 

 

                                                           

1 - GS1 Japan Data Bank  

2 - JAN Item Code File Service/Integrated Flexible Data Base 
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بارکد  ای GS1 -128ی)نمادها GS1یدر کشور ژاپن با بارکدها یپزشک یهااز دستگاه یریتعداد کث ،یبهداشت هایمراقبت نهیزم در -4
 خیشماره بهر و تار: اطالعات )به عنوان مثال ریو سا GTINکه شامل کد  شوندیم یگذار( برچسبGS1 DataMatrix یدوبعد

خواهد شد.  لیتبد یالزام قانون کیبه  2022از دسامبر  یپزشک یهادستگاه یبارکد برا یگذارچسبخصوص، بر نی. در اباشدیانقضا( م
اطالعات در مورد  GS1یسروکار دارند، درصدد هستند تا با استفاده از بارکدها یکه با محصوالت پزشک یفروشانعمده ط،یشرا نیتحت ا

 و کارآمدتر انجام شود. ترمنیمحصوالت به صورت ا عیتا توز ندینماو بررسی کنترل  ،حمل و نقلهنگام محصول را 

 
با هدف بهبود رقابت  2011 ه(م اردیبهشت ماه )ماه شورای همکاری تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان به طور رسمی در -5

ها و بهبودهای گسترده برای مدیریت زنجیره تامین در صنعت از طریق پیگیری نوآوری سالمجهانی و کمک به سبک زندگی 
 محصوالت مصرفی تاسیس شد.

خانه، برگزاری دبیراین کنند. ژاپن و مؤسسه اقتصاد توزیع ژاپن به طور مشترک به عنوان دبیرخانه شورا خدمت می GS1سازمان 
چشم انداز شورا و پذیرش ها در مورد آغاز کرد. آن در همان تاریخ شرکت عضو موسس 15جلسات مقدماتی را برای ایجاد شورا با 

های ، شرکت2011اردیبهشت ماه . در پرداختند مذاکرهبه های شورا با وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت چگونگی مدیریت فعالیت
این شورا از  اعالم کردند.« فروشانفروشان و خردهمجمع مشارکتی تولیدکنندگان، عمده»این شورا را در موسس تشکیل رسمی 

ها های انجام شده توسط کارگروه. نتایج فعالیتکنداستفاده میگروه کارو جلسات  : جلسات عمومی، جلسات راهبردیی شاملساختار
 شود.یدر مجمع عمومی ساالنه گزارش م

تحویل مواد  بهبود بخشیدن ها،مرجوعیبا تمرکز بر کاهش  یلجستیکامور سازی پیگیری بهینه شامل هاگروهکاریکی از این وظایف 
بین تولیدکنندگان، ماگذاری اطالعات اشتراک به در ترویج نیز هاگروهسایر  .باشدمی ایتک نسخهو داروهای  غذایی فرآوری شده

گروه مطالعاتی برای ارتقای کار، سازی لجستیک: کارگروه بهینهمانندی یهاکارگروه مشارکت دارند.فروشان فروشان و خردهعمده
گزارش خود  که فروشیخردهپروژه اطالعات چند زبانه محصول و گروه مطالعات فناوری گروه کار ،ساخت و ساز لجستیک هوشمند

 د. دادنارائه  2020 سال در مجمع عمومی سال هایدر مورد فعالیت را
 

 نترنتیبر ا یمبتن 4EDIها یا تبادل الکترونیکی دادهاستاندارد  یهاامیپ به استفاده از  "  3Ryutsu BMS " و سیستم خدمات -6
بندی شده کاالهای بسته های تامینبرای افراد مرتبط با زنجیره خدماتاین  ی اشاره دارد.فروشان ژاپنفروشان و عمدهخرده یبرا

 اند در نظر گرفته شده است.های سیستم اطالعاتی منصوب شده، به ویژه افرادی که به تازگی به بخشCPG 5  ی یافمصر

  

                                                           

3 - Ryutsu Business Message Standard 

4 – Electronic Data Interchange 

5 – Consumer Packaged Goods 
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اند، اما کرده ی( را معرفموجود در تصاویرکاراکتر متون و بازشناسی )  6OCR یهادستگاه ،ریاخ یهادر سال هااز شرکت یبرخ  -7
 یمعرف خیاطالعات تار تیریمد یرا برا یاختصاص یکننده بارکدها دیاند. چند تولاستاندارد نشده یمتن یهاداده یهاها و قالبفونت
 .ستندیها قابل استفاده نشرکت نیبارکدها ب نیاند، اما اکرده

ممکن است منجر  نیشوند و اینم رفتهی، محصوالت توسط خرده فروشان پذبصورت موفق عمل نکند  7FIFO روش ژاپن، اگر در
شود و عمده فروشان یداده م شیکارتن با چاپ متن نما یهااطالعات در جعبه شتریشود. ب ییغذا رفتن، بطور مثال، موادبه از دست 

