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  مقدمھ 1

  طرح ھدف .1.1

تعریــف ارائھ یک دستیابی بھ این سند، ھدف از تعریف 

مشترک از آیتم ھای اطالعاتی طــرح کنتــرل اصــالت در بــین 

مجریان طرح کنترل اصالت و استاندارد سازی نحــوه تبــادل 

اطالعات مذکور مابین مجریان طرح کنتــرل اصــالت و سیســتم 

 .باشدپشتیبان مرکزی می

  ی کاربرد طرحدامنھ .1.2

تعریــف ارائــھ دامنھ کاربرد طرح در حال حاضر شــامل 

مشترک آیتم ھــای اطالعــاتی طــرح کنتــرل اصــالت و تبــادل 

ن مجریان طرح کنتــرل اصــالت و سیســتم اطالعات مذکور مابی

  .باشدپشتیبان مرکزی می

   تعاریف .1.3

معــانی بــھ  توجھبا  ذیل اصطالحات ،در نگارش این طرح

 قرار گرفتھ است: رد استفادهوم زیردر  مندرج

 : کارفرما

 سازمان غذا و دارو، در این مستند ر از کارفرماومنظ

 است.
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 : انمجری

مجریان طــرح کنتــرل ، در این مستند انمجریر از ومنظ

 است. ھای سالمت محورفراوردھاصالت 

 

  :  طرح اصالت

  ھای سالمت محورفراوردھطرح کنترل اصالت 

  :  سیستم پشتیبان

  سیستم مرکزی پشتیبان سازمان غذا و دارو

  :اصالت شناسھ

حال در  قرار دارد زیر الیھ پوشانندهکھ شناسھ این 

 .گرفتھ شده استدر نظر رقمی و صرفا عدد  16حاضر 

(کھ  بھ ھر شرکتشده تخصیص داده  )Prefix( پیش شماره

بخش اول این عینا در  آید)،میدر ادامھ توضیح آن 

  بکار گرفتھ خواھد شد. رقم اول، 5، بھ عنوان شناسھ

  : شناسھ رھگیری و  ردیابی

صرفا کاراکتر و بھ صورت  20در حال حاضر  این شناسھ

تخصیص داده ) Prefix(پیش شماره  تعریف شده است. رقمی

 آید)،میدر ادامھ (کھ توضیح آن  بھ ھر شرکتشده 

 رقم اول، 5، بھ عنوان بخش اول این شناسھعینا در 

 بکار گرفتھ خواھد شد.

 : )GTIN( فرآورده تجاریکد 

یا شماره جھانی  Global Trade Item Numberاین کد، یعنی 

 فراوردهاقالم تجاری عبارت است از کدی اختصاصی جھت 

کھ در سطح جھان بر مبنای استانداردھای سازمان 

GS1 صادر گردیده و از آن قبال با عنوانEAN-14  نیز

 14یاد می گردید. این کد کامال عددی با طول ثابت 

رقم می باشد. از آنجائیکھ در اکثر کشورھا ھمانند 

رقمی و در موارد  13کدھای مورد استفاده  ایران

رقمی می باشد در اینگونھ موارد با  8معدودی حتی 

 بھ بایست می آنعدد صفر قبل از طول  6یا  1گذاشتن 

 اول رقم ،رقمی 14 کد این در. گردد تبدیل رقم 14

 بھ توجھ با کھ باشد می بندی بستھ سطح نشانگر

 مربوطھ رقم) Unit Of Use( سطح این در کد این ارتباط

 بستھ سطوح در مجری شرکتھای و بوده صفر بایست می
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 رقم این ارتقا بھ نسبت بایست می خود بعدی بندی

