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Tóm tắt
Tài liệu này định nghĩa phiên bản 1.1 giao thức để các đầu đọc thẻ tương tác với
các ứng dụng phần mềm tương thích EPCglobal. Các định nghĩa về “đầu đọc thẻ”
và “đầu đọc” gồm cả đầu đọc thẻ RFID, hỗ trợ toàn bộ việc kết hợp các giao thức RF,
cố định và cầm tay, v.v.. Nó cũng bao gồm đầu đọc các loại thẻ khác như mã vạch.
Các đầu đọc thẻ, ngoài ý nghĩa ở tên thì nó còn có khả năng ghi dữ liệu vào thẻ.

Độc giả của tài liệu
Đối tượng độc giả của tài liệu này bao gồm:


Đơn vị phát triển phần mềm nền EPC (EPC Middleware vendors)



Đơn vị cung cấp đầu đọc (Reader vendors)



Người phát triển ứng dụng (Application developers)



Người tích hợp hệ thống (System integrators)

Tình trạng của tài liệu
Nội dung của phần này mô tả tình trạng của tài liệu vào thời điểm phát hành. Các tài
liệu khác được thay thế tài liệu này. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được lưu tại
EPCglobal. Truy cập vào trang www.epcglobalinc.org để biết thêm thông tin chi tiết.
Bản dự thảo này là Tài liệu đặc tả đề xuất để các thành viên trong hội đồng quản trị
EPCglobal xem xét và phê duyệt.
Các ý kiến phản hồi xin được gửi về địa chỉ email của nhóm hành động phần mềm
EPCglobal và nhóm làm việc về giao thức đầu đọc.
sag_reader_protocol@epclinklist.epcglobalinc.org
.
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Tuyên bố đáp ứng
Phần mềm hoặc thiết bị tương ứng với đặc tả trong tài liệu này là chưa tương thích
trừ phi đáp ứng với những điều kiện sau đây:
 Tất cả các điều khoản bắt buộc [SHALLs] trong tài liệu đặc tả này (trừ
những trường hợp được đánh dấu là tùy chọn - optional),
 Các yêu cầu tính đáp ứng của giao thức đầu đọc thẻ (tài liệu khác).
Lưu ý rằng Sự đáp ứng- Conformance có thể yêu cầu bản quyền được cấp từ chủ sở
hữu bản quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong phạm vi các yêu cầu cần thiết bởi
phần mềm hay thiết bị đã nói ở trên. Việc sử dụng các XML schemas có thể không
tương thích với các ứng dụng được quản lý bởi các luật liên bang hoặc quốc gia.
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1 Giới thiệu chung
Tài liệu này định nghĩa phiên bản 1.1 giao thức để các đầu đọc thẻ tương tác với các
ứng dụng phần mềm tương thích EPCglobal. Các định nghĩa về “đầu đọc thẻ” và
“đầu đọc” bao gồm cả RFID đầu đọc thẻ, hỗ trợ toàn bộ việc kết hợp các giao thức
RF, cố định và cầm tay, v.v.. Nó cũng bao gồm đầu đọc các loại thẻ khác như mã
vạch. đầu đọc thẻ ngoài nghĩa ở tên thì còn có khả năng ghi dữ liệu vào thẻ.
Giao thức đầu đọc định nghĩa các tương tác giữa thiết bị có khả năng đọc, ghi thẻ và
các phần mềm ứng dụng. Có hai chủ thể được đề cập ở đây là đầu đọc và Host. Ví
dụ Host là ứng dụng hay phần mềm nền EPC-aware, thông qua giao thức đầu đọc,
không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nền hay ứng dụng nào khác.
Lưu ý rằng, sự tương tác giữa đầu đọc và thẻ RF nằm ngoài phạm vi tài liệu này.
Mục đích của Giao thức đầu đọc là tách biệt Host với chi tiết việc đầu đọc và thẻ giao
tiếp với nhau. Các đầu đọc được phép áp dụng nhiều giao thức khác nhau để giao
tiếp với thẻ (loại trừ thẻ RF: ví dụ như đầu đọc có khả năng đọc các mã vạch quang
học), tuy nhiên Giao thức đầu đọc được mô tả ở đây được sử dụng giữa đầu đọc và
Host.
Các lệnh đã định nghĩa là SHALLs và CANs là các yêu cầu về tính đáp ứng của Giao
thức đầu đọc sẽ được phát triển để phân loại các đầu đọc theo chức năng mà chúng
thực hiện. Hồ sơ đầu đọc sẽ được phát triển nhắm tiến hành các thử nghiệm về tính
đáp ứng được công bằng và chính xác. Các lệnh hiện tại được định nghĩa là CANs
có thể sẽ thay đổi để phản ánh hồ sơ.

2 Thuật ngữ và cách trình bày
Trong tài liệu này, các từ khóa SHALL, SHALL NOT, SHOULD, SHOULD NOT, MAY,
NEED NOT, CAN, và CANNOT được định nghĩa tại phụ lục G của tài liệu ISO/IEC
Directives, Part 2, 2001, 4th edition [ISODir2]. Khi sử dụng các thuật ngữ theo cách
này, các thuật ngữ luôn luôn theo kiểu chữ in hoa, khi các từ này xuất hiện ở kiểu
chữ thông thường, chúng được hiểu theo đúng nghĩa Tiếng Anh thông thường.
Các chương trong tài liệu này là chuẩn, trừ chương 1 được ghi chú là không đúng
quy chuẩn.
Quy cách trình bày sau đây được áp dụng trong toàn bộ nội dung tài liệu này:
 Tất cả các chữ in hoa được dùng theo những thuật ngữ đặc biệt tại tài liệu
[ISODir2] như liệt kê bên trên.
 Kiểu Monospace được dùng để thể hiện các ngôn ngữ lập trình như, UML, XML
và các cấu trúc lập trình khác, cũng như nguyên văn trong các tài liệu XML.
Những nội dung được sửa đổi trước khi được phê duyệt để trở thành Tiêu
chuẩn kỹ thuật EPC Global sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng này..
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3 Các tầng của giao thức
Giao thức đầu đọc được phân định rõ bởi ba tầng riêng biệt như mô tả dưới đây

Hình 1: Các lớp trong Giao thức đầu đọc
Các tầng bao gồm:
Tầng đầu đọc Tầng này định nghĩa nội dung và cú pháp trừu tượng tin điện trao đổi
giữa đầu đọc và Host. Lớp này được coi là trung tâm (trái tim) của giao thức đầu đọc,
định nghĩa các hoạt động của đầu đọc và ý nghĩa của nó.
Tầng tin điện Tầng này định nghĩa các tin điện định nghĩa trong Tầng đầu đọc được
định dạng, đóng gói, chuyển đổi, và trao đổi qua mạng nào đó.
Tầng vận chuyển Tầng này giao tiếp với các phương tiện mạng được cung cấp bởi
hệ điều hành hoặc tương đương.
Đặc tả Giao thức đầu đọc cung cấp các cách thức triển khai cho các tầng tin điện và
vận chuyển. Từng sự thay đổi được gọi là Liên kết tin điện/Vận chuyển
(Messaging/Transport Binding-MTB). Các MTB khác nhau cung cấp các phương
thức vận chuyển khác nhau, ví dụ như TCP/IP với Bluetooth hay với serial. Các MTB
khác nhau được phép cung cấp các phương thức thiết lập kết nối khác nhau (ví dụ,
đầu đọc liên lạc với Host hay Host liên lạc với đầu đọc), các tin điện khởi tạo được
yêu cầu thiết lập đồng bộ, và các phương thức cung cấp thông tin cấu hình.
Có nhiều chuẩn MTB đã được định nghĩa trong tài liệu đặc tả này. Các chuẩn MTB
khác có thể được định nghĩa ở tài liệu khác.

13

3.1

Kênh tin điện

Giao diện giữa Host và đầu đọc được định nghĩa với thuật ngữ là kênh tin điện, mỗi
kênh thể hiện một giao tiếp độc lập giữa đầu đọc và Host. Cụ thể, có hai loại kênh tin
điện được định nghĩa:
Kênh quản lý Kênh quản lý xử lý các yêu cầu từ Host đến đầu đọc, sau đó phản hồi
lại các yêu cầu từ đầu đọc về Host. Tất cả các tin điện trao đổi trên kênh quản lý tuân
thủ đúng mô hình yêu cầu/phản hồi được đưa ra ở đây.
Kênh thông báo Kênh thông báo xử lý các tin điện không đồng bộ từ đầu đọc đến
Host. Các tin điện trên Kênh thông báo chỉ được khởi tạo từ đầu đọc. Kênh thông
báo được sử dụng chính để hỗ trợ cơ chế hoạt động đầu đọc chuyển các dữ liệu thẻ
lên Host một cách không đồng bộ, mà không cần biết Host có nhận được hay không.
Có hai kênh được định nghĩa do vậy các thông báo được phép gửi đến Host khác mà
không nhất thiết sử dụng kênh thực hiện lệnh hiện tại. Chức năng này được phát huy
qua các lệnh trong kênh kênh quản lý, các lệnh này cho phép kênh quản lý Host chỉ
định một Host thứ 2 để đầu đọc kết nối vào và chuyển đi các thông báo. Trong các
trường hợp khác, đầu đọc cho phép các thông báo được chuyển đến cùng một Host
mà phát đi các lệnh trong kênh quản lý, nhiều lưu lượng khác nhau trên cùng một kết
nối lớp vận chuyển. Các đầu đọc kết nối với Hosts thông qua đường serial, ví dụ,
thông thường yêu cầu cơ chế này của phân phối thông báo.
Giao thức đầu đọc hỗ trợ một hoặc nhiều kênh quản lý đến một đầu đọc, và một hay
nhiều kênh thông báo từ một đầu đọc đến một hoặc nhiều Host. Một MTB cụ thể định
nghĩa chính xác cách thức các hoán vị được thực hiện một cách logic cũng như ánh
xạ tương ứng tương ứng dưới tầng vận chuyển.

4 Tầng đầu đọc – Định nghĩa tổng quan
Giao thức đầu đọc cung cấp một cách thức thống nhất để Host truy cập và quản lý
các đầu đọc tương thích được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau. Các nhãn
hiệu và các phiên bản đầu đọc khác nhau có thể rất khác nhau về chức năng mà nhà
sản xuất cung cấp, từ đầu đọc “dumb” chỉ có chức năng nhỏ và báo cáo thẻ nào
đang nằm trong trường RF của đầu đọc, đến các đầu đọc thông minh “smart” cung
cấp các cơ chế lọc phức tạp, loại bỏ, báo cáo và các chức năng khác. Giao thức đầu
đọc định nghĩa một tập hợp các tính năng cụ thể mà thường xuyên được triển khai và
cung cấp cách thức chuẩn để truy cập và quản lý các tính năng khi chúng được sử
dụng. Giao thức đầu đọc không yêu cầu tất cả các đầu đọc đều phải có tất cả các
tính năng, chỉ yêu cầu khi một số tính năng nào đó được cung cấp, và khi chúng
được sử dụng trên Host theo như cách thức được mô tả ở đây
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Chương này mô tả các tính năng của một đầu đọc trong mô hình đường ống dẫn conceptual processing pipeline (xem Hình 2 bên dưới). Ở khía cạnh này, quy trình
đường ống dẫn là trực giác, vì vậy nó cung cấp một giới thiệu khá tốt về đầu đọc. Tuy
nhiên, mô hình đường ống dẫn không được phản ánh tương xứng đối với các trường
hợp phức tạp của đầu đọc. Vì lý do này mô hình đối tượng được sử dụng và mô tả ở
chương tiếp theo. Mô hình đối tượng rất hữu ích trong việc truyền tải ý nghĩa các cấu
hình thiết bị phức tạp và tổng hợp mà có thể sẽ có ở các đầu đọc phát triển
Sơ đồ đường ống dẫn bên dưới mô tả các chức năng đọc thẻ của đầu đọc và được
sắp xếp thành một số bước xử lý riêng biệt (Các chức năng khác của đầu đọc, ví dụ
như chức năng ghi thẻ và đọc thẻ “thô”, không nằm trong mô hình ở bên dưới). Các
luồng thông tin đọc thẻ từ bên trái sang phải ở trong mô hình này. Các thông tin về
dữ liệu thẻ sẽ được cung cấp tới Host tại một vài bước. Trong một vài trường hợp,
thông tin này được cung cấp tới Host như là một phản hồi đến một lệnh ở trên Kênh
thực hiện lệnh (“sự đồng bộ” cung cấp thông tin).
Trong một vài trường hợp khác, đầu đọc tự động gửi thông tin lên Host qua kênh
thông báo (“gửi không đồng bộ”). Mỗi một bước đều có các tham số để quản lý hoạt
động của nó; các tham số này có thể được truy vấn và thiết lập bởi Host thông qua
Kênh thực hiện lệnh.
Đối với các quá trình đọc và ghi thẻ trực tiếp, mô hình đường ống dẫn này không
được áp dụng, tuy nhiên một vài chức năng (ví dụ như Các bộ chọn thẻ ) được tái sử
dụng khi thực hiện các hoạt động này.
Các đầu đọc tương thích không yêu cầu cung cấp tất cả các chức năng trong sơ đồ
này. Ngoài ra, một vài đầu đọc được phép đưa ra nhiều hạn chế hơn các đầu đọc
như các tham số nào cần phải được thiết lập tại các mỗi bước. Đây là một cách thức
khác để các tài khoản Giao thức đầu đọc phân biệt về mặt chức năng giữa một số
loại đầu đọc cụ thể. Ví dụ, một đầu đọc cho phép số lượng không giới hạn các bộ
chọn thẻ được thiết lập nhiều chức năng hơn đầu đọc chỉ cho phép 1 bộ chọn thẻ,
đầu đọc này lại cung cấp nhiều chức năng hơn đầu đọc không cho phép bất kỳ bộ
chọn thẻ nào. Giao thức đầu đọc cung cấp các lệnh (mà tất cả các đầu đọc tương
thích phải thực hiện) thông qua việc các Host phải tìm ra khả năng của một đầu đọc
cụ thể nào đó.
Cần chú ý rằng các bước được mô tả trong sơ đồ này chỉ mang tính chất khái niệm
và chưa quy chuẩn và không bắt buộc đối với việc thiết kế một đầu đọc tương thích.
Ví dụ, một vài đầu đọc đưa vào sử dụng được phép tổng hợp Chọn thẻ với Thu thập
dữ liệu. Đặc biệt là các đầu đọc tuân theo các giao thức thẻ RF EPCglobal có thể sử
dụng bộ chọn thẻ - Tag Selector được cầu hình bởi Host để giảm thiểu thời gian thực
hiện phần đơn của giao thức RF, khi mà các bộ phận lọc cho phép được thực hiện.
Trong khi các thiết kế của đầu đọc đó không cần thiết phải bao gồm môt bước nhận
dạng “Bước thu thập dữ liệu – Data Acquisition” riêng từ bước “bộ chọn thẻ - Tag
Selector”, đối với Host (thông qua giao thức đầu đọc) khả năng về mặt chức năng
của đầu đọc là tương đương với một đầu đọc mà có hai bước riêng biệt. Cũng tương

15

tự như vậy, một đầu đọc không được thiết kế với các bước riêng biệt “Bộ chọn dữ
liệu – Data Selector”, “Bộ đệm báo cáo - Report Buffer”, và “MTB”. Một đầu đọc được
phép đưa vào bộ đệm các thông tin thu thập nội bộ và đợi để lọc dữ liệu (áp dụng lựa
chọn dữ liệu) cho đến khi dữ liệu được định dạng và giao tiếp qua kênh vận chuyển.
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Hình số 2: Khái niệm Đọc trong mô hình Đường Ống Dẫn (không- qui chuẩn )
Tiếp theo, các phần cụ thể sẽ cung cấp mô tả chi tiết tại mỗi bước tại mô hình khái
niệm Đường Ống dẫn:
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4.1

Tiểu hệ thống đọc thẻ

Bộ phận này thực hiện việc thu thập các dữ liệu và có thể được nhìn là đầu vào của
đường ống dẫn. Nó bao gồm các nguồn, ReadTriggers và Các bộ chọn thẻ. Bộ phận
thu thập dữ liệu có vai trò thu thập các dữ liệu thẻ từ các nguồn tại một vài điểm nào
đó. Giao thức đầu đọc cung cấp các tham số mà Host được phép chỉ định chu kỳ của
việc thu thập dữ liệu, số lần thực hiện, các điều kiện triggering..vv. Mỗi một nguyên tử
nội bộ ở bộ phận thu thập dữ liệu nhận được dữ liệu từ một hay nhiều thẻ từ một
nguồn đơn lẻ được gọi là chu kỳ đọc. Bước Lọc - Read Filtering duy trì một danh
sách các cách thức lọc được cấu hình bởi Host (được định nghĩa trong đối tượng bộ
chọn thẻ -TagSelector), và sử dụng các cách đó để lọc các thẻ mà Host không dùng.
Mục đích của bước lọc là để giảm thiểu số lượng các dữ liệu và chỉ lấy các thẻ dùng
được cho ứng dụng.
4.1.1 Các nguồn - Sources
Nguồn đọc dữ liệu thẻ và thể hiện các dữ liệu của thẻ đến bộ phận thu thập dữ liệu
của tiều hệ thống đọc thẻ trong đầu đọc. Hai ví dụ về Nguồn là RF antenna và máy
quét mã vạch. Ở chương tiếp theo sẽ mô tả mô hình đối tượng đầu đọc (chương 5.2),
khái niệm về Nguồn định nghĩa chọn lọc hơn với các đối tượng logic và các thiết bị
vật lý.
4.1.2 Trigger đọc
Giao thức đầu đọc cung cấp việc khởi tạo các quá trình đọc theo nhiều hình thức chứ
không phải một yêu cầu cụ thể từ Host. ReadTrigger dẫn đến bộ phận thu thập dữ
liệu để thu thập dữ liệu từ các nguồn. Triggering hoạt động này dẫn đễn việc đưa
các dữ liệu từ các nguồn khác nhau theo các cách đến bộ nhớ của báo cáo, tuy nhiên
không tạo ra bất kỳ một giao tiếp nào đến Host. Ở chương 5.3, các điều kiện khác
nhau có thể được sử dụng để thiết lập một ReadTrigger sẽ được mô tả một cách chi
tiết.
4.1.3 Bộ phận thu thập dữ liệu - Data Acquisition Stage
Bộ phận thu thập dữ liệu tương ứng với tính logic cho một đầu đọc tương thích – chịu
trách nhiệm đối với các dữ liệu mẫu từ nhiều nguồn khác nhau. Mỗi nguồn được giả
định là có đơn vị nguyên tử nhỏ nhất của việc thu thập dữ liệu, ở đây được gọi là chu
kỳ đọc. Đối với một giao thức thẻ RF - EPCglobal, ví dụ là một chu kỳ đọc tương ứng
với một giao thức được chạy để truy cập vào đọc mã thẻ của các thẻ trong trường
của đầu đọc. Đối với thiết bị quét mã vạch cầm tay, chu kỳ đọc có thể tương ứng với
một nỗ lực đọc mã vạch được chiếu sáng bằng laser.
Tài liệu về đầu đọc tương thích được phép chỉ định chính xác ý nghĩa của chu kỳ đọc
đối với từng nguồn mà nó hỗ trợ. Trong trường hợp một nguồn tương ứng để đọc
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trực tiếp các thẻ RF lớp1 tương thích EPCglobal thông qua antenna, chu kỳ đọc phải
tương ứng với việc chạy một giao thức đơn.
Rất nhiều đầu đọc có khả năng thực hiện một vài chu kỳ đọc liên tiếp để phản hồi về
read trigger. Giao thức đầu đọc cung cấp một vài các tham số để mô tả về khả năng
này.
Các tham số này được giải thích trong sơ đồ thời gian sau:

Hình số 3: Thời gian nhận dữ liệu timeout qua các chu kỳ đọc
Mỗi khi nhận được ReadTrigger, một loạt các chu kỳ đọc được khởi tạo. Bảng tham
số Host dưới đây quản lý các hành vi khi nhận được ReadTrigger
Các tham số

Đơn vị

Ý nghĩa

ReadCyclesPerTrigger

count

Số lượng chu kỳ đọc phải đạt tới nếu
ReadTimeout vượt quá thời gian chờ.