 کنند. یم واردخود  یموجود تیریمد ستمیداده ها را در س نیا یبه صورت دست
 یبه زبان ژاپن یکارتن یهاجعبه یرا برا GS1 QR/GS1-128بارکد  یهاژاپن دستورالعمل GS1 سازمان ،2020سپتامبر  در

 GS1استاندارد  یبارکدها ریسا ای GS1 QR یاستفاده از کدها نگامرا در ه یدیو نکات کل نیدستورالعمل قوان نیا. منتشر کرد
 حیکارتن تشر یهاجعبه یرو بهرو انقضا( و شماره  استفاده زمان نیبهتر د،ی)تول خی، اطالعات تارGTIN کدهای یرمزگذار یبرا
نه  آنمحصوالت مورد نظر  گردید که هیته یفروشان ژاپنفروشان و خردهعمده دکنندگان،یتولهمکاری با  دستورالعملاین  .کندیم

  است. یعموم یروزانه و کاالها حتاجیها، بلکه ماینیریها و شیدنیشده، نوش یفرآور یتنها غذاها
شود اطالعات بیشتری در آنان کدگذاری می رایز باشد،می GS1-128 ینمادهابیشتر از  ژاپن کشوردر  QR GS1 یکدها کاربرد
 خطا هستند. حیتصح یژگیو یو دارا

 
 نیژاپن با انجام چند 1GS، سازمان هانوشیدنی نیتام رهیزنج ییکارابهبود و   8EPC/RFID  هایبرچسب استفاده ازدر ارتباط با  -8

 کرده است. تیژاپن تقو کشور یدنینوش دکنندگانیتعامل خود را با تولی، شیمطالعه آزما
چندین  تهیکم نی. انموده است جادیا 2020سال  در نیتام رهیزنج ییکارا یرا برا یاتهیکم ژاپنوزارت اقتصاد، تجارت و صنعت 

 زیژاپن ن GS1 سازمان خود انجام داد که یقاتیاز پروژه تحق یبه عنوان بخش EPC/RFID هایگت را با استفاده ازطرح آزمایشی 
وزارت اقتصاد،  است، ندهیدر آ نیتام رهیزنج ییکارا یارتقا یبرا یضرور ابزار کی RFIDفناوری  که  ییدر آن شرکت داشت. از آنجا

  تمرکز کرده است. یفناور نیا یبر رو زیتجارت و صنعت ن
خود از مرحله  یهایموجودباره در قیدقات ملزم به ارائه گزارشنوشیدنی  هاینهکارخا ها،نوشیدنیبر  اتیبر اساس قانون مالاز طرفی، 

 انکه زم ییجا ،خود یرا در انبارها نوشیدنی ،دکنندگانیاز تول یاری( به دولت هستند. بسنیتام رهیقبل از ورود به زنج ی)حت دیتول
 .کنند یم رهیذخ، شودیم یموجود یدست تیریصرف مد یادیز یانسان یرویو ن
کند. یوابسته م یفرد یهارا به مهارت و اموراست  زمانبر یندیاست، که فرآ یبر کاغذ و حافظه انسان یمتک یفعل تیریمد ستمیس

مقدار و مکان محصوالت را به  نییتع ،یموجود تیریمد یبرا EPC/RFID فناوری بر یمبتن یاطالعات ستمیس کیاستفاده از 
ی هاکه داده گردید دییتادر نهایت  .شودیکار م یرویدر ن یقابل توجه ییجوباعث صرفه جهینتو در  سازدیصورت خودکار ممکن م

 د.نشو تیریبدون مشکل مد هانوشیدنی نیتام رهیدر هر نقطه در زنج تواندیحمل و نقل م یبرامورد نظر 
 
 

                                                           

6– Optical Character Recognition 

7– First In, First Out   

8– Electronic Product Code/ Radio Frequency Identification   
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از ، کار گروهی قسمتی گیرد. اصوالَقرار  و بررسی مورد توجه یگروه هایکار یبرا مناسب یالگو یک عنوانتواند به میجامعه ژاپن 

و رضایتمندی  کار گروهی در به پیشرفت کند کهزمانی رسمیت پیدا می در ژاپن های فردیمشارکتآید. به حساب میفرهنگ ژاپن 
فرهنگ مشارکت گروهی را ترویج داده ، و فناورهای نوین ارتباطی هایشبکه ژاپن با استفاده از GS1سازمان  .منجر شوددر جامعه 

و نظام فکری پرداخته است. شبکه ارتباطی شامل دولت و  رسانی این فرهنگهای سازمانی به اطالعیت و فعالیتفو با انتشار ظر
و  پاسخ سریعارائه باشد. هدف این سازمان های عضو آن میو سازمان GS1الملل های کشور ژاپن، و همچنین سازمان بینشرکت

 باشد. ان میگکنندمصرف مندیرضایت افزایشو  عملیات تجاری سازی و بهبودی جامعه، سادهمناسب به نیازها
 