 بخش در شده تعریف الگوی با ھماھنگ ای پلھ بصورت

 یا) Data Aggregation( ھا داده تجمیع اطالعات تجمیع

 سطوح بین) Parent-child relationship( ن�س�بی توالی ایجاد

 اقدام) 2.1.3 بخش( محور سالمت فرآوردھای مختلف

 .نمایند

   :) Prefixپیش شماره (

و  ی رھگیــری و اصــالتھاتکرار شناسھجلوگیری از جھت 

شــماره یــک پیش ،شناســھ شناسایی شرکت ایجــاد کننــده

)Prefix این پیش شماره ھــا  .یابدبھ ھر مجری تخصیص می

 4مجریان) -بر حسب حجم کار مجریان (و یا تولیدکننده

رقمی خواھند بود کــھ توســط ســامانھ مربوطــھ  5و یا 

تولید و در اختیار ایشان قرار خواھد گرفت. بر ایــن 

رقمــی در  4اساس در مواردی کھ مجریــان پــیش شــماره 

 و اقــدام اختیار داشتھ باشند، رقم پنجم حسب تشــخیص

 قابل انتخاب و استفاده خواھد بود. 0-9بین  آنھا

بایســت در این قسمت تعاریف مشترکی کھ مجریان طرح می

شــود جھت رعایت پروتکل ارتباطی در نظر بگیرند مشــخص مــی

ھمچنین نحوه استفاده از آنھا در برقراری ارتباط توصــیف 

 .گردیده است 

 ین�س�ب یتوال جادیا ای  )Data Aggregation( ھا داده عیتجم

)child relationship-Parent (سالمت یھاهفرآورد مختلف سطوح نیب 

 :محور

- فرآورده  جھت ایجاد سھولت فعالیت در زنجیره تامین

بایست بین سطوح شرکت ھای مجری  می )،Supply chainھا (

تا سطح  فرآوردهمختلف بستھ بندی موجود یا ایجادی 

) رابطھ ن�س�بی Unit Of Use – Saleable Unit(فرآورده واحد 

ایجاد نموده و تا قبل از سطح نھایی در قالب شناسھ 

رھگیری و ردیابی چاپ و بر روی بستھ مربوطھ الصاق 

 نمایند .

شناسھ  بھ مجری (درپیش شماره مربوط رقم  5در ادامھ 

 ،یک رقم بھ عنوان سطح بستھ بندی )،رھگیری و ردیابی

 .گرفتھ خواھد شدرقمی بھ کار 20در ایجاد کد 
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توجھ: برای مشخص نمودن سطح بستھ بندی، مجریان می 

بایست، بھ ترتیب سطوح متداخل بستھ بندیھای خود ، بھ 

از ارقام  جایگاه ششمترتیب عددی بین یک تا نھ را در 

 گانھ مشخص نمایند. 20

 رقمی 20الگوی ایجاد کد رھگیری و ردیابی 

 عدد تصادفی

سط
 ح
بس
 تھ
بن
 دی

 شمارهپیش 

 مجریان کوچک

رقم اختیاری 
 مجریان بزرگ

مجریان 
 بزرگ

                    

) جھت ســطح واحــد 0الزم بھ یادآوری است کھ رقم صفر (

) بوده و سایر اعداد بھ ترتیــب Unit Of Useبستھ بندی (

 جھت سطوح بعدی بھ کار گرفتھ خواھد شد.

  ر طرحومر .1.4

 یــک از تعــاریف بــاالھر ، 2پس از این مقدمھ در فصل 

  تشریح شده است.
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  تغییر طرح شور .1.5

  ھای تغییــر دریــافتی ازاســتوطــرح بنــا بــھ درخاین 

 . یردگرد بازنگری قرار ومتواند می ژهومدیر پر کارفرما و

تصــویب سازمان توسط  نھ تغییر در مفاد این طرح،وھرگ

 گردد.اعالم میو 
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  چاپ و تبادل اطالعات پروتکل 2

  چاپ و درج فرآیند .2.1

 چاپ بارکد دوبعدی .2.1.1

بوده و با  Data Matrixبایست از نوع بارکد دوبعدی می

منطبق باشد،   )ECC-200 )ISO/IEC 16022:2006استاندارد 

ھم خوانی داشتھ باشد  GS1ھمچنین با استانداردھای 

)GS1 Complaint( 

بایست مورد نظر جھت تبدیل بھ بارکد می یھاه داد

 : اشدموارد ذیل ب شامل

  فرآورده تجاریکد )GTIN(،  کامال عددی با طول

  رقمی 14ثابت 

 کامال عددی با طول ثابت  شناسھ رھگیری و ردیابی

 رقمی 20

  کامال عددی با طول  فرآوردهمیالدی تاریخ انقضای

. درباره تاریخ انقضاھای ویژه )YYMMDD( رقمی 6ثابت 

تاریخ  ھایی کھ تاریخ انقضا ندارند و یامانند فراورده

ماه از زمان  1انقضا بھ شرایط خاصی وابستھ است (مانند: 