ReadTimeout

msec

Số lượng thời gian tối đa để hoàn thành
một số lượng nhất định chu kỳ đọc - Chu
kỳ đọc. Nếu = 0, số chu kỳ đọc được
phép là không giới hạn về số lượng thời
gian
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ReadMaxDutyCycle

Percentage Số lượng thời gian tối đa họat động của
RF là phần trăm của tổng thời gian được
tính theo công thức dưới đây:
ReadMaxDutyCycle = ReadCycleDuration /
(ReadCycleDuration + ReadCycleDelay)
Một hệ thống tương thích được phép cung
cấp các cách thức để quản lý số lượng tối
đa chu kỳ RF bắt buộc. Nếu được triển
khai thì hệ thống được phép trì hoãn phản
hồi tới ReadTriggers nhằm hỗ trợ các giới
hạn chu kỳ bắt buộc để đạt tới các yêu cầu
theo quy định.

Bảng 1: Các tham số quản lý hành vi của read trigger
Nếu nhận được ReadTrigger thứ 2 trước khi kết thúc hoàn chỉnh một loạt các chu kỳ
đọc đối với trigger thứ nhất, thì các trigger đầu tiên phải hoàn thành như thông
thường và sau đó tiếp tục với một loạt các chu kỳ đọc khác. Được xác định chắc
chắn rằng việc có đầy đủ các chu kỳ đọc với một giao thức chạy một cách hoàn
chỉnh trên mỗi chu kỳ đọc, sẽ phải tuân theo từng ReadTrigger.
4.1.3.1 Liên kết giao thức thẻ RF
Giao thức đầu đọc không chỉ định hay thậm chí phân loại hoạt động của các giao
thức thẻ RF. Tới bất kỳ phạm vi nào có thể xảy ra, Giao thức đầu đọc được thiết kế
độc lập với các giao thức RF. Tuy nhiên, để giúp cho việc đảm bảo việc thực hiện
Giao thức đầu đọc một cách xuyên suốt, một vài nội dung liên quan đến Giao thức
đầu đọc được định nghĩa dưới dạng các chức năng cụ thể của giao thức thẻ RF. Sự
phụ thuộc này được mô tả cụ thể ở chương thứ 12 sẽ làm giảm sự tối nghĩa trong
cách hiểu các đặc tả của Giao thức đầu đọc khi áp dụng các giao thức RF nào đó.
4.1.4 Bộ lọc dữ liệu
Bô lọc dữ liệu đọc được tương ứng với logic đối với đầu đọc tương thích sẽ loại bỏ
một vài thẻ theo các mã thẻ. Giao thức đầu đọc cung cấp cách thức để mô tả một cơ
chế lọc đơn giản dựa trên các mẫu bitwise. Để có thông tin chi tiết hơn về cách thức
định nghĩa việc lọc dữ liệu theo các đối tượng, tham khảo phần 5.4.
Các đầu đọc thực thi theo các giao thức thẻ EPCglobal RF được phép sử dụng các
Các bộ chọn thẻ cấu hình bởi Host để giảm thiếu thời gian thực hiện phần đơn của
giao thức RF, khi các mẫu lọc nhất định cho phép việc này được hoàn thành. Đây là
một ví dụ về các bước xử lý của quy trình mô hình khái niệm không nhất thiết bao
gồm trường hợp khi một đầu đọc tương thích đưa ra các tính toán của nó.
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4.2 Tiểu hệ thống sự kiện
Bước này thực hiện việc làm mịn và tạo ra các sự kiện. Bước này được phép giảm
thiểu số lượng dữ liệu qua một khoảng thời gian. Khi thẻ được hiển thị trong trường
của 1 nguồn nào đó, Tiểu hệ thống đọc thẻ bao gồm thẻ đó tại đầu ra của nó mỗi khi
hoàn thành một chu kỳ đọc. Khi thẻ hiển thị tại một nguồn nào đó với một số lượng
chu kỳ đọc, nó sẽ tạo ra một số lượng đáng kể dữ liệu. Bước tạo các sự kiện giảm
thiểu số lượng dữ liệu bằng cách đưa ra “một sự kiện” chỉ khi có gì đó quan trọng xảy
ra...ví dụ như khi thẻ đầu tiên xuất hiện và sau đó khi thẻ không hiển thị nữa.
4.2.1 Bộ làm min và tạo sự kiện
Tiểu hệ thống đọc thẻ kết xuất dữ liệu mỗi khi một chu kỳ đọc được hoàn tất. Thậm
chí đối với việc lọc dữ liệu đọc được thì thông thường có nhiều dữ liệu hơn là một
ứng dụng ước tính để xử lý. Mục đích của tiểu hệ thống sự kiện là mô tả các chức
năng sẵn có trên các đầu đọc tương thích mà hỗ trợ việc giảm thiểu số lượng dữ liệu
bằng cách chỉ thông báo cho Host các thẻ vừa được nhập hay rời khỏi từ nguồn.
Giả dụ rằng một thẻ nào đó (gọi là “X”) được đọc bởi một nguồn nào đó mà nhập vào
trường source tại thời điểm T1 và rời khỏi trường source tại thời điểm T2. Việc này có
thể được mô tả qua hình sau:

Trong sơ đồ này, mỗi khoảng cách giữa các dòng đứng thể hiện một chu kỳ đọc, và
một thẻ X nào đó thể hiện một chu kỳ đọc mà thẻ đó được đọc. Nếu Host nhận được
dữ liệu đọc thô từ tiểu hệ thống đọc thẻ thì Host sẽ nhận được 6 bao gồm cả X.
Bước làm mịn và tạo ra dữ liệu là để giảm thiểu số lượng dữ liệu bằng cách tạo ra
các sự kiện khi trạng thái của mỗi thẻ có sự thay đổi. Ví dụ, trục thời gian trên có thể
tạo ra ra hai sự kiện, một sự kiện khi thẻ được đọc lần đầu tiên (chỉ định bởi
evGlimpsed.)và sự kiện kia khi thẻ rời khỏi trường dữ liệu và không được theo dõi
nữa (chỉ định bởi evLost):
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Theo cách này, số lượng dữ liệu được giảm thiểu từ 6 xuống còn 2 thông báo.
Khi tạo ra các các sự kiện, các thẻ đơn lẻ phải theo dõi một cách độc lập, đối với các
sự kiện được tạo ra phải chỉ rõ thẻ mà nó thuộc về. Ở đây là một ví dụ với hai thẻ X
và Y:

Có thể thấy rõ ràng từ các ví dụ trên là: Để tạo ra các các sự kiện, đầu đọc phải phải
duy trì các thông tin trạng thái cơ bản trên mỗi thẻ: trong trường hợp này, thông tin
trạng thái là việc liệu thẻ đó đã được đọc ở chu kỳ đọc trước hay chưa? Khi có nhiều
nguồn tham gia, các thông tin được phép phải được duy trì bởi mỗi một nguồn, do đó
các thông tin trạng thái và các sự kiện phải được duy trì bởi sự kết hợp giữa thẻ và
nguồn duy nhất. Các thông tin trạng thái được tổng hợp chung tại danh sách thẻ.
Các thẻ RF có các đặc điểm mà không phải lúc nào nó cũng được đọc bởi đầu đọc,
thậm chí nếu nó nằm trong khoảng antenna của đầu đọc. Do đó, thời gian ước tính
cho một thẻ RF điển hình không hoàn toàn “đẹp” như sơ đồ ở trên, tuy nhiên, chúng
có thể được mô tả nhiều hơn ở hình dưới đây:

Ở hình trên, có ba “khoảng cách” mà thẻ X không được đọc, kể cả nó vẫn nằm trong
trường của đầu đọc. Nếu các sự kiện evGlimpsed và evLost được tạo ra như sơ đồ
trước, đã có bốn sự kiện evGlimpsed và 4 sự kiện evLost được tạo ra.
Công việc “smoothing – làm mịn” trong bước Làm mịn và tạo các sự kiện được thiết
kế để khắc phục những sự kiện không mong muốn đang được đề cập. Ý tưởng
được đưa ra là tạo ra các sự kiện đơn lẻ evGlimpsed và evLost như đã mô tả ở sơ
đồ trên. Cần lưu ý rằng, sự kiện evLost chỉ xảy ra sau khi một thẻ nào đó không được
hiển thị trong một vài chu kỳ đọc liên tiếp; Việc này có thể tránh phải tạo ra các các
sự kiện không mong muốn trong một vài khoảng cách ngắn.
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Một sự kiện evObserved mới được đưa ra để cho phép một ứng dụng phân biệt với
các thẻ đã được nhập vào trường dữ liệu một cách ngắn gọn, và so sánh các thẻ còn
lại trong một khoảng thời gian (số lượng các chu kỳ đọc). Các thẻ hiển thị một cách
ngắn gọn có thể là giả mạo, ví dụ như một thẻ sơ xuất được đọc từ một vùng khác
với vùng mà đầu đọc chủ định quản lý. Có một cách tốt đó là một thẻ được hiển thị
chỉ qua việc tạo ra nhanh sự kiện evGlimpsed, tuy nhiên không tạo ra tiếp theo sự
kiện evObserved hay evLost. Một ứng dụng điển hình có thể tham gia vào các sự
kiện evObserved và evLost.
Ba sự kiện này là một phần của việc thiết lập việc thể hiện các sự dịch chuyển giữa
đầu đọc “Knowledge-States” liên quan đến thẻ và một nguồn nào đó. Một mô hình
hữu dụng cho nhận biết của đầu đọc về thẻ bao gồm bốn trạng thái (được minh họa
bên dưới) : isUnknown, isGlimpsed, isObserved và isLost.
Sự dịch chuyển giữa các trạng thái chính là việc định nghĩa một sự kiện. Các sự dịch
chuyển này được quản lý bởi các hằng số được cấu hình trên Host và được so sánh
về sự khác biệt giữa thời gian hiện thời, (Tnow) và thời gian mà đầu đọc lần đầu tiên
đọc thẻ (Tfirst) hoặc thời gian gần nhất đọc thẻ (Tlast).
Các trạng thái, các sự kiện và các hằng số sử dụng trong mô hình được tóm tắt như
mô hình dưới đây:
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Hình số 4: Vòng đời của sự kiện
Mỗi sự dịch chuyển trong mô hình này được phép tạo ra một hay nhiều sự kiện .
Định nghĩa sự kiện :
evGlimpsed: Sự dịch chuyển giữa trạng thái 0 và 1 (isUnknown và isGlimpsed)
hoặc sự dịch chuyển giữa các trạng thái 3 và 1 (isLost và isGlimpsed). Việc đọc thẻ
một cách đơn lẻ sẽ dẫn đến sự kiện này.
evNew: Sự dịch chuyển giữa trạng thái 0 và 1 (isUnknown và isGlimpsed). Đây là lần
đầu tiên đầu đọc thẻ đọc thẻ. Việc đọc thẻ một cách đơn lẻ sẽ dẫn đến sự kiện này.
evUnknown: Chuyển dịch giữa trạng thái 1 và 0 (isGlimpsed và isUnknown). Thẻ
được trả về trạng thái isUnknown do vẫn chưa được đọc trong cGlimpsed_Timeout
milliseconds (phần triệu của giây) gần nhất.
evObserved: Sự dịch chuyển giữa trạng thái 1 và 2 (isGlimpsed và isObserved).
Thẻ được đọc trong khoảng phần nghìn giây cObserved_Threshold gần nhất, không
tính khoảng thời gian lớn hơn khoảng phần nghìn giây cGlimpsed_Timeout.
evLost: Sự dịch chuyển giữa trạng thái 2 và 3 (isObserved và isLost). Thẻ trước đó
đã được tạo ra bởi sự kiện evObserved, tuy nhiên sau đó không được đọc trong
khoảng thời gian lớn hơn cObserved_Timeout.
evPurged: Sự dịch chuyển giữa trạng thái 3 và 0 (isLost và isUnknown). Thẻ đã tạo
ra sự kiện evLost và thời gian tính từ lúc thẻ được đọc lần cuối cùng gần nhất (Tnow
-Tlast) vượt quá thời gian cLost_Timeout + cObserved_Timeout.
Các giá trị cGlimpsed_Timeout, cObserved_Threshold, cObserved_Timeout, và
cLost_Timeout là các tham số trong bảng tham số được định nghĩa bởi Host.
Lưu ý rằng nếu cObserved_Threshold bằng 0, thì một thẻ được đọc được đọc lần
đầu tiên từ isUnknown đến isGlimpsed và trực tiếp đến isObserved .
Trong trường hợp này, các sự kiện evNew, evGlimpsed và evObserved được phép
tạo ra cùng một lúc. Một cách tương tự, một thẻ ở trạng thái isLost mà được đọc lần
nữa sẽ được chuyển đến isGlimpsed và trực tiếp đến isObserved. Trong trường hợp
này, hai sự kiện evGlimpsed và evObserved được phép tạo ra cùng một lúc (đồng
thời).
Nếu cLost_Timeout bằng 0 thì thẻ được di chuyển từ trạng thái isLost đến thẳng trạng
thái isUnknown. Trong trường hợp này, cả sự kiện evLost và evPurged được tạo ra
cùng một lúc.
Một đầu đọc tương thích không phải cung cấp từng chức năng được mô tả trong sơ
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đồ trạng thái này. Ví dụ như, một vài đầu đọc không thể phân biệt được giữa thẻ
isLost và isUnknown.
Việc này sẽ được mô tả bằng cách hạn chế cLost_Timeout luôn luôn có giá trị bằng 0,
thêm vào đó hạn chế các sự kiện sẵn có bao gồm evLost nhưng không bao gồm
evPurged. Tương tự như vậy, một đầu đọc không thể phân biệt được trạng thái
isGlimpsed và isObserved phải hạn chế cObserved_Threshold có giá trị bằng 0, và
hạn chế các sự kiện sẵn có bao gồm evObserved nhưng không bao gồm evGlimpsed.
Một cách tổng quát, các đầu đọc cung cấp các chức năng làm mịn có thể được khắc
phục bằng cách đưa ra các hạn chế phù hợp qua các tham số làm mịn hoặc giới hạn
các sự kiện có thể được thông báo.
4.3

Tiểu hệ thống đầu ra - Output Subsystem

Bộ phận này xác định dữ liệu nào sẽ được trao đổi và quản lý theo thứ tự hàng đợi
(tức là báo cáo đệm/trung gian) dữ liệu chuẩn bị để chuyển lên Host.
Khi các dữ liệu đầu ra được đưa vào hàng đợi trong bộ đệm báo cáo, sẽ có hai cơ
chế có thể thực hiện được để chuyển lên Host: Host có thể yêu cầu đồng bộ việc
phân phối tất cả các sự kiện trong bộ đệm báo cáo, hoặc cách khác, các sự kiện có
thể được phân phối không đồng bộ dựa trên phản hồi đến trigger thông báo.
4.3.1 Bộ chọn dữ liệu
Tiểu hệ thống đầu ra cung cấp khả năng của Host để quản lý một số nội dung cụ thể
đầu ra được lưu giữ tại bộ đệm báo cáo và sẽ được phân phối bởi Host. Việc này
được hoàn tất qua bước bộ chọn dữ liệu. Bộ chọn dữ liệu chứa một loạt các “trường
đầu ra” mà host quan tâm, kết hợp với giao thức hỗ trợ để cho phép tìm mới và chọn
lựa các trường đầu ra được hỗ trợ.
Lựa chọn dữ liệu được xử lý trên hai cấp độ:
1) Lọc các sự kiện được tạo ra bởi bước Làm mịn và tạo sự kiện,
2) Thiết lập các trường dữ liệu cần thiết để thông báo
Bộ chọn dữ liệu chỉ định nghĩa dữ liệu mà Host quan tâm, không phải chỉ ra làm thế
nào việc lựa chọn được diễn ra. Các nhà sản xuất đầu đọc được cho phép: ví dụ như
lọc các sự kiện không được quan tâm trước khi chúng được lưu tại báo cáo trung
gian, việc này giúp cho việc tiết kiệm bộ nhớ.
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Danh sách hoàn chỉnh các trường dữ liệu đầu ra được chấp nhận đối với các dữ liệu
có thể được tìm thấy tại chương 0.
4.3.2 Bộ đệm báo cáo
Các sự kiện được tạo ra bởi bước Làm mịn và tạo sự kiện, và có khả năng được lọc
bởi bộ chọn dữ liệu và được lưu tại báo cáo trung gian. Host có thể yêu cầu đồng bộ
việc cung cấp tất cả các sự kiện trong bộ đệm báo cáo hoặc là các sự kiện có thể
được cung cấp một cách không đồng bộ khi phản hồi về các trigger khác nhau.
Khi dữ liệu được chuyển lên Host, báo cáo trung gian được cho phép xóa.
4.3.3 Trigger thông báo
Giao thức đầu đọc cung cấp việc khởi tạo các thông báo không đồng bộ trigger được
gửi lên Host hơn là việc nhận được yêu cầu cụ thể từ Host
Chương 5.3 cung cấp các thông tin chi tiết về các điều kiện khác nhau có thể được
sử dụng để thiết lập các Trigger thông báo.
4.4

Tiểu hệ thống giao tiếp - Communication Subsystem

Sau khi tiểu hệ thống đầu ra tạo ra các nội dung trong báo cáo trung gian theo ý
muốn, dữ liệu được chuyển đến tiểu hệ thống giao tiếp để chuyển lên Host.
Bước này thực hiện việc trao đổi dữ liệu qua các kênh được chỉ định, sử dụng Liên
kết tin điện/Vận chuyển (MTB). Đồng thời định dạng các trường dữ liệu nội bộ đến
các dữ liệu thể hiện tuân theo các đặc tả của điều kiện ràng buộc.
4.4.1 Bộ liên kết tin điện/vận chuyển
Tiểu hệ thống giao tiếp bao gồm liên kết tin điện/vận chuyển (MTB) được sử dụng
giữa đầu đọc và Host. Các MTB khác nhau cung cấp các phương thức vận chuyển
khác nhau ví dụ như TCP/IP với Bluetooth hay với đường serial. Các MTB cũng
được phép cung cấp các phương thức khác nhau để thiết lập các kết nối (ví dụ, đầu
đọc liên lạc với Host hay là Host liên lạc với đầu đọc), các tin điện khởi tạo được yêu
cầu để thiết lập một cách đồng bộ và có ý nghĩa cung cấp thông tin về cấu hình.
Nhiều chuẩn MTB khác nhau được định nghĩa trong tài liệu đặc tả này. Các chuẩn
khác được cho phép định nghĩa ở các phần khác, các tài liệu hướng dẫn đặc tả.
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5 Mô hình đối tượng
Thứ tự đơn giản trong mô hình đường ống dẫn được mô tả tại chương trước không
đủ để giải thích một cách đầy đủ về tính phức hợp của đầu đọc. Lý do là vì một đầu
đọc được cho phép có nhiều Nguồn, nhiều trigger và nhiều kênh thông báo khác
nhau. Do đó, mô hình đối tượng được đề cập trong chương này sẽ mô tả các mối
quan hệ tổng hợp giữa nhiều Nguồn, nhiều trigger và nhiều kênh khác nhau.
Giao thức đầu đọc chia sẻ một mô hình đối tượng tương tự như các đặc tả được định
nghĩa bởi nhóm làm việc “Quản lý đầu đọc” của EPCglobal SAG , tuy nhiên, một vài
đối tượng và các thuộc tính của một mô hình hoàn chỉnh không liên quan đến giao
thức đầu đọc. Mô hình sau đây hiển thị toàn bộ các đối tượng của một mô hình hoàn
chỉnh với chỉ vài thuộc tính liên quan đến giao thức đầu đọc. Các đối tượng chỉ liên
quan đến Quản lý đầu đọc được hiển thị trong ô màu xám:

Hình số 5: Mô hình đối tượng đầu đọc
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Trong mô hình tổng thể này, thiết bị đầu đọc có một vài Nguồn cũng như các kênh
thông báo. Mỗi kênh thông báo được gắn với chính xác một Bộ chọn dữ liệu, nơi
quyết định các tham số hay các trường dữ liệu được thông báo trên kênh này. Thêm
vào đó, một kênh thông báo chỉ thông báo các sự kiện gắn liền với nguồn nào đó. Do
đó nó lưu giữ danh sách các Nguồn. Các Trigger có thể kết hợp với cả Nguồn và
kênh thông báo.Khi kết hợp với một Nguồn, Trigger quản lý việc thực hiện các chu kỳ
đọc thẻ. Khi kết hợp với một kênh thông báo Trigger quản lý việc phân phối không
đồng bộ các báo cáo trên hàng đợi.
Cần lưu ý rằng, đối tượng kênh thực hiện lệnh hiển thị là một đối tượng “ảo” và chỉ
hiển thị để làm rõ. Kênh thực hiện lệnh được hiển thị thực chỉ khi Host mở một kênh
giao tiếp tương ứng và đầu đọc không từ chối. Các quy trình rõ ràng không có ở
trong đối tượng này. Một đầu đọc tương thích thông thường có ít nhất một kênh thực
hiện lệnh với địa chỉ mặc định – nơi mà đợi các lệnh gửi đến. Địa chỉ mặc định này
phải được liệt kê trong tài liệu của đầu đọc tương thích.
Tương tự như vậy, đối tượng bộ đệm báo cáo chỉ tồn tại một cách tuyệt đối. Trong
khi nó thực sự cần thiết cho việc đệm và thông báo dự liệu đọc được và các sự kiện,
không có bất kỳ hoạt động nào là chính xác trên nó và nó phụ thuộc vào cách thức
nhà sản xuất đầu đọc triển khai báo cáo trung gian. Cần lưu ý rằng đối tượng bộ đệm
báo cáo kết hợp với đối tượng kênh thông báo, có ý nghĩa là có một bộ đệm báo cáo
trên mỗi kênh thông báo. Lý do đơn giản là kênh thông báo được yêu cầu có khả
năng xếp dữ liệu mà nó chuyển lên Host. Kênh thông báo kết hợp với bộ đệm báo
cáo là cơ chế sắp xếp thứ tự của nó và hàng đợi này phải riêng biệt với các hàng
đợi kênh thông báo khác .
Cấu trúc của đối tượng ReadReport được định nghĩa riêng biệt và là MTB-specific ,
xem thêm thông tin chi tiết tại chương 1.
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Thêm vào đó, có một vài đối tượng liệt kê:

Hình số 6: Các đối tượng Liệt kê bổ sung
Một đầu đọc tương thích không được yêu cầu thực hiện một mô hình đối tượng nội
bộ đến khi các tin điện lệnh được hiểu và thực hiện một cách chính xác và các thông
báo có thể được tạo ra.
Chương tiếp theo sẽ định nghĩa các đối tượng này một cách cụ thể hơn.
5.1 Đối tượng thiết bị đầu đọc
Đối tượng thiết bị đầu đọc là đối tượng cơ bản chứa các đối tượng khác trong mô
hình đối tượng bao gồm ít nhất một đối tượng kênh thực hiện lệnh được cấu hình
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trước. Đối tượng thiết bị đầu đọc cũng chứa một vài thuộc tính để sử dụng cho việc
quản lý các thiết bị đầu đọc và cho mạng các đầu đọc, bao gồm cả các thuộc tính
được sử dụng để quản lý giao diện mạng đầu đọc.
5.2 Các nguồn
Đối tượng Source được chứa bởi các đối tượng thiết bị đầu đọc và các đối tượng
kênh Thông báo. Chương này mô tả nguồn gốc của các đối tượng Nguồn và mối
quan hệ với các đối tượng khác trong mô hình đối tượng đầu đọc.
Một đầu đọc mà hỗ trợ nhiều cảm biến đầu vào có thể được yêu cầu lựa chọn hoặc
không lưa chọn (tức là enabled hay disabled) các cảm biến riêng lẻ. Thêm vào đó,
sẽ là cần thiết nếu có đầu đọc hỗ trợ đa cảm biến đầu vào để quản lý hai hay nhiều
ứng ứng khác nhau. Việc này đôi khi được yêu cầu để giảm tối thiểu chi phí tổng thể
hệ thống. Ví dụ có một đầu đọc quản lý hai ứng dụng khác nhau, đầu vào A được kết
nối với một ăngten được lắp trên cửa nối - dock door và đầu vào B được kết nối tới
một ăngten được lắp trên một băng tải - conveyor. Trong kịch bản này,. đầu vào A và
B sẽ yêu cầu các tham số khác nhau đối với ReadTriggers, Các bộ chọn thẻ, Làm
mịn, và có khả năng là các EventFilters khác nhau.
Trong mô hình đối tượng đầu đọc, đối tượng Nguồn có thể gói gọn một hoặc nhiều
đầu vào cảm biến gọi là điểm đọc thẻ. Một điểm đọc thẻ có thể là bất kỳ thực thể vật
lý nào có khả năng lấy dữ liệu. Một ăngten đơn lẻ của thẻ RF là một ví dụ đơn giản
cho ReadPoint. điểm đọc thẻ không giới hạn các ăngten, tuy nhiên: một ví dụ máy
quét mã vạch là một ví dụ khác về điểm đọc thẻ.
Nguồn là một thực thể logic mà có 0, 1 hoặc nhiều điểm đọc thẻ kết hợp với nó. Ví dụ
như một đầu đọc có thể định nghĩa Nguồn là kết quả của của các thẻ đọc trên một
hoặc hai ăngten. Một cách tổng quát, một đầu đọc phân tách các thẻ đọc dựa trên
các nguồn để cung cấp các ứng dụng với một vài cơ sở về tình huống bên ngoài mà
thẻ được. đầu đọc thẻ được cho phép sản xuất từ nhiều nhà sản xuất khác nhau với
một hoặc nhiều hơn Pre-configurationed Sources. Pre-configurationed Source được
cho phép là cố định, có nghĩa là người dùng không thể thêm hoặc xóa điểm đọc thẻ.
Các đầu đọc khác nhau được phép rộng rãi về việc Sources và ReadPoints sẵn có.
Giao thức đầu đọc có thể cung cấp các lệnh để tìm ra số lượng và tên của các
Sources, ReadPoints sẵn có và các tên tương ứng của chúng.
Các thuộc tính MaxReadDutyCycle, ReadCyclesPerTrigger và ReadTimeout, cũng
như thuật ngữ chu kỳ đọc, được áp dụng tại cấp độ Nguồn. Cách thức làm sao để áp
dụng cho các ReadPoints đơn lẻ và làm sao để một chu kỳ qua các điểm đọc thẻ
trong một chu kỳ đọc là thực hiện một cách độc lập và không chỉ rõ ở đây, bởi vậy
các tình huống khác nhau có thể yêu cầu các thuật toán khác nhau để đạt tới hiệu
suất đọc tốt nhất.
Do đó một đối tượng Nguồn, là chỗ chứa của các đối tượng điểm đọc thẻ. Đối tượng
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Nguồn cũng là chỗ chứa của Các bộ chọn thẻ và ReadTriggers, và nó quản lý các
thuộc tính được cấu hình mà xử lý các làm mịn dữ liệu và tạo ra các sự kiện. Mỗi đối
tượng Nguồn duy trì các giá trị tham số làm mịn dữ liệu riêng biệt. Đầu ra được tạo ra
bởi một Nguồn là Các sự kiện. Các sự kiện được tạo bởi bởi Nguồn được gửi đến
tất cả các kênh Thông báo mà chứ Nguồn. Lưu ý rằng trạng thái của việc tạo ra các
sự kiện được giữ trên thẻ và tại mỗi Nguồn, nhưng không phải tại điểm đọc thẻ.
Các điều kiện trong bảng dưới đây liên quan đến Nguồn:
Điều kiện
Allocated

Deallocated

Mô tả
đầu đọc được yêu cầu có khả năng thông báo số lượng các đối
tượng Nguồn mà nó hỗ trợ. Đối tượng Nguồn đã được đặt tên và
bổ sung vào đối tượng thiết bị đầu đọc được chỉ định để phân
bổ.
Khi đối tượng Nguồn được chuyển từ đối tượng thiết bị đầu đọc
đến đối tượng Nguồn được chỉ định để phân tách.

Name

Khi đối tượng Nguồn được phân bổ (có nghĩa là thêm vào đối
tượng ReaderDevice) sẽ dược đưa ra một cái tên để tham chiếu
sau này.

Assigned

Khi điểm đọc thẻ được bổ sung vào Nguồn, nó được chỉ định để
kết hợp với nhau.

Unassigned

Khi điểm đọc thẻ không được kết hợp với một nguồn
Nguồn ,nó được chỉ định là không kết hợp.

Pre-configured Một nguồn Nguồn mà được phân bổ bởi nhà sản xuất đầu đọc
được chỉ định là được cấu hình trước. Một nguồn Nguồn được cấu
hình trước thông thường có một hoặc nhiều hơn điểm đọc thẻ
được kết hợp cùng với nó.
Một nguồn Source được cấu hình trước có thể không có các chức
Fixed
năng được thay đổi sự kết hợp các điểm đọc thẻ (tức là, điểm đọc
thẻ không thể bổ sung hay xóa bỏ). Hiển nhiên sẽ là hữu dụng
nếu một nguồn - fixed Source được cho phép đi với ít nhất một
ReadPoint kết hợp với nó.
Current Source đầu đọc duy trì việc tham chiếu đến một đối tượng Nguồnđược
dùng theo mặc định khi xử lý một lệnh mà yêu cầu một Nguồn nào
đó, tuy nhiên nó bị bỏ qua từ các tham số lệnh được cung cấp bởi
Host.
Bảng 2: Các thuật ngữ liên quan đến Nguồn
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5.2.1 Tổ chức nguồn
Một đầu đọc được phép cấu hình hỗ trợ nhiều Nguồn.1 Bất kỳ Nguồn nào cũng
được phép cấu hình trước bởi nhà sản xuất. Một Nguồncấu hình trước được phép
triển khai là cố định (tức là các điểm đọc thẻ của nó không thể cấu hình lại). Khi chỉ
có một Nguồn hiển thị, các quy trình được yêu cầu thông qua Giao thức đầu đọc áp
dụng cho chỉ một Nguồn mà không có sự nhập nhằng nào. Trong trường hợp này,
nguồn hiện thời của đầu đọc luôn luôn tham chiếu đến đối tượng Nguồn duy nhất đó.
Khi đa nhiều Nguồn được dùng, đầu đọc phải cung cấp cách để lựa chọn nguồn
Nguồn nào được sử dụng để lấy dữ liệu vào bất kỳ thời điểm nào được đưa ra và
đầu đọc được phép cung cấp các cách để áp dụng các tham số cấu hình khác nhau
(ví dụ như, ReadTriggers, Các bộ chọn thẻ, vv.) đến các nguồn Nguồn khác nhau.
1 Các vendors được thoải mái lựa chọn việc nguồn nào (nếu có) và các đối tượng
được cấu hình trước tại các cấu hình ‘factory fresh’. Không có yêu cầu chuẩn nào
cho một đầu đọc phải được cấu hình trước tại bất kỳ định nghĩa nguồn nào; đó hoàn
toàn là sự lựa chọn việc định nghĩa cho sản phẩm, không phải yêu cầu chỉ định.
Giải thích (không quy chuẩn ): cấu trúc của Nguồn và điểm đọc thẻ được thiết kế để
cung cấp các cấu trúc đầu đọc có thể có, và thông thường được phân loại như sau:
Single ReadPoint (Điểm đọc thẻ đơn)
Thiết bị này thông thường chỉ có một nguồn Nguồn được cấu hình trước với
điểm đọc thẻ để gắn vào Nguồn. Tất cả các thao tác được yêu cầu thông qua
giao thức đầu đọc áp dụng cho Nguồn đó
Concentrator (Bộ tập trung)
Xem Hình 7: Cấu trúc của Bộ tập trung đầu đọc (Reader Concentrator).Đây là
một thiết bị được kết nối đến hai hoặc nhiều Nguồn mà mỗi Nguồn có khả
năng xử lý để thiết bị có thể thực hiện một chu kỳ đọc trên một Nguồn này
đồng thời thực hiện các chu kỳ đọc trên các Nguồn khác.
Multiplexer
Xem Hình 8: Cấu trúc của Reader Multiplexer. Đây là một thiết bị được kết nối
tới hai hoặc nhiều Nguồn mà mỗi Nguồn không có khẳ năng xử ký (ví dụ một
ăng ten). Cấu trúc của thiết bị yêu cầu bộ xử lý của thiết bị phải xử lý các chu
kỳ đọc của các Nguồn khác nhau. Trong cấu hình này, bộ xử lý của thiết bị có
thể cung cấp các tham số cầu hình riêng biệt cho từng Nguồn
Hybrid
Một thiết bị có thể được cấu trúc để bao gồm một hỗn hợp các Nguồn được
nhúng với nhau mà một số Nguồn có khả năng xử lý được gắn vào, còn các
Nguồn khác thì không.
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Hình số 7: Kiến trúc đầu đọc tập trung
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Hình số 8: Kiến trúc Multiplexer Reader
Sự khác nhau quan trọng giữa kiến trúc của concentrator và multiplexer là ở các bộ
xử lý kết hợp với Nguồn được kết nối đến concentrator có thể thực hiện các chu kỳ
đọc đồng thời với một bộ xử lý khác. Các bộ xử lý ở thiết bị quản lý multiplexing được
chia sẻ giữa các nguồn Nguồn.
Giao thức đầu đọc định nghĩa một vài chức năng mà các đầu đọc hỗ trợ nhiều nguồn.
Các chức năng này được dựa trên mô hình mô tả bên dưới:

Hình số 9: Các điểm Sources và Read
Các bộ tải dữ liệu và các điểm đọc thẻ mà một đầu đọc hỗ trợ phụ thuộc vào đặc
điểm vật lý về thiết bị đầu đọc. Các bộ tải dữ liệu được nhận dạng bởi việc định nghĩa
các organization chuẩn và chuẩn Các bộ tải dữ liệu (ví dụ, EPCglobal, UHF Gen2).
Một điểm đọc thẻ có thể hỗ trợ một hay nhiều data carriers. Các nhận dạng điểm đọc
thẻ của đầu đọc được cấu hình trước bởi nhà sản xuất đầu đọc. Một đầu đọc được
yêu cầu hỗ trợ ít nhất một nguồn Nguồn Để giảm tối thiểu các yêu cầu cho đầu đọc,
một nguồn đơn Nguồn có thể được hỗ trợ từ nhà sản xuất để cấu hình trước và có
định (tức là điểm đọc thẻ của nó không thể được cấu hình lại một bởi Host).
Số lượng các Sources mà một đầu đọc hỗ trợ được cấu hình trước bởi nhà sản xuất
(vd:16 Sources). Nhà sản xuất đầu đọc được phép cấu hình trước các nguồn
Sources với tên duy nhất, và nó có thể cho phép Host chỉ định các Sources bổ xung.
Mỗi Source phải là duy nhất tuy nhiên nó có thể có từ định danh bất kỳ (tức là tên bất
kỳ).
Giao thức đầu đọc cũng định nghĩa ý nghĩa của Nguồn hiện thời và nó cung cấp cơ
chế để liên kết nguồn hiện thời với nguồn liên quan.
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Các lệnh của đầu đọc có tham số đầu vào là một Nguồn phải sử dụng Nguồn hiện
thời khi tham số Nguồn đầu vào bị bỏ qua.
Định dạng tải dữ liệu - “Data carrier identification” (tức là loại thẻ - tab type) và Nguồn
là các loại thông tin có thể được thông báo cùng với dữ liệu thẻ.
Các đầu đọc phải được cấu hình theo một trong những dòng topoo dưới đây:
 Zero ReadPoints
Cấu hình này không có chức năng ứng dụng. Trường hợp này chắc chắn xảy
ra khi mục đích cập nhật thiết bị sau này với một hay nhiều ReadPoints. Tuy
nhiên, một đầu đọc với 0 điểm đọc thẻ được phép truy cập và truy vấn thông tin
đầu đọc.
 Một điểm đọc thẻ - ReadPoint
Một Nguồn
Một đầu đọc với chỉ một ReadPoint phải chỉ có một Source được cấu hình
trước để phân bổ theo tên được định nghĩa và với ReadPoint kết hợp với
nó.
 Nhiều điểm đọc thẻ - Multiple ReadPoints –
One Source
Một đầu đọc hỗ trợ nhiều điểm đọc thẻ chắc chắn hỗ trợ ít nhất một Nguồn
có thể được cấu hình động để Host có thể lựa chọn điểm đọc thẻ nào được
sử dụng trong chu kỳ đọc. đầu đọc chỉ với một Nguồn phải cấu hình trước
với Nguồn này đã được chỉ định một tên định trước.
Nhiều điểm đọc thẻ có thể được gán cho Nguồn theo các lệnh của Host.
Trên thực tế, một điểm đọc thẻ không được gán cho một Nguồn nào đó thì
sẽ không được hiển thị.
Nhiều nguồn - Sources
Một đầu đọc hỗ trợ nhiều ReadPoints và Sources có thể được sử dụng để
thực hiện nhiều ứng dụng mà được định nghĩa liên quan đến ReadTriggers,
Các bộ chọn thẻ, khác nhau…vv.
Các đầu đọc mà hỗ trợ đa điểm đọc thẻ - ReadPoints và nhiều nguồn khác nhau Sources được phép ngăn chặn các điểm đọc thẻ- ReadPoints kết hợp với nhiều
nguồn Sources một cách đồng thời (tức là các điểm đọc thẻ- ReadPoints không được
chia sẻ). Nếu đầu đọc cho phép chia sẻ đa điểm đọc thẻ- ReadPoints, cách xử lý
việc truy cập của một điểm đọc thẻ - ReadPoint phụ thuộc vào quá trình thực hiện.
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5.3

Triggers

Các đối tượng Trigger có thể được chứa bởi đối tượng Source mà nó đóng vai trò là
ReadTriggers. Hoặc là, các đối tượng Trigger có thể được chứa bởi đối tượng kênh
thông báo mà nó đóng vai trò là Các Trigger thông báo. Nội dung của phần này mô
tả nguồn gốc của các đối tượng Trigger và các mối quan hệ của nó với các đối tượng
khác trong mô hình đối tượng Đầu đọc.
Giao thức đầu đọc cung cấp việc khởi tạo các quá trình Đọc và Báo cáo theo các
phương thức khác yêu cầu từ Host. Một ReadTrigger tạo ra việc đầu đọc lấy dữ liệu
từ đối tượng Trigger của Source. Triggering việc đọc tạo ra các dữ liệu được chuyển
từ Nguồn đến Bộ đệm báo cáo, nhưng không tạo ra bất kỳ giao tiếp nào lên Host.
Thông báo Trigger tạo ra việc đầu đọc gửi toàn bộ nội dung của Bộ đệm báo cáo kết
hợp với kênh thông báo cùa Trigger.