در این قسمت  000000رقم صفر  6بندی) از باز شدن بستھ

در صورتی کھ فراورده تاریخ انقضا ندارد  استفاده کنید.
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توضیح «و در صورت تاریخ ویژه از » ندارد«در چاپ از کلمھ 

 استفاده شود.» فراروده

  با  حروفی-رقمیبصورت  آوردهفرشماره سری ساخت

 20حداکثر تا طول  طول متغیر

جھت رھگیری و ردیابی شناسھ  از با توجھ بھ استفاده

بھ آن نیاز  یدسترسحداکثر نمودن مقاصد مختلف و ضرورت 

در کنار بارکد ی شناسھ رھگیری و ردیابی بھ چاپ خوانا

 .باشدمی
  

است ) ضروری GS1با توجھ بھ استاندارد اشاره شده (

جھت جداسازی شناسھ ھا و قابل تشخیص نمودن آنھا از 

) بھ AIیکدیگر از الگوی بکارگیری شناسھ ھای کاربردی (

 شرح ذیل استفاده نمود

AI(01) : کد تجاری فرآورده )GTIN(  بھ ھمراه سطح بستھ

 رقمی 14 ثابت طول بندی با

AI(21) :  رقمی 20شناسھ رھگیری و ردیابی با طول ثابت 

AI(17) :  رقمی 6با طول ثابت  فرآوردهتاریخ انقضای 

AI(10) : شماره سری ساخت/ بچ فرآورده با طول متغیر 

 20حداکثر تا طول 

براساس استاندارد اشاره شده، جھت آغاز زنجیره داده ھای 

می بایست  ،GS1نیازمند بارکدسازی بر مبنای استاندارد 

در ادامھ جھت و  FNC1(ASCII 232)از کاراکتر مشخص کننده 

مشخص ساختن انتھای داده ھای با طول متغییر (در داده 

 FNC1(ASCII 29)ھای فوق شماره سری ساخت) از جداکننده 

استفاده نمایید.  در این زمینھ توضیحات تکمیلی را در 

منابع مختلف از جملھ منابع اشاره شده خواھید یافت. بر 

ر یطول متغیبا ای داده  وجوداین اساس و با توجھ بھ 

توالی الگوی مورد استفاده جھت  ،(سری ساخت/ شماره بچ)

ایجاد بارکد می بایست بھ شکل ذیل داده ھای چھارگانھ و 

 باشد.

 

 
شماره سری 

/ بچ ساخت
 فرآورده

تاریخ  10
انقضای 
 فرآورده

شناسھ  17
رھگیری 

و 

 کد 21
 اختصاصی
یی فراوردھ

01 FNC1 
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با طول 
 متغیر

حداکثر تا 

 20طول 

با طول 
 6ثابت 

 رقمی

ردیابی 
با طول 

 20بت ثا
 رقمی

 فرآورده
)GTIN(  بھ

ھمراه سطح 
بستھ بندی 

 طول با

 14 ثابت
  رقمی

 

 فرآورده اختصاصی کدداده ھا از اولین مورد کھ شامل 

 شماره سری ساخت/ بچمی باشد تا آخرین آنھا کھ شامل 

می باشد می بایست بدون ھیچ کاراکتر اضافھ ای ساختھ 

 شده و تبدیل بھ بارکد دو بعدی گردد.

 

بارکد فوق می تواند  ،با توجھ بھ ظرفیت ھای موجود -

 بھ صورت مربع و یا مستطیل چاپ شود.

بھ  .باشد Mil 10دقت چاپ بارکدھا می بایست حداقل  -

ا (یھر یک از مربعھااضالع(یا قطر) عبارت دیگر 

 Module Size = Xی تشکیل دھنده ماتریس (دایره ھا)

Dimension برابر (10 Mil )10 یا بھ  میلی اینچ (

میلیمتر باشد.  بر این اساس و با  254/0عبارتی 

در صورت  ،توجھ بھ حجم داده ھای اشاره شده 

با حداقل تعداد سلول  ،استفاده از بارکد مربعی

)Module( 26*26 ، ابعاد بارکد مربوطھ حداقل می

 میلیمتر باشد.  1/6*1/6بایست برابر 

ھمچنین جھت کسب حداکثر اطمینان ممکن از خوانا  -

بودن بارکد، بارکد مربوطھ می بایست با استاندارد 

ISO/IEC 15415:2011  تائید قرار گیردبازخوانی و مورد 

)Verification(. 

تھ خواھد شــد در نظر گرف YYMMDDتاریخ انقضا بصورت 

و در مواردی کھ روز تاریخ انقضا مشــخص نباشــد و تــاریخ 

انقضا حداکثر بصورت ماه در نظر گرفتــھ شــده باشــد، مــی 

 YYMM00ماننــد  00بایست بھ جای روز در تاریخ انقضــا از 

استفاده نمود کھ این موضوع بر اســاس اســتاندارد اشــاره 

 باشد.شده بھ معنای آخرین روز ماه میالدی مربوطھ می 

  بارکد درج محل .2.1.2
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محل درج بارکد می  ،ه شدهربا توجھ بھ استاندارد اشا

بایست در جایی باشد کھ بارکد را دچار خمیدگی و یا 

اعوجاج ننماید و در عین حال با توجھ بھ استاندارد 

 سلول اطراف بارکد حداقل بھ اندازه یک ،اشاره شده

)Module(  بر اساس دقت چاپ اشاره شده)میلیمتر)  254/0

زمینھ چاپ نیز می بایست رنگ خالی باشد. در عین حال 

در بارکد  نحداکثر کنتراست مورد نیاز را جھت خواند

ایجاد نماید. توضیحات تکمیلی مربوط دستگاھھای مختلف 

ھمانند  Datamatrixرا در رفرنسھای مربوط بھ بارکد 

 د بیابید.می توانیموارد ذیل 

- GS1 DataMatrix Introduction and technical overview 

- 2D Barcode Verification Process Implementation Guideline 

 

  نحوه تبادل اطالعات .2.2

مجریان می بایست کدھای تولید شده خود را بھ ھمراه 

 اطالعات سفارش بھ سیستم پشتیبان ارسال نمایند.

بوده   XMLفرمت داده ھای ارسالی توسط مجریان بھ صورت 

مشخص شده برای این کار   ftpازکھ جھت ارسال اطالعات باید 

الزم بھ ذکر است کھ ھر فایل شامل  استفاده نمایند.

بدین معنی کھ ھر فایل فقط  اطالعات یک سفارش می باشد،

 داشتھ باشد. ODباید یک بخش 

ا ورود بھ صفحھ ب XMLفایل  شرکت مجری پس از بارگذاری

خود را  ftpفایل آپلود شده بر روی  ،دشخصی خود می توان

بھ ھمراه تاریخ و ساعت آپلود آن دیده و در صورت تایید 

فایل بارگذاری شده، سیستم پشتیبان فایل مورد نظر را 

 در صف بررسی قرار می دھد.

پس از بررسی اطالعات توسط سیستم پشتیان و در صورت 

اطالعات سفارش برای مسئول فنی شرکت سفارش  ید،تای

ارسال شده و مسئول فنی شرکت مربوطھ میبایست  ،دھنده

 کدھای مرتبط با سفارش را فعال نماید.

با توجھ بھ فرایند فوق عدم ارسال بھ موقع اطالعات 

توسط مجری و بھ وجود آمدن مشکالت احتمالی بھ دلیل فعال 

 عھده مجری میباشد.نشدن کدھا در زمان الزم بر 
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سامانھ در صورت مشاھده خطا در پردازش فایل ارسالی، 

مرکزی فایل مورد نظر را رد نموده و مجری می تواند 

 .فایل را اصالح و دوباره ارسال نماید

الزم بھ ذکر است کھ اطالعاتی وارد سیستم خواھد شد کھ 

موجود در فایل صحیح و بدون مشکل باشد و  یتمام رکوردھا

   .در صورت حتی یک مشکل کل فایل رد خواھد شد

  XMLساختار فایل  .2.2.1

 بخش اصلی میباشد : 3دارای  XMLھر فایل 

 XMLدر فایل  OD1بخش سفارش : این بخش با نام  .1

 معرفی میشود.