36

Giao thức đầu đọc cung cấp các cách thức khác nhau để Host đưa ra các trường hợp
trigger cụ thể. Bao gồm:
Trigger

Mô tả

Host-specified
Parameters

continuous

Hoạt động được trigger càng nhanh càng
[none]
tốt. Đối với ReadTriggers, thông thường giới
hạn các vòng được yêu cầu đưa vào trong
một account. Đối với các Trigger thông báo,
điều này có nghĩa là một thông báo được
yêu cầu gửi đi khi có một sự kiện mới xuất
hiện trong báo cáo trung gian .

timer

Hành động này được trigger ở các
khoảng thời gian thông thường.

Thời gian trong
msec giữa các
triggers.

ioEdge

Hành động này được trigger bởi sự dịch
chuyển 0 1 hay 1 0 của giá trị tín hiệu
mở rộng dạng binary. Các tín hiệu được
đặt tên bằng cách chỉ định “cổng IO” được
đánh số, và “IO Pin” trong cổng đó. Tài liệu
về đầu đọc tương thích được yêu cầu định
rõ các kết nối hoặc các yếu tố vật lý khác
tương ứng trên mỗi cổng và pin được thiết
lập.
Các cổng và Pin không yêu cầu phản hồi
một cách đầy đủ đến các IO Pin vật lý trên
các kết nối; chúng được phép thay thế
tương ứng với bất kỳ giá trị dạng binary
nào, tổng hợp số lượng từ bên ngoài. Ví dụ
như một đầu đọc có thể phản hồi việc nhận
đến một loại mạng packet đặc biệt nào đó,
và gọi nó là một trigger qua việc chỉ định số
cổng và Pin cho nó.
Hành động này được trigger bởi sự tìm ra
một giá trị chỉ định trên cổng I/O được chỉ
định. Bởi vì đối với các IO edge triggers,
cổng không yêu cầu phản hồi một cách
đầy đủ đến một cổng I/O vật lý. Nó cho
phép thay thế phản hồi tới bất kỳ giá trị
integer nào, được tổng hợp số lượng bên
ngoài.

Vị trí nào:
0 1 hoặc 1 0.
Cổng IO nào, Pin
nào của cổng IO

ioValue

Cổng IO nào?
Giá trị nào thiết
lập cho một
trigger và mask
chỉ định bit nào
bao gồm trong
trigger.
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<VendorName>:
<Any>

Vendors có thể chỉ định các cơ chế Tùy biến.
triggering ưu tiên. Tên của các trường này
được yêu cầu có thông tin về tên Vendor và
dấu hai chấm ở đằng trước (prefix).

Bảng 3: Các trường hợp Trigger
Các đầu đọc tương thích được phép cung cấp bất kỳ hoặc không một trigger nào
được mô tả ở bên trên. Giao thức đầu đọc bao gồm các lệnh mà Host có thể biết
được các trạng thái triggering nào đang sẵn sàng.
Bên cạnh các trigger độc lập được định nghĩa ở trên, Host được phép đưa ra một
lệnh để bắt buộc hành động trigger. Có một sự khác biệt nhỏ hơn là Host gửi một
lệnh đồng bộ. Ví dụ như lệnh đồng bộ ReadIDs khởi tạo một luồng thông tin từ một
Nguồn theo tất cả các cách đến Bộ đệm báo cáo, sau đó nội dung của Bộ đệm báo
cáo được chuyển lên Host như là sự phản hồi đến lệnh đưa ra. Lệnh là “đồng bộ” vì
lệnh không được hoàn thành cho đến khi việc đọc được hoàn tất và các thông báo
được trả lại Host. Nếu Host tạo ra một lệnh Trigger.fire, thì ngược lại, các luồng
thông tin từ Source đến Bộ đệm báo cáo, nhưng không có thông báo nào được gửi
lên Host; thêm vào đó lệnh Trigger.fire được phép trả lại phản hồi của nó lên Host
thậm chí trước khi hoàn thành việc đọc.
5.4

Các bộ chọn thẻ

Đối tượng bộ chọn thẻ được chứa bởi đối tượng Nguồn. Phần này mô tả cả nguồn
gốc của các đối tượng bộ chọn thẻ và các mối liên hệ tới các đối tượng khác trong
mô hình đối tượng đầu đọc .
Bộ chọn thẻ tóm tắt logic của đầu đọc mà loại bỏ các thẻ được báo cáo theo các điều
kiện được định rõ bởi các tham số bộ chọn thẻ. Logic lọc là một sự sắp xếp đơn giản
dựa trên các mẫu bit-wise .
Bộ chọn thẻ được định rõ bằng việc sử dụng hai chuỗi hexadecimal, giá trị lọc (filter
value) và mặt nạ lọc (filter mask). Trong mặt nạ lọc M, tất các các vị trí của bit mà giá
trị là quan trọng cho việc lọc phải thiết lập bằng 1. Trong giá trị lọc V, giá trị mong
muốn của các vị trí của bit được định nghĩa trong mối quan hệ với M có thể được
thiết lập.
Một tad ID khớp với bộ lọc khi và chỉ khi kết quả của việc áp dụng mặt nạ lọc trên giá
trị lọc sử dụng bit-wise và quy trình này tương tự như khi áp dụng mặt nạ lọc trên thẻ
ID:
If ((V bitand M) == (A bitand M))
Then TagIDMatchesTheFilter()
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Ví dụ:
filter mask M = 1C (00011100 in binary, meaning we are only interested in the bit values at
positions 4, 5, and 6)
filter value V = 10 (00010000 in binary. Because of the setting of M, only the values of bit
positions 4-6 are important. Therefore in this case a filter value of “F3” /
11110011 would have the same result)
Actual tag ID data A = 55 (01010101 in binary)
In this case:
V bitand M = 10 bitand 1C = 00010000 bitand 00011100 = 00010000 = 10
A bitand M = 55 bitand 1C = 01010101 bitand 00011100 = 00010100 = 14
The two values are different, so there is no match.

Bổ sung cho định nghĩa về chức năng lọc của bộ lọc này, bộ chọn thẻ chứa đối tượng
TagField. TagField định nghĩa trường dữ kiệu trên thẻ mà các bộ chọn thẻ sử dụng
(nghĩa là TagField chỉ định nơi tìm thấy trường dữ liệu trên thẻ sẽ được xử lý bởi bộ
lọc).
Các đầu đọc được phép sử dụng Các bộ chọn thẻ được cấu hình bởi Host để giảm
thiểu thời gian cho việc thực hiện phần đơn lẻ của giao thức của thẻ RF, khi các mẫu
filter được chỉ định cho phép thực hiện. Đây là một ví dụ về cách thức mà mô hình
conceptual của các bước xử lý không nhất thiết bao hàm thứ tự mà các đầu đọc
tương thích đưa ra các tính toán của nó.
5.4.1 Đa bộ chọn thẻ
Nhiều đối tượng bộ chọn thẻ có thể được kết hợp với bất kỳ Source nào được chỉ
định. Mỗi nhóm các bộ lọc được chỉ định có thể là inclusive (có nghĩa là chỉ các các
thẻ khớp với bộ lọc này được yêu cầu thông báo) hoặc exclusive (có nghĩa là một thẻ
được yêu cầu thông báo chỉ khi nó không khớp với bộ lọc).
Nếu nhiều Các bộ chọn thẻ được sử dụng, một thẻ phải được báo cáo chỉ khi có hai
điều kiện sau:
 Thẻ khớp với ít nhất một trong các mẫu inclusive patterns; và
 Thẻ không khớp với bất kỳ mẫu exclusive nào
Trong trường hợp đặc biệt, nếu không có mẫu inclusive được định nghĩa, bước kiểm
tra đầu tiên phải bỏ qua.
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5.5

Các sự kiện

Các đối tượng Event được tạo ra bởi đối tượng Nguồn. Các sự kiện được gửi đến
tất cả các đối tượng kênh Thông báo kết hợp đối tượng Nguồn tạo ra Các sự kiện.
Các các sự kiện được định nghĩa bởi giao thức đầu đọc được liệt kê trong bảng dưới
và được mô tả chi tiết ở phần 4.2.1.
Sự kiện

Mô tả

evGlimpsed

Việc thẻ được đọc một cách riêng lẻ tạo ra sự kiện này

evNew

Đây là lần đầu tiên đầu đọc nhận biết thẻ.

evUnknown

Khi thẻ trả về trạng thái isUnknown là do nó không được
đọc trong một khoảng thời gian được chỉ định .

evObserved

Khi thẻ được đọc trong một khoảng thời gian tối thiểu không
có khoảng cách lớn hơn khoảng thời gian được chỉ định khác.

Khi thẻ được tổng trước sự kiện evObserved, nhưng sau
đó lại không được đọc trong một khoảng thời gian chỉ
định.
evPurged
Khi thẻ được tổng hợp trước sự kiện evLost và thời gian kể
từ khi nó được đọc lần cuối cùng gần nhất vượt quá thời
gian được chỉ định.
Sự kiện được tùy ý chỉ định bởi vendor. Tên của các sự liện
<VendorName>:
này được yêu cầu phải có tên của vendor và dấu hai chấm
<Any>
ở đằng trước (prefix)
Bảng 4: Các kiểu sự kiện
evLost

đầu đọc tương thích thực hiện các Kênh thông báo được yêu cầu tạo ra ít nhất một
hoặc hai loại sự kiện: evGlimpsed hoặc evNew. Các đầu đọc cho phép tạo ra các các
sự kiện khác bao gồm các sự kiện được chỉ định bởi vendor.
5.6

Kênh

Các đối tượng Kênh có nhiệm vụ duy trì các kết nối giữa đầu đọc và Host. Có hai loại
đối tượng Kênh: CommandChannels và các kênh Thông báo. Cả hai đối tượng kênh
thực hiện lệnh và các kênh Thông báo được chứa bởi đối tượng đầu đọcDevice.
Channel thực hiện sự liên kết một tin điện/vận chuyển đặc biệt (MTB). Sự kết hợp
bao gồm cả tin điện đặc biệt chứa các địng dạng và giao diện vận chuyển. Giao thức
đầu đọc hiện tại chỉ định cả hai loại định dạng nội dung tin điện Test và XML. Tuy
nhiên, các phiên bản tiếp theo được hi vọng là sẽ hỗ trợ định dạng nhị phân.
Transports bao gồm các đặc tả hiện tại như: serial, TCP, và HTTP.
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Giao thức đầu đọc định nghĩa giao thức bắt tay (tại phần 10.1) mà Host và đầu đọc
có thể sử dụng để thiết lập ra sự kết hợp nào đó mà được yêu cầu sử dụng cho các
giao tiếp.
Như ý nghĩa ở tên, đối tượng kênh thực hiện lệnh có nhiệm vụ nhận các lệnh từ Host.
Kết nối kênh thực hiện lệnh luôn luôn được yêu cầu khởi tạo từ Host.(ví dụ như Host
quản lý việc thu thập dữ liệu và Host khác quản lý các thiết bị phần cứng.kênh thực
hiện lệnh luôn được kết hợp với một Host đơn lẻ. Vì lý do này, một đầu đọc được
phép hỗ trợ nhiều CommandChannels và do đó hỗ trợ nhiều Host quản lý. Một đầu
đọc tương thích phải chứa ít nhất một CommandChannel.
Tất cả các
CommandChannels hỗ trợ phải được cấu hình trước (ví dụ địa chỉ mà Host có thể kết
nối) và phân bổ đến đối tượng ReaderDevice bởi nhà sản xuất Đầu đọc. Lưu ý rằng
trong khi có thể có một vài CommandChannels, thì chỉ có một trạng thái Đầu đọc. Đó
là nếu Host A đưa ra một lệnh setFoo command qua Kênh thực hiện lệnh của nó thì
Host B sẽ nhìn thấy sự thay đổi nếu nó đưa ra lệnh getFoo qua kênh truyền lệnh của
nó.
Đối tượng kênh thông báo có nhiệm vụ trao đổi thông tin tới Host một cách không
đồng bộ. Các kênh thông báo phải được tạo ra bởi Host thông qua các yêu cầu
CommandChannel. Yêu cầu này (NotificationChannel.create) phải chỉ ra địa chỉ kết
nối bao gồm đặc tả chi tiết (phần 9.1 về mô tả của địa chỉ URI-style address syntax)
của phương thức vận chuyển được sử dụng. Đầu đọc được phép khởi tạo một kết
nối kênh Thông báo lên Host. Hoặc là, Đầu đọc được phép nghe kết nối kênh thông
báo được khởi tạo từ Host.
5.7

Bộ chọn dữ liệu

Các đối tượng Bộ chọn dữ liệu được chứa bởi các đối tượng kênh Thông báo hoặc là
được cung cấp với một tham số trong các lệnh để đọc thẻ. Nó cung cấp các định
nghĩa thậm chí cho cả việc lọc hay lựa chọn các trường dữ liệu.
Nếu một Bộ chọn dữ liệu có vài trường mà ở đó không có thông tin nào hoặc không
được chấp nhận (ví dụ tên trigger khi không có trigger nào được sử dụng), các
trường này được yêu cầu bỏ qua và không bao gồm trong dữ liệu đầu ra.
Bảng sau đây định nghĩa các tên của tất cả các trường dữ liệu được nhận dạng, mô
tả theo nghĩa và liệt kê các yêu cầu đáp ứng:
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Trường dữ liệu

Tương
thích

Mô tả

eventTriggers

MAY

Tất cả các read trigger làm chủ việc tạo ra các
sự kiện này.

eventType

MAY

Loại sự kiện, ví dụ như evGlimpsed.

eventTimeTick

MAY

Thời gian mà sự kiện diễn ra trên tích tắc.

eventTimeUTC

MAY

Thời gian mà sự kiện diễn ra trên UTC.

readerEPC

SHALL

Thuộc tính ReaderEPC của đầu đọc.

readerHandle

MAY

Reader xử lý thuộc tính của đầu đọc.

readerName

SHALL

Thuộc tính Reader Name của đầu đọc.

readerRole

SHALL

Thuộc tính Reader Role của đầu đọc.

readerNowTick

MAY

Thời gian tại đầu đọc khi thông báo được gửi đi,
tính theo tích tắc.

readerNowUTC

MAY

Thời gian tại đầu đọc khi thông báo được gửi đi,
tại UTC

tagType

MAY

Loại thẻ ví dụ ISO, Gen2.

tagID

SHALL

ID của thẻ trên định dạng binary thô.

tagIDasPureURI

MAY

ID của thẻ được thể hiện là a pure identifier theo tài
liệu đặc tả chuẩn của EPC Tag Data [TDS1.1].
Ví dụ:
urn:epc:id:sgtin:0652642.800031.400
Nếu tag ID không phải là EPC hợp lệ, thì mẫu
URI thô phải được sử dụng,
Ví dụ: urn:epc:raw:64.20018283527919

tagIDasTagURI

MAY

ID của thẻ được đọc như là tag URI tuân
theo các đặc tả tiêu chuẩn về dữ liệu thẻ
EPC [TDS1.1].
Ví dụ: urn:epc:tag:sgtin64:3.0652642.800031.400
Nếu ID của thẻ không hợp lệ với tiêu chuẩn của
EPC, thì các mẫu URI thô phải được sử dụng, ví
dụ urn:epc:raw:64.20018283527919

sourceName

MAY

Tên của nguồn mà thẻ đọc xuất phát.

sourceFrequency
sourceProtocol
notifyChannelName

MAY
MAY
MAY

Chu kỳ mà một nguồn nào đó sử dụng.
Giao thức (air) mà một nguồn nào đó sử dụng.
Tên của kênh cho loại thông báo này.
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notifyTriggerName
allEvent

MAY
MAY

Notify trigger điểu khiển việc gửi đi thông báo này
Tất cả các trường event….

allReader
allTag
allSource

MAY
MAY
MAY

Tất cả các trường reader…
Tất cả các trường tag…
Tất cả các trường source…

Tất cả các trường notify…
Tất cả các trường
Tất cả các trường được hỗ trợ từ đầu đọc này.
Việc thiết lập nội dung các trường này là phụ thuộc
vào vendor. Đây cũng là việc thiết lập các trường
phải được thông báo khi không có Bộ chọn dữ liệu
được định nghĩa.
Các Vendor được phép định nghĩa các trường bổ
<Vendorname>:<Any> MAY
sung Tên của các trường này được yêu cầu có
thông tin về tên Vendor và dấu hai chấm ở đằng
trước (prefix).
Bảng 5: Danh sách các tên trường Bộ chọn dữ liệu
allNotify
all
allSupported

MAY
MAY
SHALL

Thêm vào đó, các đối tượng TagFieldName có thể được bổ sung một bộ chọn dữ liệu
để có các trường memory nhất định trên thẻ đọc và được thông báo. Nếu như một
vài đối tượng TagFieldName được bổ sung thì tất cả các trường này sẽ được yêu
cầu đọc.
5.8

Trường thẻ và giá trị trường thẻ (TagFields and TagFieldValues)

Các đối tượng TagField có thể được định nghĩa để đọc hoặc ghi các trường memory
được chỉ định trên thẻ, ví dụ dữ liệu trên user memory bank của thẻ Gen2. Các đối
tượng TagField được dùng để tóm tắt để trừu tượng hóa từ tag memory layout vật lý,
vì vậy ứng dụng có thể sử dụng tên trường thẻ logic thay thế.
5.9

Các tên của đối tượng

Mỗi đối tượng phả được định nghĩa một cách tùy ý tuy nhiên phải có tên duy nhất và
có thể được thiết lập bởi Host. Tên là duy nhất trên từng loại đối tượng, có nghĩa là
phải không có bất kỳ hai đối tượng nào cùng loại mà lại trùng tên, tuy nhiên nếu hai
đối tượng khác loại thì được cho phép trùng tên. Trường hợp thứ hai này cũng được
khuyến cáo là không nên đặt tên trùng.
Ví dụ như nếu một Source “myObject” tồn tại, nó phải không được có khả năng tạo ra
một Source khác với cùng tên là “myObject”. Tuy nhiên, TagSelector được gọi là
“myObject” có thể được tạo ra, giả sử rằng TagSelector là chưa tồn tại.
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6