                                                                 
1 Order 

رد
  یف

 فارسی نام
فیلد 

  اطالعاتی

 فیلد نام
  اطالعاتی

نوع فیلد  مخفف
 اطالعاتی

  توضیحات

  Number Order NO int تعداد سفارش  1

تاریخ تولید   2
  (میالدی)

Manufacture Date MD  Date  دقت شود کھ در فایلXML  با
استفاده از دیتا تایپ 

xs:date  و با قالبDD"-MM-"YYYY 
 xs:dateTime تولید شود نھ
ھایی کھ تاریخ برای فراورده

 EDانقضا ندارند برای فیلد 
استفاده شود.  NEاز مقدار 

ھای با تاریخ برای فراورده
روز پس  3انقضای ویژه (مانند 

 SEبندی) از از باز شدن بستھ
  استفاده شود.

تاریخ انقضا   3
  (میالدی)

Expiration Date ED  Date 

4  IRC  پروانھ)
  بھداشتی)

 SC char(16)   ھای ثبت شده فراوردھلیست
توسط سیستم پشتیبان در 

اختیار مجری قرار خواھد 
  گرفت.

 سری ساخت  5
 
  

Batch Number BN varchar(20)  سیستم پشتیبان سری ساخت را
باید لیست سری ساخت ھای 

Recall   چک نموده و در صورت

Recall  بودن سری ساخت اطالعات
ارسالی را نامعتبر و رد 

  نموده.

ملی شناسھ   6
شرکت پخش 

  کننده

Distributor Company 
Code 

DC char(11)  لیست شرکت ھا توسط سیستم
پشتیبان در اختیار مجری 

  .قرار خواھد گرفت
ملی  شناسھ  7

شرکت سفارش 
  دھنده

Order Company Code OC char(11) 
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شماره مجوز  8
  ترخیص

License Code   LC Int  فراوردهدر صورتی کھ 
باشد، و یا مخدر وارداتی 

مجری باید شماره مجوز 
 فراوردهو یا تولید ترخیص 

را کھ شرکت سفارش دھنده از 
ھای سالمت فراوردھپورتال 

برای  محور دریافت نموده 
سیستم پشتیبان ارسال 

نماید.الزم بھ ذکر است کھ 
سیستم پشتیبان در صورت 

معتبر نبودن شماره مجوز 
اطالعات ارسالی توسط مجری 

را نامعتبر دانستھ و رد می 
  نماید 

نیازی  فرآوردهدر صورتی کھ 
، بھ مجوز نداشتھ باشد

باید برای  )""خالی (مقدار 
این فیلد در نظر گرفتھ 

  شود.

پیش شماره   9
  مجری

Prefix PX vchar(4-5)  پیش شماره تخصیص داده شده
  بھ مجری توسط پشتیبان
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در  SP2با نام  این بخش :بخش اطالعات بستھ بندی .2

 شود.معرفی می XMLفایل 

رد
  یف

فارسی نام 
فیلد 

  اطالعاتی

نوع فیلد  مخفف  اطالعاتی فیلد نام
 اطالعاتی

  توضیحات

شناسھ بارکد   1
  دو بعدی

Patch Barcode PBC varchar  بر اساس استاندارد تعریف
  شده در این سند

  

  

 XMLدر فایل TC 3بخش کدھای ایجاد شده کھ با نام  .3

 معرفی میشود.

فارسی نام   ردیف
  فیلد اطالعاتی

 فیلد نام
  اطالعاتی

نوع فیلد  مخفف
 اطالعاتی

  توضیحات

شناسھ کنترل   1
اصالت 

بھ   فراورده
 Hashصورت 

شده (شناسھ 

  رقمی) 16

Hash Code HC Char(40) 16  رقم شناسھ کنترل اصالت

شده  Hashبھ صورت  فراورده
در این فیلد قرار داده 

  میشود.

براساس استاندارد اعالم شده   BarCode BC varchar  بارکد دوبعدی 2
  در این سند

 

معرفی شده نســبت  5ھایو مشخصھ 4ھاالمان نامتوجھ: 

بھ کوچکی و بزرگی حروف حساس ھستند. لطفــا مطــابق 

ارائھ شده فقــط از حــروف بــزرگ  XMLجداول و شمای 

 استفاده شود.

 

از  مجــوز اخــذ منــدھــای نیاز فرآوردهسفارش برای  -1

ــذا و دارو ( ــازمان غ ــرآوردهس ــای  ف ــی ھ واردات

 ھای مخدر) فرآوردهو

 فــرآوردهشرکت صــاحب  ،برای این دستھ از سفارش ھا

پــس از اخــذ مجــوز الزم از ســازمان غــذا و دارو و 

دریافت کد مجوز، سفارش خــود را در ســامانھ مجــری 

 ثبت می نماید.

در صورتی کھ شــماره مجــوز اعــالم شــده در ســامانھ 

مرکزی معتبر نباشد کــل ســفارش رد خواھــد شــد.لذا 
                                                                 

2 PackSpecification  
3 Tracking Code 
4 Element 
5 Attribute 
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مجریان طرح اصالت موظف اند کــھ تمــام مســتندات و 

الزم جھت بررسی مجوز شرکت ســفارش دھنــده را موارد 

 انجام دھند.
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  اطالعات پایھ جھت تبادل اطالعات .2.3

مجریان جھت تبادل اطالعات بین سیستم خود و پشــتیبان 

می بایست اطالعات فــراوده ھــا و شــرکت ھــا را از سیســتم 

پشتیان دریافت نمایند.کھ در ذیل ساختار فایل ھا مــذکور 

 توضیح داده شده است.

 اختارفایل مربوط بھ شرکت ھاس -1
ردی
 ف

نام فارسی فیلد 
 اطالعاتی

نوع فیلد  مخفف اطالعاتی فیلد نام
 اطالعاتی

شماره  1
داخلی 
سامانھ 
 مرکزی

Internal ID IID bigint 

نام فارسی  2
 شرکت

Company Farsi CFA nvarchar(50) 

نام  3
انگلیسی 

 شرکت

Company English CEN nvarchar(50) 

شناسھ ملی  4
 شرکت

National Code 
Company 

NC Char(11) 

 

 

ھــای ثبــت شــده در  فرآوردهط بھ وساختار فایل مرب -2

 سیستم پشتیبان
رد
  یف

فیلد فارسی نام 
  اطالعاتی

 فیلد نام
  اطالعاتی

نوع فیلد  مخفف
 اطالعاتی

نام فارسی   1
 فرآورده

Persian 
Name 

PeN nvarchar(50) 

نام انگلیسی  2
 فرآورده

English 
Name 

EnN nvarchar(50) 

3 IRC   پروانھ)
 بھداشتی)

IRC IRC char(16) 

 
IRC  رقمی  16غیر

 (قدیمی)

Old IRC OIRC Char(14) 

آیا فراروده  4
مورد تایید می 

 باشد

Is Validate IsV Boolean 

شناسھ ملی  5
صاحب  شرکت

 فراورده

National 
Code 

Company 

NC char(11) 
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  فایل ھای مورد استفاده  Schemaمعرفی  .2.4

 فراوردهفایل حاوی اطالعات شمای سختار  -1
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element  name="OD"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded" ref="SP" /> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="NO" type="xs:unsignedInt" use="required" /> 
      <xs:attribute name="MD" type="DrugsDateTime" use="required" /> 
      <xs:attribute name="ED" type="DrugsDateTime" use="required" /> 
      <xs:attribute name="SC" type="SCString" use="required" /> 
      <xs:attribute name="BN" type="BNString" use="required" /> 
      <xs:attribute name="DC" type="NCString " use="required" /> 
      <xs:attribute name="OC" type="NCString " use="required" /> 
      <xs:attribute name="LC" type="xs:string" use="required" /> 
      <xs:attribute name="PX" type="PXString" use="required" /> 
      <xs:attribute name="ExecuterInternalId" type="xs:string" use="optional" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element  name="TC"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="HC" type="HCString" use="required" /> 
      <xs:attribute name="BC" type="BCString" use="required" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element  name="SP"> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded" ref="TC" /> 
        <xs:element minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded" ref="SP" /> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="PBC" type="BCString" use="required" /> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:simpleType name="NCString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="11" /> 
      <xs:maxLength value="11" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="DrugsDateTime"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="(20[0-9]{1}[0-9]{1}-[0,1]{1}[0-9]{1}(-[0-3]{1}[0-
9]{1})?)|(NE)|(SE)" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="BNString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="20" /> 
    </xs:restriction> 
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  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="SCString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="16" /> 
      <xs:maxLength value="16" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="PXString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="4" /> 
      <xs:maxLength value="5" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="HCString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="40" /> 
      <xs:maxLength value="40" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="BCString"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="49" /> 
      <xs:maxLength value="68" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 

معرفی شده نســبت  7ھایو مشخصھ 6ھاالمان نامتوجھ: 

بھ کوچکی و بزرگی حروف حساس ھستند. لطفــا مطــابق 

ارائھ شده فقــط از حــروف بــزرگ  XMLجداول و شمای 

 استفاده شود.