Tầng đầu đọc– Các lệnh

Chương này chỉ rõ các tin điện được trao đổi ở tầng Đầu đọc.
Như đã mô tả ở chương 3, các tin điện kênh quản lý tuân theo quy định về yêu
cầu/phản hồi (yêu cầu và phản hồi), khi Host gửi một tin điện yêu cầu và sau đó Đầu
đọc phản hồi với một tin điện phản hồi (có thể là phản hồi thông thường hoặc phản
hồi lỗi). Các tin điện trên Kênh thông báo được gửi đi không đồng bộ từ Đầu đọc lên
Host. Một vài Quản lý tin điện được phép đáp ứng như là các trigger cho các tin điện
thông báo.
Các lệnh được mô tả bên dưới một cách trừu tượng sử dụng ký hiệu UML. Chúng
được nhóm theo đối tượng mà chúng thuộc về. Tại chương 5 đã mô tả tổng quát về
tất cả các đối tượng. Lưu ý rằng, ở đây tuân theo mô hình hướng đối tượng nhưng
tuy nhiên các vendor không bắt buộc phải dùng mô hình hướng đối tượng khi triển
khai. Mỗi một MTB định nghĩa cách thức truyền tải thông tin của đối tượng, ví dụ bổ
sung các tham số với tên của đối tượng.
Các Đầu đọc tương thích phải hỗ trợ tất cả các lệnh bắt buộc và được phép hỗ trợ tất
cả các lệnh không bắt buộc. Các lệnh của Vendor có thể được enable tương ứng với
các đặc tả tuy nhiên không được chỉ rõ ở đây. Một Đầu đọc có thể sử dụng các lệnh
định nghĩa bởi vendor chỉ khi tuân theo các quy luật đã được định nghĩa trong tài liệu
này. Lệnh không được phép trùng lặp chức năng của bất kỳ lệnh bắt buộc hay không
bắt buộc được định nghĩa ở trong tài liệu này với một phương thức khác.
Nội dung của chương này mô tả định nghĩa quy chuẩn của các lệnh của Giao thức
đầu đọc và các yêu cầu tương thích của mỗi lệnh.Các chương khác mô tả tin
điện/Transport Bindings (MTB) đối với các lệnh giao thức đầu đọc. Trong trường hợp
có sự không thống nhất giữa các yêu cầu tương thích được mô tả tại chương này và
các yêu cầu được mô tả ở các chương khác của tài liệu đặc tả giao thức đầu đọc, thì
chương này (Tầng Đầu đọc – Các lệnh) sẽ là định nghĩa các yêu cầu.
Có các loại lệnh sau:
Các lệnh loại DO làm cho Đầu đọc thực hiện một hoạt động nào đó.
Các lệnh loại SET làm cho Đầu đọc thay đối biến trạng thái bên trong.
Các lệnh loại GET làm cho Đầu đọc trả về dữ liệu của Host trên command channel.
Tóm lại, các “đặc tính” hay ”thuộc tính” (các biến aka) với các thao tác SET và/hoặc
GET, và các ‘chức năng’ hay ‘các cách thức’ thực hiện một vài hoạt động.
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Độ dài tối đa của các thuộc tính Chuỗi có thể thiết lập phụ thuộc vào Vendor, nhưng
tất cả Đầu đọc phải hỗ trợ độ dài tối thiểu là 64 bytes. Khi gán một Chuỗi có độ dài
vượt quá độ dài tối đa phải trả về lỗi.
Các lệnh là atomic, nghĩa là các lệnh này phải được thực hiện hoàn thành hoặc
không hoàn thành trong mọi trường hợp. Nếu có lỗi trong khi thực hiện lệnh, trang
thái của Đầu đọc chứa các giá trị thuộc tính của các đối tượng phải không được thay
đổi. Ví dụ, khi thêm các mang đối tượng nào đó (vd: FieldNames vào Bộ chọn dữ
liệu), và một giá trị không được hỗ trợ hoặc không xác định được thì không có giá trị
nào được thêm vào và lỗi phải được đưa ra.
Giá trị trả về của lệnh chỉ ra các giá trị trả về nếu lệnh được thực hiện thành công.
Nếu lệnh không thể được thực hiện đúng, giá trị trả về phải là không xác định và một
trường hợp lỗi phải được đưa ra. Các trường hợp lỗi được giải thích ở chương 8.
UML-like notation for an abstract command:
[static] OBJECT.COMMAND ([
PARAMETER: DataType,
PARAMETER: DataType,
...]): DataType
Từ khóa static chỉ ra rằng lệnh không yêu cầu một đối tượng cụ thể để thực hiện.
DataTypes cho các tham số đầu vào của lệnh và giá trị trả về của lệnh:
address
Địa chỉ mà vd: một kênh thông báo gửi reports đến. Sử dụng định dạng URI-style,
vd:
tcp://foo.bar.com:2000
serial://com1:3
http://myreaderisawebserver:7183
Xem phần 9.1 Chú thích địa chỉ để có thông tin chi tiết
epc
Một EPC. Định dạng phụ thuộc vào MTB; nó được phép là một Chuỗi trong urnnotation hoặc cũng là giá trị binary thô.
binary
Một giá trị binary độ dài có thể thay đổi. Định dạng theo MTB được sử dụng.
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boolean
Giá trị boolean là True hoặc False. Định dạng theo MTB được sử dụng.
hexstring
Chuỗi độ dài của biến chứa giá trị hexadecimal.
integer
Tất cả các giá trị số là 32-bit signed integers.
ReadReport
Read report được trả về từ các lệnh rawReadIDs và readIDs, và nó cũng chứa
Các thông báo. Dữ liệu trong đó phục thuộc vào thiết lập của Bộ chọn dữ liệu.
Định dạng theo MTB-specific.
Chuỗi
Các chuỗi phải có khả năng thể hiện ở dạng UTF-8 encoding.
timestamp
Timestamp với độ chính xác là millisecond. Format chính xác phụ thuộc vào việc
MTB được sử dụng.
triggervalue
Định nghĩa về một trigger, được format dưới dạng chuỗi. Các giá trị hợp lệ phụ
thuộc vào loại trigger.
type[]
Danh sách các kiểu dữ liệu, danh sách này không được sắp xếp trừ khi được chỉ
định rõ ràng.
void
Không có dữ liệu, chỉ định không có tham số hay giá trị trả về (phụ thuộc vào nơi
chúng được sử dụng).
Thêm vào đó, có nhiều lệnh chứa đối tượng như like Bộ chọn dữ liệu, TagSelector ví
dụ như tham số hay giá trị trả về. MTB định nghĩa cách thức các đối tượng được
encode trong lệnh và các tin điện trả lời.
6.1

Đ ố i t ư ợ n g thiết bị Đầu đọc

Đối tượng thiết bị Đầu đọc thể hiện Đầu đọc. Đây là đối tượng duy nhất bắt buộc mặc
định phải tồn tại ngầm định. Do đó sẽ không có lệnh nào để thêm mới hoặc xóa đối
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tượng này. Đối tượng thiết bị Đầu đọc lưu các danh sách của tất cả các Nguồn, Bộ
chọn dữ liệu, Các kênh thông báo, Triggers và Các bộ chọn thẻ đã được đề cập.
Các đối tượng trên được bắt buộc bổ sung toàn bộ vào các danh sách này khi được
thêm mới.

6.1.1 ReaderDevice.getEPC (Hàm lấy mã EPC)
Trả về mã EPC của Đầu đọc. Vì EPC được cài đặt bởi nhà sản xuất Đầu đọc nên
không có lệnh setEPC().
Yêu cầu tương thích :
Các hệ thống tương thích bắt buộc thực hiện được lệnh này.
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getEPC(void): epc
Tham số:
Kiểu dữ liệu:void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: epc.Trả về mã EPC của Đầu đọc
6.1.2 ReaderDevice.getManufacturer (Hàm lấy tên nhà sản xuất)
Trả về tên nhà sản xuất Đầu đọc
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng
ReaderDevice.getManufacturer (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Tên nhà sản xuất Đầu đọc.
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6.1.3 ReaderDevice.getModel (Hàm lấy tên mẫu đầu đọc)
Trả về bản mô tả model của Đầu đọc do nhà sản xuất đầu đọc định nghĩa.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng
ReaderDevice.getModel (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void.Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên model của Đầu đọc do nhà sản xuất Đầu đọc định nghĩa.
6.1.4 ReaderDevice.getHandle (Hàm lấy handle của đầu đọc)
Trả về handle của đầu đọc, handle của đầu đọc là một số nguyên tùy ý và do Host
thiết lập để phân biệt các Đầu đọc khác nhau. Và Handle này có thể sử dụng thay
cho tên của Đầu đọc nó dễ sử dụng hơn là tên trong khi viết code do đó nó thường
được sử dụng trong các ứng dụng.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng
ReaderDevice.getHandle(void): số nguyên
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu Void: Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Trả về handle của Đầu đọc. Nếu không có handle nào được
thiết lập thì phải về 0 (zero).
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6.1.5 ReaderDevice.setHandle (Hàm gán handle cho đầu đọc)
Thiết lập handle của đầu đọc
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này..
Cách sử dụng
ReaderDevice.setHandle (handle: integer): void
Tham số đầu vào:
handle– Kiểu dữ liệu: integer. Một handle được gán cho Đầu đọc.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.6 ReaderDevice.getName (Hàm lấy tên)
Trả về tên của Đầu đọc. Tên của Đầu đọc là một chuỗi tùy ý và có thể do Host thiết
lập để phân biệt giữa các Đầu đọc khác nhau. Tên của Đầu đọc có thể sử dụng thay
thế cho handle của đầu đọc tuy nhiên nó dễ hiểu hơn đối với người dùng do đó nó
được sử dụng để hiển thị trong các giao diện của người dùng.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng
ReaderDevice.getName (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Trả về tên của Đầu đọc. Nếu tên Đầu đọc không được thiết lập,
phải trả về một xâu rỗng.
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6.1.7 ReaderDevice.setName (Hàm gán tên)
Thiết lập tên của Đầu đọc
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.setName (name: Chuỗi): void
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên được gán cho Đầu đọc.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.8 ReaderDevice.getRole (Hàm lấy vai trò)
Trả về Role của Đầu đọc. Role là một chuỗi tùy ý và có thể được thiết lập bởi Host để
nhận biết nhiệm vụ hay chức năng của Đầu đọc ví dụ như Đầu đọc là cửa nhận dữ
liệu.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng::
ReaderDevice.getRole (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu Void: Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Trả về Role của Đầu đọc.
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6.1.9 ReaderDevice.setRole (Hàm thiết lập vai trò)
Host thiết lập tên chức năng hay mục đích sử dụng do người dùng định nghĩa cho
Đầu đọc.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.setRole (role: Chuỗi): void
Tham số đầu vào:
role– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Role gán cho Đầu đọc..
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.10 ReaderDevice.getTimeTicks (Hàm lấy TimeSticks)
Trả về số thời khắc (uptime ticks) hiện thời của Đầu đọc. Một Đầu đọc tương thích
phải có một đồng hồ bên trong nó và được reset khi khởi động lại thiết bị. Uptime
ticks là số lượng thời khắc tính từ khi Đầu đọc khởi động lại lần gần nhất.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getTimeTicks (void): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void: Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer.Trả về số lần số thời khắc hiện thời của Đầu đọc.
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6.1.11 ReaderDevice.getTimeUTC (Hàm lấy thời gian UTC)
Trả về thời gian hiện thời (UTC) của Đầu đọc
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getTimeUTC (void): timestamp
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: timestamp. Trả về thời gian (UTC) hiện tại.

6.1.12 ReaderDevice.setTimeUTC (Hàm thiết lập thời gian UTC)
Gán thời gian (UTC) cho Đầu đọc.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
ReaderDevice.setTimeUTC (utc: timestamp): void
Tham số đầu vào:
utc– Kiểu dữ liệu: timestamp. Thời gian (UTC) gán cho Đầu đọc.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
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6.1.13 ReaderDevice.getManufacturerDescription (Hàm lấy mô tả nhà sản xuất)
Trả về mô tả Đầu đọc được cung cấp bởi nhà sản xuất. Mô tả này có thể chứa thông
tin về phiên bản của firmware được sử dụng và thông tin khác mà nhà sản xuất cho
rằng nó quan trọng. Định dạng tùy thuộc vào quá trình triển khai và phải được mô tả
trong tài liệu Đầu đọc.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này..
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getManufacturerDescription (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Trả về mô tả Đầu đọc, được thiết lập bởi nhà sản xuất.

6.1.14 ReaderDevice.getCurrentSource (Hàm lấy nguồn hiện tại)
Trả về Source hiện thời của Đầu đọc. Nếu Đầu đọc hỗ trợ một hoặc nhiều Sources
thì Đầu đọc phải cung cấp Source hiện thời. Source hiện thời có thể được nhà sản
xuất thiết bị cấu hình trước hoặc thiết bị được phép hỗ trợ các lệnh cho phép cài đặt
Curent Source. Nếu Đầu đọc chỉ hỗ trợ một Source thì Current Source phải là Source
duy nhất đó.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getCurrentSource (void): Source

Tham số đầu vào:
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Kiểu dữ liệu: void: Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Source.Trả về đối tượng Source được gán cho nguồn hiện thời- Source.
6.1.15 ReaderDevice.setCurrentSource (Hàm thiết lập nguồn hiện tại)
Thiết lập đối tượng Source hiện thời.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.setCurrentSource (currentSource: Source): void
Tham số đầu vào:
currentSource– Kiểu dữ liệu Source. Source được gán như nguồn hiện thời.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.16 ReaderDevice.getCurrentDataSelector (Hàm lấy bộ chọn dữ liệu hiện tại)
Trả về Bộ chọn dữ liệu hiện thời của Đầu đọc. Nếu Bộ chọn dữ liệu hiện thời là null
thì một Bộ chọn dữ liệu mới được tạo ra với tên “ReaderProtocol:Default”,khởi tạo
với FieldNames =“AllSupported”, EventFilters = “AllSupported”, và được gán cho Bộ
chọn dữ liệu hiện tại trước khi gửi trả kết quả. Quá trình thực hiện tương ứng với
đoạn mã bên dưới:
DataSelector ReaderDevice.getCurrentDataSelector ()
{
if currentDS == null
{
ds = Bộ chọn dữ liệu.create("ReaderProtocol:Default")
ds.addFieldNames([AllSupported])
ds.addEventFilters([AllSupported])
currentDS = ds
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}
return currentDS
}
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getCurrentBộ chọn dữ liệu (void): Bộ chọn dữ liệu
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu.Trả về đối tượng Bộ chọn dữ liệu được thiết lập là Bộ
chọn dữ liệu hiện thời.
6.1.17 ReaderDevice.setCurrentDataSelector (Hàm gán bộ chọn dữ liệu hiện tại)
Thiết lập đối tượng Bộ chọn dữ liệu hịên thời
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.setCurrentDataSelector (
currentDataSelector: DataSelector): void
Tham số đầu vào:
currentDataSelector – Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu. Bộ chọn dữ liệu được gán là Bộ
chọn dữ liệu hiện thời.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.18 ReaderDevice.removeSources (Xóa bỏ nguồn)
Xóa bỏ Sources đã xác định khỏi danh sách Sources hiện thời liên kết với Đầu đọc.

55

Nếu một hoặc nhiều Sources không xác định được hoặc nếu một vài nguồn bị xóa bỏ
mà hiện tại không liên kết với Đầu đọc này thì sẽ bị bỏ qua và các Sources khác vẫn
phải được xóa bỏ và lệnh phải thực hiện thành công.
Tuy nhiên, nếu một hoặc nhiều Sources của danh sách này là Sources cố định thì
lệnh phải trả về lỗi và không Sources nào bị xóa bỏ.
Xóa bỏ đối tượng ‘default’ chuyển ‘default’ sang null thì phát sinh lỗi. Sử dụng đối
tượng 'null' là lỗi(Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeSources (sources: Source[]): void
Tham số đầu vào:
Sources - Kiểu dữ liệu: Source[]. Danh sách Sources sẽ bị xóa bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.19 ReaderDevice.removeAllSources (Hàm xóa bỏ tất cả các nguồn)
Xóa bỏ tất cả Sourceshiện tại của Đầu đọc loại trừ Source được đánh dấu là cố định.
Xóa bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng: ReaderDevice.removeAllSources (void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.20 ReaderDevice.getSource (Hàm lấy nguồn)
Trả về Source được chỉ định. Nếu không tồn tại đối tượng Source nào với tên đã cho
thì Lỗi không tìm thấy nguồn (ERROR_SOURCE_NOT_FOUND) được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getSource (name: Chuỗi): Source
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Trả về tên của đối tượng Source.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Source. Trả về đối tượng Source được yêu cầu.

6.1.21 ReaderDevice.getAllSources (Hàm lấy tất cả các nguồn)
Trả về tất cả các Sourceshiện tại của Đầu đọc. Nếu không có Sourcesnào liên kết
với Đầu đọc, lệnh sẽ phải thành công và phải sẽ trả về một danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllSources (void): Source[]
Tham số đầu vào:Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Nguồn. Trả về danh sách các đối tượng Nguồn liên kết với Đầu đọc.
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6.1.22 ReaderDevice.removeDataSelectors (Hàm xóa bỏ bộ chọn dữ liệu)
Gỡ bỏ tất cả các các Bộ chọn dữ liệu được chỉ định trong danh sách Bộ chọn dữ liệu
của Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều Bộ chọn dữ liệu đã cho không xác định được hoặc
nếu một số Bộ chọn dữ liệu bị xóa bỏ hiện tại không liên kết với Đầu đọc này thì
chúng sẽ được bỏ qua và các Bộ chọn dữ liệu khác phải bị gỡ bỏ và lệnh này phải
được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ giá trị đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm
thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeDataSelectors(dataSelectors: DataSelector []): void
Tham số đầu vào:
dataSelectors - Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu[]. Gỡ bỏ danh sách Bộ chọn dữ liệu.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.23 ReaderDevice.removeAllDataSelectors(Hàm xóa bỏ tất cả các bộ chọn dữ
liệu)
Gỡ bỏ tất cả các DataSelectors hiện thời liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ đối tượng là ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy
- ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
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ReaderDevice.removeAllDataSelectors (void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.24 ReaderDevice.getDataSelector (Hàm lấy bộ chọn dữ liệu)
Trả về Bộ chọn dữ liệu với tên được truyền vào đang liên kết với Đầu đọc. Nếu
không tồn tại đối tượng Bộ chọn dữ liệu nào với tên truyền vào thì sẽ có lỗi
ERROR_DATASELECTOR _NOT_FOUND được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getDataSelector (tên: Chuỗi): Bộ chọn dữ liệu
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng Bộ chọn dữ liệu cần được trả về.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu. Trả về đối tượng Bộ chọn dữ liệu được yêu cầu.