   

                                                                 
6 Element 
7 Attribute 
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 رده آول حاوی اطالعات فرایف نمونھ - 2

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<OD NO="5" MD="2015-01-01" ED="2020-09-01" SC="1234567890123456" 
 BN="BC2000-1" DC="10101010100" OC="20202020200" LC="99000-12345" PX="99999"> 
 <SP PBC="011890605717676921999991951182126481301720090110BC2000-1"> 
   <TC HC="4589707B08223453438D16D3A547AC9748BC4600" 
       BC="010811105717676921999990951112614894131720090110BC2000-1"/> 
   <TC HC="9AD9801B2FA23419E223429B5BE4A180B0384711" 
       BC="010811105717676921999990951143721861191720090110BC2000-1"/> 
   <TC HC="D7BD2779881345345DAFEB3EC16757AEDF274FE6" 
       BC="010811105717676921999990951121640899011720090110BC2000-1"/> 
   <TC HC="908FEF6D318C22EE3E3454353430CF6C64302392" 
       BC="010811105717676921999990951115117831101720090110BC2000-1"/> 
   <TC HC="6789A2CA931A5E74DB9B3AAF9F34534534561E4C" 
       BC="010811105717676921999990951112710811521720090110BC2000-1"/> 
 </SP> 
</OD> 

 

  

 کردن   Hashالگوریتم مورد استفاده برای عملیات  .2.4.1

بھ منظور سادگی استفاده و کم شدن فایل ارسالی از 

کردن اطالعات شناسھ کنترل  Hashو بھ منظور   SHA1الگوریتم

 نماییم.استفاده می فراوردهاصالت 

بیت بوده کھ برای  160بایت یا  20خروجی این الگوریتم 

 چھلبایت بھ صورت  20بایستی این   xmlارسال در قالب 

 .گیردقرار  XMLکاراکتر حرفی در فایل 

متفاوت می  VarChar , NvarCharبرای نوع  Hashتوجھ : حاصل 

 باشد

و زبان برنامھ  MSSQL SERVERدر زیر نحوه ایجاد آن در 

  ذکر می گردد #Cنویسی  

 -- MSSQL SERVER 

 
DECLARE @HashThis varchar(4000); 
SET @HashThis = CONVERT(varchar(4000),'70724423014'); 
SELECT convert(varchar(40), HASHBYTES('SHA1', 
@HashThis),2) 
--out put  is 
6C048D20519445D8267524F941CE6601ABD38DAC 

 



شناسھ سند: 
TTACS.CTC.8 

 مجریان با سیستم پشتیبان یطرح پروتکل ارتباط

 

 - 18  - 

 

 

 

 --C# 

[] ba)byteByteArrayToHexString( string static public        

{         

2)(ba.Length * StringBuilder newhex =  StringBuilder          

ba) inb  byte( foreach             

, b);"{0:x2}"hex.AppendFormat(                 

hex.ToString(); return             

}         
 

str) string[] StringToByteArray(byte static public         

{         

();UTF8Encoding newencoding =  UTF8Encoding             

encoding.GetBytes(str); return             

}         
 

e) EventArgssender,  objectBtnSHA1Hash_Click( void private         

{         

();SHA1CryptoServiceProvider newsha1 =  var             

lbl_Hash.Text =               
              

ByteArrayToHexString(sha1.ComputeHash(StringToByteArray(txt_Hash.T
ext))); 

}         

--out put  is 

6C048D20519445D8267524F941CE6601ABD38DAC 
  

بھتر است از  ،تولید شده XMLبھ منظور کاھش حجم فایل 

استفاده  Xmlدر  ضروریتکنیک ھای حذف کاراکترھای غیر 

مورد  XMLدر ھنگام ساخت فایل  #Cنمایید , مثال در زبان 

 .زیر استفاده نماییم نظر می توانیم از دستور 

.DisableFormatting);SaveOptions, "endxml.xml"xeRoot.Save( 
 ھ جایب

.None);SaveOptions, "endxml.xml"xeRoot.Save( 
 

  

  