6.1.25 ReaderDevice.getAllDataSelectors (Hàm lấy tất cả các bộ chọn dữ liệu)
Trả về tất cả Bộ chọn dữ liệu hiện tại liên kết với Đầu đọc. Nếu không có Bộ chọn dữ
liệu hiện tại liên kết với Đầu đọc, lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về danh
sách trống.
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Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllBộ chọn dữ liệus (void): Bộ chọn dữ liệu[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu[]. Trả về danh sách tất cả đối tượng Bộ chọn dữ liệu
hiện tại liên kết với Đầu đọc.
6.1.26 ReaderDevice.removeNotificationChannels (Hàm xóa bỏ các kênh thông
báo)
Gỡ bỏ các NotificationChannels được chỉ định khỏi danh sách các kênh thông báo
hiện tại đang liên kết với Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều kênh thông báo đã cho không
xác định được hoặc nếu một số kênh thông báo muốn xóa bỏ hiện tại không liên kết
với Đầu đọc này thì chúng sẽ bị bỏ qua và các kênh thông báo phải bị gỡ bỏ và lệnh
này phải được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeNotificationChannels (channels: NotificationChannel[]): void
Tham số đầu vào:
channels – Kiểu dữ liệu: NotificationChannel[]. Danh sách NotificationChannel bị xóa
bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
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6.1.27 ReaderDevice.removeAllNotificationChannels (Hàm xóa bỏ tất cả các
kênh thông báo)
Gỡ bỏ tất cả các NotificationChannels hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ giá trị đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm
thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeAllNotificationChannels (void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.28 ReaderDevice.getNotificationChannel (Hàm lấy kênh thông báo)
Trả về kênh thông báo hiện tại đang liên kết với Đầu đọc theo tên truyền vào. Nếu
không tồn tại đối tượng kênh thông báo nào với tên đã cho, thì lỗi kênh không tìm
thấy (ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND) được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getNotificationChannel (name: Chuỗi): NotificationChannel
Tham số đầu vào:
name – Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Tên của đối tượng NotificationChannel cần trả về.
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Kênh thông báo. Trả về đối tượng Kênh thông báo yêu cầu.

6.1.29 ReaderDevice.getAllNotificationChannels (Hàm lấy tất cả các kênh
thông báo)
Trả về tất cả kênh thông báo hiện tại liên kết với Đầu đọc. Nếu không có kênh thông
báo nào liên kết với đối tượng này, lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về
danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllNotificationChannels (void): NotificationChannel[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: NotificationChannel[]. Trả về danh sách tất cả các đối tượng kênh thông
báo hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.

6.1.30 ReaderDevice.removeTriggers (Hàm xóa bỏ Trigger)
Gỡ bỏ Trigger được chỉ định khỏi danh sách các Trigger hiện tại đang liên kết với
Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều Trigger đã cho không xác định được hoặc nếu một số
Trigger muốn xóa bỏ hiện tại không liên kết với Đầu đọc thì chúng sẽ bị bỏ qua và
các Trigger khác phải bị gỡ bỏ và lệnh này phải được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeTriggers (triggers: Trigger[]): void
Tham số đầu vào:
triggers– Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Danh sách Triggers cần được gỡ bỏ.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.1.31 ReaderDevice.removeAllTriggers (Xóa bỏ tất cả các trigger)
Gỡ bỏ tất cả các Trigger hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeAllTriggers (void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

63

6.1.32 ReaderDevice.getTrigger (Hàm lấy trigger)
Trả về Trigger hiện tại đang liên kết với Đầu đọc theo tên truyền vào. Nếu không tồn
tại đối tượng Trigger với tên đã cho, thì lỗi kênh không tìm thấy
(ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND) được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getTrigger (tên: Chuỗi): Trigger
Tham số đầu vào:
name – Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng Trigger cần được trả về.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger. Trả về đối tượng Trigger yêu cầu.

6.1.33 ReaderDevice.getAllTriggers (Hàm lấy tất cả các trigger)
Trả về tất cả các Trigger hiện tại liên kết với Đầu đọc. Nếu không có Trigger nào liên
kết với Đầu đọc, lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllTriggers (void): Trigger[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Trả về danh sách các Triggerobject hiện tại đang liên kết với
Đầu đọc.
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6.1.34 ReaderDevice.removeTagSelectors (Hàm xóa bộ chọn thẻ)
Gỡ bỏ các Các bộ chọn thẻ được chỉ định khỏi danh sách các Các bộ chọn thẻ hiện
tại đang liên kết với Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều Các bộ chọn thẻ đã cho không xác
định được hoặc nếu một số Trigger muốn xóa bỏ hiện tại không liên kết với Đầu đọc
thì chúng sẽ bị bỏ qua và các Các bộ chọn thẻ khác phải bị gỡ bỏ và lệnh này phải
được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeTagSelectors (selectors: TagSelector[]): void
Tham số đầu vào:
selectors– Kiểu dữ liệu: TagSelector[]. Gỡ bỏ danh sách Các bộ chọn thẻ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.35 ReaderDevice.removeAllTagSelectors (Hàm xóa tất cả các bộ chọn
thẻ)
Gỡ bỏ tất cả các Các bộ chọn thẻ hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ đối tượng là ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
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ReaderDevice.removeAllTagSelectors(void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.36 ReaderDevice.getTagSelector (Hàm lấy bộ chọn thẻ)
Trả về TagSelector hiện tại đang liên kết với Đầu đọc theo tên truyền vào. Nếu không
tồn tại đối tượng TagSelector nào với tên đã cho, sẽ lỗi kênh không tìm thấy
(ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND) được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.getTagSelector (tên: Chuỗi): TagSelector
Tham số đầu vào:
Name – Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Trả về tên của đối tượng TagSelector

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagSelector. Yêu cầu trả về đối tượng TagSelector.

6.1.37 ReaderDevice.getAllTagSelectors (Hàm lấy tất cả các bộ chọn thẻ)
Trả về tất cả các TagSelector hiện tại đã liên kết với Đầu đọc. Nếu không có Trigger
nào liên kết với Đầu đọc, lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về danh sách
trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllTagSelectors (void): TagSelector[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagSelector[]. Trả về danh sách của tất cả các đối tượng TagSelector
hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.

6.1.38 ReaderDevice.removeTagFields (Hàm xóa các trường thẻ)
Gỡ bỏ các TagField được chỉ định khỏi danh sách các TagField hiện tại đang liên kết
với Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều TagField đã cho không xác định được hoặc nếu
một số TagField muốn xóa bỏ hiện tại không liên kết với Đầu đọc thì chúng sẽ bị bỏ
qua và tất cả các TagField phải bị gỡ bỏ và lệnh này phải được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeTagFields (fields: TagField[]): void

Tham số đầu vào:
fields– Kiểu dữ liệu: TagField[]. Danh sách TagField muốn xóa bỏ.

Giá trị trả về:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.39 ReaderDevice.removeAllTagFields (Hàm xóa tất cả các trường thẻ)
Gỡ bỏ tất cả các TagField hiện thời đang liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.removeAllTagFields (void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.40 ReaderDevice.getTagField (Hàm lấy trường thẻ)
Trả về TagField hiện tại đang liên kết với Đầu đọc theo tên truyền vào. Nếu không tồn
tại đối tượng TagField nào với tên đã cho, thì lỗi kênh không tìm thấy
(ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND) được trả về.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.getTagField (name: Chuỗi): TagField
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Tham số đầu vào:
name-Kiểu dữ liệu:Chuỗi. Tên của đối tượng TagField cần được trả về.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagField. Trả về đối tượng TagField yêu cầu.

6.1.41 ReaderDevice.getAllTagFields (Hàm lấy tất cả các trường thẻ)
Trả về tất cả các TagField hiện tại liên kết với Đầu đọc. Nếu không có Trigger nào
liên kết với Đầu đọc, lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllTagFields (void): TagField[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagField[]. Trả về danh sách tất cả đối tượng TagField hiện tại đang liên
kết với Đầu đọc.

6.1.42 ReaderDevice.resetToDefaultSettings (Hàm thiết lập về cài đặt ngầm
định)
Thiết lập lại các biến trạng thái bên trong của Đầu đọc về cấu hình mặc định. Tài liệu
của Đầu đọc phải cung cấp định nghĩa về các cài đặt mặc định.
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Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.resetToDefaultSettings (void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.43 ReaderDevice.reboot (Hàm khởi động lại)
Host yêu cầu Đầu đọc dừng mọi việc thu thập dữ liệu đang chờ xử lý và khởi tạo lại
tất cả các biến về trạng thái mới khởi động và nó thực hiện các chức năng khởi tạo
theo cách thông thường để thực hiện khởi động thiết bị.
Lệnh phải tuân theo các bước dưới đây:
1. Kiểm tra xem có thể khởi động lại hay không. Nếu có thể khởi động lại lệnh
phải trả về không có lỗi, ngược lại thì phải trả về lỗi
2. Gửi một lệnh goodbye đến tất cả các Kênh thông báo.
3. Thực hiện việc khởi động lại thiết bị.

Host có nhiệm vụ thiết lập lại các Communication Channel.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
ReaderDevice.reboot (void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.1.44 ReaderDevice.goodbye (Hàm ngắt)
Lệnh này được sử dụng để mô tả hành động “ngắt kết nối có chủ ý” (graceful
disconnect). Thao tác này phân biệt giữa việc vận hành hệ thống với việc “vô ý ngắt
kết nối” do đường truyền kết nối mạng bị mất, shutdown không mong đợi của Host
hay Đầu đọc, hoặc do các điều kiện bất ngờ khác. Căn cứ vào việc nhận phản hồi
của lệnh này, Host sẽ dừng việc việc kết nối tại kênh quản lý.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.goodbye (void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
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6.1.45 ReaderDevice.getReadPoint (Hàm lấy điểm đọc)
Trả về ReadPoint hiện tại đang liên kết với Đầu đọc theo tên truyền vào. Nếu không
tồn tại đối tượng ReadPoint nào với tên đã cho, sẽ phát sinh lỗi kênh không tìm thấy
(ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.getReadPoint (name: Chuỗi): ReadPoint

Tham số đầu vào:
name - kiểu dữ liệu là chuỗi(Chuỗi). Tên của đối tượng ReadPoint cần trả về.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadPoint. Trả về đối tượng ReadPoint yêu cầu.

6.1.46 ReaderDevice.getAllReadPoints (Hàm lấy tất cả các điểm đọc)
Trả về tất cả các ReadPoint của Đầu đọc. Danh sách này trước đó đã được nhà sản
xuất cấu hình.

Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
ReaderDevice.getAllReadPoints (void): ReadPoint[]
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Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadPoint[]. Trả về danh sách của tất cả các điểm đọc thẻ
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6.2 Đối tượng Nguồn
6.2.1 Source.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo một đối tượng Source với tên đã cho. Nếu một đối tượng Source trùng tên với
tên truyền vào đã tồn tại, thì hệ thống sẽ trả về lỗi. Đây là phương thức tĩnh.
Source này phải được bổ sung vào danh sách tất cả các Source do thiết bị đầu đọc
lưu giữ.
Đối tượng mới được tạo ra phải có các thuộc tính chuẩn của nó (nếu được hỗ trợ)
khởi tạo với giá trị như bảng dưới đây:
Thuộc tính

Giá trị

Name

tên

Fixed

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

ReadPoints

[]

ReadTriggers

[]

Các bộ chọn thẻ

[]

GlimpsedTimeout

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

ObservedThreshold

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

ObservedTimeout

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

LostTimeout

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

ReadCyclesPerTrigger

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

MaxDutyReadCycle

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

ReadTimeout

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

Session

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

Bảng 6: Thuộc tính mặc định của đối tượng Source

Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
Source.create(name: Chuỗi): Source

Tham số đầu vào:
name-Kiểu dữ liệu:Chuỗi. Tên của đối tượng được tạo.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Nguồn. Trả về đối tượng mới.

6.2.2 Source.getName (Hàm lấy tên)
Trả về tên của đối tượng Nguồn đã cho
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getName(void): Chuỗi

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Trả về tên của đối tượng Nguồn.

6.2.3 Source.isFixed (Hàm kiểm tra xem có là cố định hay không)
Lệnh này sử dụng để biết Nguồn đã cho là cố định hay có thể thay đổi nghĩa là các
Điểm đọc thẻ có thể được thêm vào hoặc gỡ bỏ (tham khảo mục 5.2)

75

Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.isFixed (Hàm kiểm tra xem có là cố định hay không)(void): boolean
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: boolean. là “true” nếu Source là cố định và là “false” đối với những
trường hợp khác.

6.2.4 Source.addReadPoints (Hàm bổ sung điểm đọc)
Bổ sung các ReadPoints đã được chỉ định vào danh sách của các Trigger hiện tại
đang liên kết với nguồn này. Nếu một hoặc nhiều ReadPoints đã cho không xác định
được, thì hệ thống bắt buộc phát sinh lỗi và sẽ không có bất kỳ ReadPoints nào
được thêm vào. Nếu một số ReadPoints đã được thêm vào có liên kết với Source thì
chỉ ReadPoints nào chưa liên kết mới được bổ sung và lệnh thực hiện bắt buộc phải
thành công.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.addReadPoints(readPoints: ReadPoint[]): void
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Tham số đầu vào:
readPoints – Kiểu dữ liệu: ReadPoint[]. Danh sách ReadPoints được thêm vào. Nếu
việc cài đặt Đầu đọc không cho phép ReadPoints chia sẻ giữa các Sources với bất
cứ ReadPoints chỉ định nào mà các Readpoints này đã được gán vào Source khác
thì khi đó Lệnh thực hiện bắt buộc phải thông báo Lỗi điểm đọc đang được sử dụng
(ERROR_READPOINT_IN_USE) và không có thêm ReadPoints nào được bổ sung
vào Source.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.5 Source.removeReadPoints (Hàm xóa bỏ điểm đọc)
Gỡ bỏ ReadPoints được chỉ định khỏi danh sách ReadPoints
hiện tại đang liên kết
với Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều ReadPoints đã cho không xác định được hoặc nếu
một số ReadPoints
muốn xóa bỏ hiện tại không liên kết với Đầu đọc thì chúng sẽ bị
bỏ qua và các ReadPoints khác phải bị gỡ bỏ và lệnh này phải được thực hiện thành
công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.removeReadPoints(readPoints: ReadPoint[]): void

Tham số đầu vào:
readPoints– Kiểu dữ liệu: ReadPoint[]. Danh sách ReadPoints cần gõ gỏ.
Giá trị trả về:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.6 Source.removeAllReadPoints (Hàm xóa bỏ tất cả các điểm đọc)
Gỡ bỏ tất cả các ReadPoints hiện tại đang liên kết với source này.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì đó là lỗi
(Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.removeAllReadPoints(void):void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.7 Source.getReadPoint (Hàm lấy điểm đọc)
Trả về ReadPoint hiện tại đang liên kết với nguồn theo tên truyền vào. Nếu không tồn
tại đối tượng ReadPoint nào với tên đã cho, hệ thống sẽ phát sinh lỗi kênh không tìm
thấy (ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getReadPoint(name: Chuỗi): ReadPoint
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Tham số đầu vào:
Name – Kiểu dữ liệu: chuỗi. Tên của đối tượng ReadPoint cần trả về.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadPoint. Trả về đối tượng ReadPoint yêu cầu.

6.2.8 Source.getAllReadPoints (Hàm lấy tất cả các điểm đọc)
Trả về tất cả ReadPoints hiện tại đang liên kết với Source object. Nếu không có
ReadPoints nào đang liên kết với đối tượng này, Lệnh thực hiện phải thành công và
phải trả về danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getAllReadPoints(void): ReadPoint[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadPoint[]. Trả về danh sách tất cả các đối tượng ReadPoint hiện tại
đang liên kết với source này.

6.2.9 Source.addReadTriggers (Hàm thêm trigger đọc)
Bổ sung các Trigger đã được chỉ định vào danh sách của các Trigger đang liên kết
với source này. Nếu một hoặc nhiều Trigger đã cho không xác định được, hệ thống
bắt buộc phát sinh lỗi và sẽ không có Trigger nào được thêm vào. Nếu có một số
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Trigger được thêm vào đã liên kết với source thì chỉ ReadPoints chưa có liên kết mới
được bổ sung và lệnh thực hiện bắt buộc phải thành công.
Khi Trigger được bổ sung, nó sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.addReadTriggers(triggers: Trigger[]): void

Tham số đầu vào:
Trigger- Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Danh sách Triggers cần bổ sung.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.10 Source.removeReadTriggers (Hàm xóa bỏ trigger đọc)
Gỡ bỏ các Trigger được chỉ định khỏi danh sách các Trigger hiện tại đang liên kết với
Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều Trigger đã cho không xác định được hoặc nếu một số
TagField muốn xóa bỏ mà hiện tại không liên kết với Đầu đọc thì chúng sẽ bị bỏ qua
và tất cả các Trigger khác phải bị gỡ bỏ và Lệnh này phải được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
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Source.removeReadTriggers(triggers:Trigger[]):void

Tham số đầu vào:
triggers– Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Gỡ bỏ danh sách của Trigger
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.11 Source.removeAllReadTriggers (Hàm xóa bỏ tất cả các trigger đọc)
Gỡ bỏ tất cả các Trigger hiện tại đang kết nối với source.
Khi đang gỡ bỏ giá trị của đối tượng là ‘default’ mà chuyển sang null thì đó là lỗi
(Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.removeAllReadTriggers(void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.12 Source.getReadTrigger (Hàm lấy trigger đọc)
Trả về Trigger đang liên kết với đối tượng Source theo tên truyền vào. Nếu không tồn
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tại đối tượng Trigger nào với tên đã cho thì sinh ra lỗi không tìm thấy trigger
(ERROR_TRIGGER_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.getReadTrigger(name:Chuỗi) : Trigger

Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng Trigger cần trả về.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger. Trả về đối tượng Trigger yêu cầu.

6.2.13 Source.getAllReadTriggers (Hàm lấy tất cả trigger đọc)
Trả về tất cả các Trigger hiện tại đang liên kết với Đầu đọc. Nếu không có Trigger nào
liên kết với đối tượng này, Lệnh phải thực hiện thành công và phải trả về danh sách
trống.

Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getAllReadTriggers(void): Trigger[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Trả về danh sách tất cả các đối tượng Trigger hiện tại liên kết
với nguồn.
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6.2.14 Source.addTagSelectors (Hàm bổ sung bộ chọn thẻ)
Bổ sung các TagSelector đã được chỉ định vào danh sách của các TagSelector hiện
tại đang liên kết với source. Nếu một hoặc nhiều TagSelector đã cho không xác định
được, thì hệ thống bắt buộc phát sinh lỗi và không có bất kỳ TagSelector nào được
thêm vào. Nếu có một số TagSelector được thêm vào đã liên kết với source này thì
chỉ TagSelector chưa liên kết mới được bổ sung và lệnh thực hiện bắt buộc phải
thành công.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Tham số đầu vào
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.15 Source.removeTagSelectors (Hàm xóa bộ chọn thẻ)
Gỡ bỏ các TagSelector được chỉ định khỏi danh sách các TagSelector hiện tại đang
liên kết với Đầu đọc. Nếu một hoặc nhiều TagSelector đã cho không xác định được
hoặc nếu một số TagSelector bị xóa bỏ mà hiện tại không liên kết với Đầu đọc này thì
chúng sẽ bị bỏ qua và tất cả các TagSelector khác phải bị gỡ bỏ và Lệnh này phải
được thực hiện thành công.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.removeTagSelectors (selectors: TagSelector[]):void
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Tham số đầu vào:
selectors– Kiểu dữ liệu: TagSelector[]. Danh sách TagSelector cần gỡ bỏ.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.16 Source.removeAllTagSelectors (Hàm xóa tất cả các bộ chọn thẻ)
Gỡ bở tất cả các TagSelector hiện tại đang liên kết với Đầu đọc.
Gỡ bỏ đối tượng ‘default’ mà chuyển sang null thì phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.removeAllTagSelectors (void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.17 Source.getTagSelector (Hàm lấy bộ chọn thẻ)
Trả về đối tượng TagSelector hiện tại đang liên kết với đối tượng Source với tên
truyền vào. Nếu không tồn tại đối tượng TagSelector với tên truyền vào thì phát sinh
lỗi ERROR_TAGSELECTOR_NOT_FOUND.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
Source.getTagSelector(name:Chuỗi): TagSelector

Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng TagSelector cần trả về.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagSelector. Trả về đối tượng TagSelector yêu cầu.

6.2.18 Source.getAllTagSelectors (Hàm lấy tất cả các bộ chọn thẻ)
Trả về tất cả các TagSelector hiện tại đang liên kết với đối tượng Source. Nếu không
có TagSelector hiện tại nào liên kết với đối tượng này, lệnh phải thực hiện thành công
và phải trả về một danh sách trống.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.getAllTagSelectors (void): TagSelector[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagSelector[]. Trả về danh sách đối tượng TagSelector hiện tại đang
liên kết với Nguồn này.
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6.2.19 Source.getGlimpsedTimeout (Hàm lấy thời gian timeout)
Trả về giá trị của thuộc tính glimpsedTimeout của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getGlimpsedTimeout(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Trả về giá trị của thuộc tính glimpsedTimeout tính theo đơn vị
1/1000s (milliseconds)

6.2.20 Source.setGlimpsedTimeout (Hàm thiết lập thời gian timeout)
Thiết lập giá trị thuộc tính glimpsedTimeout của đối tượng Nguồn.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.setGlimpsedTimeout(timeout: integer) : void

Tham số đầu vào:
Timeout- Kiểu dữ liệu: integer. Giá trị của thuộc tính glimpsedTimeout tính theo đơn vị
1/1000s (milliseconds). Nó phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0.
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.21 Source.getObservedThreshold (Hàm lấy ngưỡng thời gian phải tuân
theo)
Trả về giá trị của thuộc tính observedThreshold của đối tượng Nguồn.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getObservedThreshold(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Trả về giá trị của thuộc tính observedThreshold tính theo
đơn vị 1/1000s (milliseconds)

6.2.22 Source.setObservedThreshold (Hàm thiết lập ngưỡng phải tuân theo)
Thiết lập giá trị thuộc tính observedThreshold của đối tượng Nguồn.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.setObservedThreshold(threshold: integer): void
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Tham số đầu vào:
threshold - Kiểu dữ liệu: số nguyên. Giá trị của thuộc tính glimpsedTimeout tính theo
đơn vị 1/1000s (milliseconds). Biến threshold phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn 0.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.

6.2.23 Source.getObservedTimeout (Hàm lấy thời gian timeout phải tuân
theo)
Trả về giá trị thuộc tính observedTimeout của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.getObservedTimeout(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Trả về giá trị của thuộc tính glimpsedTimeout tính theo đơn
vị 1/1000s (milliseconds).

6.2.24 Source.setObservedTimeout (Hàm thiết lập thời gian timeout phải
tuân theo)
Thiết lập giá trị thuộc tính observedTimeoutcủa đối tượng nguồn.
Yêu cầu tương thích:
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Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Source.setObservedTimeout(timeout: integer): void

Tham số đầu vào:
timeout- Kiểu dữ liệu: số nguyên. Giá trị của thuộc tính observedTimeout tính theo
đơn vị 1/1000s (milliseconds). Biến timeout phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn 0.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.25 Source.getLostTimeout
Trả về giá trị của thuộc tính lostTimeout của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getLostTimeout(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Trả về giá trị của thuộc tính lostTimeout tính theo đơn vị
1/1000s (milliseconds).

6.2.26 Source.setLostTimeout
Thiết lập giá trị cho thuộc tính lostTimeout của đối tượng Nguồn.
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Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.setLostTimeout(timeout: integer): void

Tham số đầu vào:
timeout - Kiểu dữ liệu: số nguyên. Giá trị của thuộc tính LostTimeout tính theo đơn vị
1/1000s (milliseconds). Biến timeout phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn 0.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.27 Source.rawReadIDs
Thực hiện một chu kỳ đọc đơn lẻ mà không cần sử dụng danh sách Các bộ chọn thẻ
của đối tượng Source tương ứng. Kết quả của ReadReport bắt buộc định dạng theo
Bộ chọn dữ liệu đã cho.
Cần lưu ý rắng lệnh này không sử dụng làm mịn thẻ (tham khảo mục 4.2.1 Bước Làm
min/Tạo sự kiện).
Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải được văn
bản hóa.
Khi thực hiện lệnh này tại Source không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
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Source.rawReadIDs(Bộ chọn dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu): ReadReport
Tham số đầu vào:
Bộ chọn dữ liệu-Kiểu dữ liệu Bộ chọn dữ liệu. Tham số tùy chọn dùng để định nghĩa
Bộ chọn dữ liệu. Bộ chọn dữ liệu này nên được sử dụng để xác định dữ liệu nào cần
cho việc báo cáo. Nếu không có tham số Bộ chọn dữ liệu được đưa ra, Bộ chọn dữ
liệu hiện tại của Đầu đọc được sử dụng.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadReport.Trả về kết quả ReadReport.

6.2.28 Source.readIDs (Hàm đọc mã định danh)
Thực hiện nhiều chu kỳ đọc bằng cách sử dụng tất cả các bộ chọn thẻ hiện tại có liên
quan đến Source này. Số lần chu kỳ đọc đã thực hiện được xác định theo giá trị của
thuộc tính ReadCyclesPerTrigger. Kết quả ReadReport được định dạng theo Bộ
chọn dữ liệu đã cho. Nếu tag được kiểm tra trong một vài chu kỳ đọc, nó chỉ bắt buộc
thông báo một lần.
Lưu ý rằng lệnh này không phát sinh event nào.
Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải lập thành
văn bản.
Khi thực hiện lệnh này tại nguồn không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.readIDs(dataSelector: DataSelector): ReadReport
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Tham số đầu vào:
Bộ chọn dữ liệu -Kiểu dữ liệu Bộ chọn dữ liệu. Tham số tùy chọn dùng để định nghĩa
Bộ chọn dữ liệu. Bộ chọn dữ liệu này nên được sử dụng để xác định dữ liệu nào cần
cho việc báo cáo. Nếu không có tham số Bộ chọn dữ liệu được đưa ra, Bộ chọn dữ
liệu hiện tại của Đầu đọc được sử dụng.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadReport.Trả về kết quả ReadReport.

6.2.29 Source.read (Hàm đọc)
Thực hiện nhiều chu kỳ đọc với nhóm thẻ được lựa chọn. Số lần chu kỳ đọc đã thực
hiện được xác định theo giá trị của thuộc tính ReadCyclesPerTrigger. Kết quả
ReadReport được định dạng theo Bộ chọn dữ liệu đã cho. Nếu tag được kiểm tra
trong một vài chu kỳ đọc, nó chỉ bắt buộc thông báo một lần.
Cần lưu ý rắng lệnh này không sử dụng làm mịn thẻ (tham khảo mục 4.2.1 Bước Làm
mịn /Tạo sự kiện).
Danh sách tùy chọn một hoặc nhiều password được phép chỉ định cụ thể mặc dù
hiếm khi sử dụng password của Đầu đọc này. Việc áp dụng password phụ thuộc vào
giao thức RF của tag. Ví dụ, đối với EPCglobal UHF Gen2 tags, tham số của
password đầu tiên có thể được sử dụng để truy cập vào xóa mật khẩu của thẻ là read
locked. Quá trình sử dụng các passwords như trên và quá trình ứng dụng vào đối với
các giao thức RF cụ thể bắt buộc phải quy định thành văn bản.
Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải lập thành
văn bản.
Khi thực hiện lệnh này tại nguồn không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
Source.read(dataSelector: DataSelector,passwords: binary[],selectors: TagSelector[]):
ReadReport
Tham số đầu vào:
Bộ chọn dữ liệu-Kiểu dữ liệu Bộ chọn dữ liệu. Tham số tùy chọn định nghĩa Bộ chọn
dữ liệu được sử dụng để xác định dữ liệu nào cần cho việc báo cáo. Nếu không có
tham số Bộ chọn dữ liệu được đưa ra, tham số Bộ chọn dữ liệu hiện tại của Đầu đọc
sẽ được sử dụng.
passwords– Kiểu dữ liệu : binary[]. Một danh sách tùy chọn của một hoặc nhiều password (hoặc
mã khóa). Việc sử dụng các password phụ thuộc vào giao thức RF của Tag.
selectors– Kiểu dữ liệu: TagSelector. Tùy chọn. Nếu danh sách này được cung cấp
thì nó phải được áp dụng như là bộ lọc chỉ rõ những thẻ nào có thể được đọc.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadReport.Mô tả kết quả ReadReport.

6.2.30 Source.writeID (Hàm ghi mã định danh)
Ghi vào tag với ID và những mật khẩu tùy chọn được truyền vào. Một danh sách của
đối tượng TagSelector được sử dụng để chọn ra một tag của Đầu đọc để ghi dữ liệu.
Quá trình ứng dụng của bộ lọc thẻ (nghĩa là danh sách các đối tượng TagSelector )
phụ thuộc vào giao thức RF của thẻ. Ví dụ Thẻ EPCglobal UHF Gen2 được lọc theo
TAGID memory bank khi ghi EPC memory bank. Nếu tồn tại danh sách Các bộ chọn
thẻ của đối tượng Source thì sẽ bị bỏ qua trong thời gian thực hiện lệnh này.
Việc ứng dụng của mật khẩu cũng phụ thuộc theo giao thức của thẻ RF. Ví dụ, với
thẻ EPCglobal Class1 Gen1, tham số mật khẩu có thể tương đương như mã khóa
của thẻ và nó được sử dụng để khóa thẻ cho cả hai thao tác ghi và xóa bỏ. Với thẻ
EPCglobal UHF Gen 2, tham số mật khẩu thứ nhất tương đương với EPC access
password (mật khẩu truy cập EPC) của thẻ. Mật khẩu tiếp theo trong danh sách tham
số tương đương với EPC kill password (mật khẩu hủy EPC) của thẻ. Như vậy việc sử
dụng mật khẩu và ứng dụng của chúng bắt buộc phải được chỉ rõ trong tài liệu.
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Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải lập thành
văn bản.

Khi thực hiện lệnh này mà không có thẻ nào trong các trường thì phát sinh lỗi lỗi
không có thẻ (ERROR_NO_TAG).
Khi thực hiện lệnh này tại Source không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.writeID(ID: binary,
passwords: binary[],
selectors: TagSelector[]): void
Tham số đầu vào:
ID- Kiểu dữ liệu: binary. ID được ghi vào thẻ.
passwords- Kiểu dữ liệu: binary[]. Danh sách tùy chọn của một hoặc nhiều password
(hoặc mã khóa). Việc sử dụng password phụ thuộc vào giao thức RF của thẻ.
selectors- Kiểu dữ liệu: TagSelector. Tùy chọn. Nếu danh sách trên được cung cấp,
nó bắt buộc phải áp dụng như bộ lọc chỉ rõ những tag nào được phép ghi ra.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.31 Source.write (Hàm ghi dữ liệu)
Ghi các giá trị TagFieldValues được truyền vào một hoặc nhiều thẻ. Một danh sách
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đối tượng TagSelector được sử dụng để lựa chọn một tập hợp thẻ của Đầu đọc để
ghi dữ liệu.
Quá trình ứng dụng của bộ lọc thẻ (nghĩa là danh sách các đối tượng TagSelector )
phụ thuộc vào giao thức RF của thẻ. Ví dụ, Thẻ EPCglobal UHF Gen2 được lọc theo
TAGID memory bank khi ghi EPC memory bank. Nếu tồn tại danh sách Các bộ chọn
thẻ của đối tượng nguồn thì sẽ bị bỏ qua trong thời gian thực hiện lệnh này.
Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải lập thành
văn bản.
Khi thực hiện lệnh này mà không có thẻ nào trong các trường thì phát sinh lỗi lỗi
không có thẻ (ERROR_NO_TAG).
Khi thực hiện lệnh này tại nguồn không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.write(data: TagFieldValue[],
passwords: binary[],
selectors: TagSelector[]): void

Tham số đầu vào:
data - Kiểu dữ liệu: TagFieldValue[]. Danh sách của một hoặc nhiều giá trị trường dữ
liệu được ghi vào các thẻ được lựa chọn.
passwords- Kiểu dữ liệu: binary[]. Danh sách tùy chọn của một hoặc nhiều password
(hoặc mã khóa). Việc sử dụng password phụ thuộc vào giao thức RF của thẻ.
selectors- Kiểu dữ liệu: TagSelector. Tùy chọn. Nếu danh sách trên được cung cấp,
nó bắt buộc phải áp dụng như bộ lọc chỉ rõ những tag nào được phép ghi ra.
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.32 Source.kill (Hàm hủy, xóa dữ liệu)
Xóa bỏ tag hoặc một nhóm tags được truyền vào. Một danh sách tùy chọn đối tượng
TagSelector có thể được truyền vào lệnh này. Nếu được truyền vào thì tham số danh
sách TagSelector ghi đè danh sách đối tượng TagSelector của đối tượng Source chỉ
ra các tag bị xóa bỏ.
Giao thức RF của thẻ có thể yêu cầu một hoặc nhiều password (hoặc lock code) để
thực hiện thành công thao tác kể trên. Việc sử dụng các password đó và ứng dụng
của nó đối với các giao thức RF cụ thể bắt buộc phải quy định thành văn bản.
Quá trình thực hiện được phép đặt ra các giới hạn trong việc sử dụng lệnh này trong
trường hợp ReadTriggers được kích hoạt. Các hạn chế này bắt buộc phải lập thành
văn bản.
Khi thực hiện lệnh này mà không có thẻ nào trong các trường thì phát sinh lỗi lỗi
không có thẻ (ERROR_NO_TAG).
Khi thực hiện lệnh này tại nguồn không có Read Point sẽ phát sinh Lỗi điểm đọc
không tìm thấy (ERROR_READPOINT_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.kill(passwords: binary[],
selectors: TagSelector[]): void

Tham số đầu vào:
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passwords - Kiểu dữ liệu: binary[]. Tùy chọn. Danh sách một hoặc nhiều password
(hoặc lock code). Việc sử dụng các password này phụ thuộc vào giao thức RF của
thẻ. Ví dụ giao thức EPCglobal UHF Gen2 RF yêu cầu cả 2 loại password gồm
access password và kill password để xóa tag.
selectors - Kiểu dữ liệu: TagSelector. Tùy chọn. Nếu danh sách trên được cung cấp
thì nó bắt buộc phải được sử dụng như bộ lọc chỉ rõ những tag nào được xóa bỏ.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.33 Source.getReadCyclesPerTrigger (Hàm lấy số chu kỳ đọc theo
Trigger)
Trả về giá trị thuộc tính readCyclesPerTrigger của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getReadCyclesPerTrigger(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Trả về giá trị thuộc tính readCyclesPerTrigger.

6.2.34 Source.setReadCyclesPerTrigger (Hàm thiết lập chu kỳ đọc với mỗi
trigger)
Thiết lập giá trị thuộc tính readCyclesPerTrigger của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
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Cách sử dụng:
Source.setReadCyclesPerTrigger(cycles : integer):void
Tham số đầu vào:
cycles - Kiểu dữ liệu: integer. Giá trị của các chu kỳ đọc đối với mỗi thuộc tính của
Trigger. Giá trị này bắt buộc phải lớn hơn 0.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.35 Source.getMaxReadDutyCycle (Hàm lấy số chu kỳ đọc tối đa)
Trả về giá trị thuộc tính MaxReadDutyCycle của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getMaxReadDutyCycle(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Một số nguyên biểu diễn chu kỳ đọc tối đa theo số % được trả
về. Các giá trị dao động từ 0 đến 100 và giá trị mặc định là 100.
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6.2.36 Source.setMaxReadDutyCycle (Hàm thiết lập số chu kỳ đọc tối đa)
Thiết lập giá trị thuộc tính MaxReadDutyCycle của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.setMaxReadDutyCycle(dutyCycle:integer) : void

Tham số đầu vào:
dutyCycle- Kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên (integer). Nó đọc Duty cylcle đối với nguồn
này theo tỷ lệ %. Giá trị hợp lệ dao động từ 0 đến 100.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.37 Source.getReadTimeout (Hàm lấy thời gian đọc timeout)
Trả về giá trị thuộc tính ReadTimeout của đối tượng Nguồn.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getReadTimeout(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Giá trị thuộc tính ReadTimeout được tính bằng đơn vị
1/1000 (milliseconds).
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6.2.38 Source.setReadTimeout (Hàm thiết lập thời gian đọc timeout)
Thiết lập giá trị thuộc tính ReadTimeOut của đối tượng Source.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng: Souce.setReadTimeout(timeout: integer): void

Tham số đầu vào
timeout - Kiểu dữ liệu: số nguyên. Giá trị thuộc tính ReadTimeout được tính bằng đơn
vị 1/1000s (milliseconds). Giá trị này bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 0.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không bắt buộc trả về bất cứ giá trị nào.

6.2.39 Source.getSession (Hàm lấy phiên)
Trả về giá trị tương ứng của thuộc tính Session của đối tượng Source. Việc áp dụng
thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF của Tag. Việc sử dụng thuộc tính này và
việc ứng dụng nó đối với các giao thức RF cụ thể bắt buộc phải được quy định thành
văn bản.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Source.getSession(void): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Trả về giá trị thuộc tính Session.
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6.2.40 Source.setSession (Hàm thiết lập phiên)
Thiết lập giá trị tương ứng của thuộc tính Session của đối tượng Source. Việc áp
dụng thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF của Tag. Việc sử dụng thuộc tính
này và việc ứng dụng nó đối với các giao thức RF cụ thể bắt buộc phải được quy
định thành văn bản.
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Souce.setSession(session: integer): void
Tham số đầu vào:
session- Kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên (integer). Giá trị của thuộc tính Session kết
hợp với đối tượng Nguồn tương ứng.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..

6.2.41 Source.getMaxNumberSupported (Hàm lấy số lượng tối đa được hỗ
trợ)
Trả về số lượng nguồn tối đa mà Đầu đọc hỗ trợ. Đây là phương thức tĩnh(static)
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
static Source.getMaxNumberSupported(): integer

Tham số đầu vào:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên (integer).Trả về số lượng nguồn tối đa mà Đầu đọc hỗ
trợ, hoặc trả về -1 nếu không giới hạn số lượng nguồn.

6.3 Đối tượng TagFieldValue (Giá trị trường thẻ)
Đối tượng này không được tạo ra trên đầu đọc. Nó chỉ truyền là tham số của lệnh
write của source. Đối tượng này đóng gói thông tin đối với trường dữ liệu đã được
định danh và giá trị dữ liệu có liên quan.

6.3.1 TagFieldValue.TagFieldName (Tên trường thẻ):Chuỗi
Tên của đối tượng TagField phải có sẵn trong đầu đọc. Đối tượng TagField phải liên
kết đối tượng nguồn tương ứng. Đối tượng TagField xác định vị trí bộ nhớ thẻ đối với
trường dữ liệu tương ứng.

6.3.2 TagFieldValue.Value:binary
Giá trị tượng ứng của trường dữ liệu.

6.4 Đối tượng Điểm đọc thẻ
6.4.1 ReadPoint.getName (Hàm lấy tên)
Trả về tên đã cho của đối tượng điểm đọc thẻ.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
ReadPoint.getName(void): Chuỗi

Tham số đầu vào:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Trả về tên của đối tượng Điểm đọc thẻ - Readpoint

6.5 Đối tượng Trigger
Trigger là đối tượng bất biến có thể tồn tại như một thành phần hỗn hợp của các đối
tượng Source hoặc của kênh thông báocó nghĩa là các đối tượng Trigger được thêm
mới và gỡ bỏ khỏi Source và các đối tượng của kênh thông báo.
Đây cũng là một thành phần của các đối tượng Trigger. Các đối tượng nguồn và kênh
thông báo được phép tham chiếu tới cùng một đối tượng Trigger. Các đối tượng
Source và kênh thông báocho phép là 0 (zero) hoặc có thể là giá trị lớn nhất đã được
định nghĩa trước đó trong tổng số các đối tượng thành phần của Trigger. Các đối
tượng Source và kênh thông báobắt buộc chứa đối tượng Trigger 0 (zero) theo mặc
định.
Trigger phải được kích hoạt càng sớm càng tốt khi nó được bổ sung vào đối tượng
khác. Nó bắt buộc dừng hoạt động khi nó được gỡ bỏ khỏi tất cả các đối tượng nó đã
được bổ sung vào có nghĩa là nó sẽ không có mối liên hệ với bất kỳ đối tượng nào
khác.
Bảng dưới đây mô trả các giá trị hợp lệ đối với các giá trị Trigger đi kèm với kiểu
Trigger.
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Giá trị trigger

Kiểu Trigger

Mô tả

n/a

continuous

Khi kết hợp với Source,
the trigger thực hiện nhiều
lần càng nhanh càng tốt.
Khi
kết
hợp
với
NotificationChannel,
Trigger thực hiện khi nào
báo cáo hàng đợi chuyển
từ trạng thái Emty (rỗng)
sang trạng thái Non-emty
(đầy).

ms=<n>

timer

Thời gian định kỳ của trigger,
<n> là số mili giây.

type=<rising|falling>;port=<n>;pin=<n>

ioEdge

Trigger thực hiện khi Pin đầu
vào/đầu ra (i/o pin) trên cổng
xác định thay đổi trạng thái.
Kiểu Trigger phải là ‘rising’
hoặc ‘falling’.
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port=<n>;value=<hex> [;mask=<hex>]

ioValue

The trigger hoạt động khi dữ
liệu đầu vào của cổng đã
được chỉ định có giá trị xác
định. Nếu xác định được một
mặt nạ, đó là sự phân loại
theo bit “kết hợp” với dữ liệu
cổng đầu vào trước khi so
sánh dữ liệu. Các giá trị này
và mặt nạ được định dạng
hexadecimal (vd:
“…;value=00F2”)

vendor=<name>;
type=<type>
[;…arbitrary key/value pairs…]

vendorExtension

Mở rộng đối tượng cung cấp
không theo chuẩn. Trường
<name> là bắt buộc và phải
chứa tên của nhà cung cấp.
<type> mô tả kiểu Trigger, giá
trị thực tế tùy thuộc vào nhà
cung cấp. Các cặp key/value
được phép xác định cũng tùy
thuộc vào nhà cung cấp.

Bảng 7: Các giá trị Trigger có thể
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6.5.1 Trigger.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo mới đối tượng Trigger với tên đã cho. Nếu một đối tượng Trigger có tên trùng với
tên truyền vào thì hệ thống sẽ trả về lỗi. Đây là phương pháp tĩnh.
Giá trị và kiểu đối tượng Trigger thiếp lập các điều kiện, nhờ đó Trigger phải thực hiện.
Hãy xem bảng ở trên mô tả các điều khiện khác nhau của Trigger.
Nếu đầu đọc không hỗ trợ kiểu Trigger theo yêu cầu, sẽ phát sinh lỗi tham số không
được hỗ trợ (ERROR_PARAMETER_NOT_SUPPORTED).
Trigger phải được bổ sung vào danh sách của tất cả các Trigger do đối tượng
ReaderDevice lưu giữ.
Đối tượng mới được tạo ra tuân theo các thuộc tính chuẩn (nếu hỗ trợ) được khởi tạo
theo:

Thuộc tính Giá trị

Name

name

Type

type

Value

value

Bảng 8: Các thuộc tính mặc định đối với đối tượng Trigger

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
static Trigger.create (
name: Chuỗi,
type: TriggerType,
value: triggervalue): Trigger
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tạo ra tên đối tượng
type– Kiểu dữ liệu: TriggerType. Giá trị số đại diện cho kiểu Trigger xác định (xem
bảng ở trên).
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value– Kiểu dữ liệu: triggervalue. Chuỗi mà định dạng của nó theo cú pháp xác định
trong bảng trên. Tham số này đại diện cho các đặc trưng của Trigger khi các trigger
này áp dụng vào kiểu trigger cụ thể.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger.Trả về đối tượng mới được tạo ra.

6.5.2 Trigger.getMaxNumberSupported (Hàm lấy số lượng tối đa được hỗ
trợ)
Trả về số lượng Trigger tối đa mà đầu đọc này hỗ trợ. Đây là phương pháp tĩnh.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
static Trigger.getMaxNumberSupported(): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên (integer).Trả về số lượng Trigger tối đa mà đầu đọc hỗ
trợ hoặc trả về -1 nếu không giới hạn số lượng nguồn.

6.5.3 Trigger.getName (Hàm lấy tên)
Trả về tên của đối tượng Trigger đã đưa ra
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Trigger.getName(): Chuỗi
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Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi.Trả về tên của đối tượng Trigger.

6.5.4 Trigger.getType (Hàm lấy kiểu)
Trả về kiểu Trigger của Trigger này
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này

Cách sử dụng:
Trigger.getType(): TriggerType

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu Trigger. Trả về kiểu Trigger của Trigger này

6.5.5 Trigger.getValue (Hàm lấy giá trị)
Trả về giá trị Trigger của đối tượng Trigger này
Yêu cầu tương thích:
Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
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Trigger.getValue(): triggervalue
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu Triggervalue. Trả về triggervalue của Trigger này.

6.5.6 Trigger.fire (Hàm thực hiện trigger)
Lệnh này ra lệnh cho đối tượng Trigger thực hiện (nghĩa là kích hoạt trigger) ngay lập
tức, không cần quan tâm tới giá trị thiết lập của Trigger.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này
Cách sử dụng:
Trigger.fire(): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về..
6.6

Đ ố i t ư ợ n g bộ chọn thẻ

TagSelector là một đối tượng bất biến tồn tại như một thành viên của một đối tượng
nguồn (nghĩa là, các đối tượng bộ chọn thẻ được thêm vào và xoá đi khỏi một đối
tượng nguồn). Một đối tượng nguồn có thể chứa 0 hay một vài đối tượng bộ chọn thẻ .
Theo mặc định một đối tượng Nguồn sẽ không chứa một một đối tượng bộ chọn thẻ
nào.
Định nghĩa Các bộ chọn thẻ lọc thẻ như thế nào được mô tả trong phần 5.4 Các bộ
chọn thẻ.
6.6.1 TagSelector.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo một đối tượng TagSelector

với tên truyền vào. Nếu đã một đối tượng
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TagSelector cùng tên đang tồn tại, thì một lỗi sẽ được trả lại. Đây là một phương
pháp tĩnh.
TagSelector phải được thêm vào danh sách TagSelector được giữ bởi đối tượng
ReaderDevice.
Đối tượng được tạo mới có các thuộc tính chuẩn của nó (nếu được hỗ trợ) được khởi
tạo như sau:
Thuộc tính

Giá trị

Name

tên

TagField

trường

Value

Giá trị

Mask

Mặt nạ

InclusiveFlag

Cờ Inclusive

Bảng 9: Các thuộc tính mặc định cho đối tượng TagSelector
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static TagSelector.create(
name: Chuỗi,
field: TagField,
value: hexChuỗi,
mask: hexChuỗi,
inclusiveFlag: boolean): TagSelector
Tham số đầu vào:
name – Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng được tạo ra.
field – Kiểu dữ liệu: TagField. TagField được sử dụng bởi bộ chọn thẻ.
value - Kiểu dữ liệu: hexChuỗi. Một giá trị hexadecimal thể hiện giá trị Tag ID được
sử dụng để lọc dữ liệu thẻ (xem phần mô tả về đầu lọc ghi trong phần 5.4).
mask- Kiểu dữ liệu: hexChuỗi. Một mặt nạ định dạng hexadecimal thể hiện mặt nạ
Tag ID được sử dụng để lọc dữ liệu thẻ (xem phần mô tả về đầu lọc thẻ ghi trong phần
5.4).
inclusiveFlag – Kiểu dữ liệu: boolean. Cờ thể hiện bộ lọc là phức hợp hay riêng biệt
(xem phần mô tả về đầu lọc ghi trong phần 5.4)
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Bộ chọn thẻ . Trả về đối tượng bộ chọn thẻ được tạo ra.
6.6.2 TagSelector.getMaxNumberSupported (Hàm lấy số lượng tối đa được hỗ
trợ)
Trả lại số lớn nhất của Các bộ chọn thẻ mà đầu đọc này hỗ trợ. Đây là phương pháp
tĩnh.
Yêu cầu tương thích: Hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagSelector.getMaxNumberSupported(): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Trả lại số lớn nhất của Các bộ chọn thẻ mà đầu đọc này hỗ trợ
hay - 1 nếu không giới hạn.
6.6.3 TagSelector.getName (Hàm lấy tên)
Trả lại tên của một đối tượng bộ chọn thẻ cụ thể.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagSelector.getName(): Chuỗi

Tham số đầu vào:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng bộ chọn thẻ được trả về
6.6.4 TagSelector.getTagField (Hàm lấy trường thẻ)
Trả lại thuộc tính trường thẻ của đối tượng bộ chọn thẻ này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagSelector.getTagField(): TagField
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagField. Trường thẻ được gán với bộ chọn thẻ này
6.6.5 TagSelector.getValue (Hàm lấy giá trị)
Trả lại thuộc tính giá trị của đối tượng bộ chọn thẻ này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagSelector.getValue(): hexChuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: hexChuỗi. Thuộc tính giá trị của TagSelector
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6.6.6 TagSelector.getMask (Hàm lấy mặt nạ)
Trả lại thuộc tính mặt nạ của đối tượng bộ chọn thẻ này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagSelector.getMask(): hexChuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: hexChuỗi. Thuộc tính mặt nạ của bộ chọn thẻ
6.6.7 TagSelector.getInclusiveFlag (Hàm lấy cờ Inclusive)
Trả lại InclusiveFlag của đối tượng TagSelector này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagSelector.getInclusiveFlag(): boolean
Các tham số
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: boolean. Trả về “true” nếu TagSelector là inclusive, và “false” trong các
trường hợp khác.
6.7

Đối tượngkênh thực hiện lệnh

Không có thao tác rõ ràng với đối tượng này. Một đầu đọc tương thích phải có ít nhất
một kênh thực hiện lệnhvới địa chỉ mặc định đẻ nghe các lệnh gửi đến. Địa chỉ mặc
định này sẽ được liệt kê trong tài liệu đầu đọc.
6.8

Đối tượngkênh thông báo

Kênh thông báo được dùng để báo cáo các Các thông báo đến Host. kênh thông báo
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có một danh sách Nguồn được gắn với nó. Chỉ những sự kiện bắt nguồn từ những
Nguồn này mới phải báo cáo. kênh thông báo cũng có một Bộ chọn dữ liệu xác định
dữ liệu nào nên được báo cáo đến Host. Nếu không có Bộ chọn dữ liệu nào được
gắn một cách rõ ràng thì Bộ chọn dữ liệu hiện thời của đầu đọc sẽ được sử dụng.
Thông báo phải được gửi bất cứ khi nào Trigger được thực hiện. Mặt khác, một Host
cũng được phép truy vấn nội dung kênh thông báo, bằng việc sử dụng lệnh
NotificationChannel.readQueuedData().
6.8.1 Lệnh NotificationChannel.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo một đối tượng kênh thông báovới một tên cụ thể. Nếu đã tồn tại đối tượng kênh
thông báovới tên truyền vào thì lỗi sẽ bị trả lại. Đây là phương pháp tĩnh.
kênh thông báo phải được thêm vào danh sách các kênh thông báođược giữ bởi đối
tượng thiết bị đầu đọc.
Đối tượng được tạo mới có các thuộc tính chuẩn của nó (nếu được hỗ trợ) được khởi
tạo như sau
Thuộc
tính
name

Giá trị

Address

addr

name

Bảng 10: Mặc định các thuộc tính cho đối tượng Kênh thông báo
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
static NotificationChannel.create(
name: Chuỗi,
addr: address): NotificationChannel
Tham số đầu vào:
name - Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của kênh thông báo được tạo ra.
addr - Kiểu dữ liệu: address. Địa chỉ các Thông báo sẽ được gửi đến. Xem phần 9.1
Địa chỉ Thông báo để biết thêm thông tin về các địa chỉ. Nếu địa chỉ bị bỏ qua thì
phương thức connect được thực hiện. Nếu phương thức listen được thực hiện thì
Host phải thực hiện lệnh getEffectiveAddress để xác định cổng mà đầu đọc nghe kết
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nối từ Host.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: NotificationChannel. Đối tượng được tạo mới.
6.8.2 NotificationChannel.getName (Hàm lấy tên)
Trả lại tên của đối tượng kênh thông báo cụ thể
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getName(void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng kênh thông báo được trả lại
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6.8.3 NotificationChannel.getAddress (Hàm lấy địa chỉ)
Trả lại địa chỉ mà đối tượng kênh thông báo gửi các Các thông báo của đến bằng
lệnh NotificationChannel.create hay NotificationChannel.setAddress. Xem phần
getEffectiveAddress.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
NotificationChannel.getName(void): Chuỗi

Các tham số
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: address.
Địa chỉ của kênh thông báo xác định bởi lệnh
NotificationChannel.create hay NotificationChannel.setAddress. Xem phần 9.1 Chú
thích địa chỉ để biết thêm thông tin về địa chỉ
6.8.4 NotificationChannel.getEffectiveAddress (Hàm lấy địa chỉ có hiệu lực)
Trả lại địa chỉ mà đối tượng kênh thông báomà gửi các Thông báo của nó đến.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getEffectiveAddress(void): address
Tham số đầu vào:
.
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: address. Địa chỉ đang tồn tại của kênh thông báo này. Ví dụ:
"tcp://*:9090?mode=listen". Trong ví dụ này, kênh được thiết lập để nghe kết nối
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TCP. đầu đọc gán với cổng 9090 cho yêu cầu này và vì thế cổng 9090 được trả lại là
địa chỉ đang tồn tại. Xem phần 9.1 Chú thích địa chỉ để có thêm thông tin về các địa
chỉ.
6.8.5 NotificationChannel.setAddress (Hàm thiết lập địa chỉ)
Thiết lập địa chỉ đến đối tượng kênh thông báo mà gửi các Thông báo của nó.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.setAddress(addr: address) : integer
Tham số đầu vào:
addr - Kiểu dữ liệu: address. Địa chỉ mà các Thông báo được gửi đến. Xem phần 9.1
Chú thích Thông báo để biết thêm thông tin. Nếu phần địa chỉ bị bỏ qua thì phương
thức connect được thực hiện. Nếu phương thức listen được thực hiện thì Host thực
hiện lệnh getEffectiveAddress để xác định cổng mà đầu đọc nghe kết nối từ Host.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Nếu phương thức connect được thực hiện thì đầu đọc phải trả
lại giá trị 0. Ngược lại nếu phương thức listen được thực hiện thì phải trả lại cổng mà
đầu đọc nghe các kết nối kênh thông báo của Host.
6.8.6 NotificationChannel.getDataSelector (Hàm lấy bộ chọn dữ liệu)
Trả lại Bộ chọn dữ liệu được gắn với đối tượng kênh thông báo hiện thời. Nếu không
có đối tượng Bộ chọn dữ liệu đươc gắn, lỗi không tìm thấy bộ chọn dữ liệu
(ERROR_DATASELECTOR_NOT_FOUND) được đưa ra.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getDataSelector(void): Bộ chọn dữ liệu
Tham số đầu vào:
.
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu. Đối tượng Bộ chọn dữ liệu hiện tại.
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6.8.7 NotificationChannel.setDataSelector (Hàm thiết lập bộ chọn dữ liệu)
Thiết lập đối tượng Bộ chọn dữ liệu được sử dụng với kênh thông báo này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.setDataSelector(
Bộ chọn dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu): void
Tham số đầu vào:
Bộ chọn dữ liệu – Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu. Bộ chọn dữ liệu được gắn với kênh
thông báo này.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.8 NotificationChannel.addSources (Hàm bổ sung nguồn)
Thêm các Nguồn cụ thể vào danh sách của các Nguồn hiện tại gắn với kênh thông
báo. Nếu một hay nhiều Nguồn truyền vào không xác định được, lỗi sẽ được đưa ra
và không có Nguồn nào sẽ được thêm vào. Nếu một vài Nguồn sẽ được cộng thêm
vào đã được gắn với kênh thông báo, thì chỉ những Nguồn chưa được gắn mới được
thêm vào và lệnh phải được thực hiện thành công.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.addSources(sources: Source[]): void
Tham số đầu vào:
sources- Kiểu dữ liệu: Source[].Danh sách các Nguồn được thêm vào.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.9 NotificationChannel.removeSources (Xóa bỏ nguồn)
Loại bỏ các Nguồn cụ thể từ danh sách Nguồn được gắn với kênh thông báo. Nếu
một hay nhiều Nguồn không xác định được hay nếu một hay nhiều Nguồn cần loại bỏ
hiện tại không được gắn với kênh thông báo, những Nguồn này sẽ bị bỏ qua và tất cả
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các nguồn khác sẽ được loại bỏ và lệnh này phải được thực hiện thành công.
Loại bỏ một đối tượng “default” chuyển giá trị “default” sang “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.removeSources(sources: Source[]): void
Tham số đầu vào:
sources– Kiểu dữ liệu: Source[]. Danh sách của các Sources bị loại bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.10 NotificationChannel.removeAllSources (Hàm xóa bỏ tất cả các nguồn)
Loại bỏ tất cả các Nguồn được gắn với kênh thông báo.
Loại bỏ một đối tượng “default” chuyển giá trị “default” sang “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
NotificationChannel.removeAllSources(void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.11 NotificationChannel.getSource (Hàm lấy nguồn)
Trả lại Nguồn đang gắn với đối tượng kênh thông báo với tên truyền vào. Nếu không
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tồn tại đối tượng Source nào với tên truyền vào thì lỗi không tìm thấy nguồn
(ERROR_SOURCE_NOT_FOUND) được đưa ra.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getSource(name: Chuỗi): Source
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng Nguồn cần được trả về.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Source. Đối tượng Nguồn được yêu cầu.
6.8.12 NotificationChannel.getAllSources (Hàm lấy tất cả các nguồn)
Trả lại tất cả các nguồn được gắn với đối tượng kênh thông báo. Nếu không có
Nguồn. nào được gắn với đối tượng này, lệnh sẽ thực hiện thành công và một danh
sách trống của sẽ được trả lại.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getAllSources(void): Source[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Source[]. Danh sách của tất cả các đối tượng Nguồn được gắn với kênh
thông báo này.
6.8.13 NotificationChannel.addNotificationTriggers (Hàm bổ sung trigger thông
báo)
Thêm các Triggers cụ thể vào danh sách các Trigger thông báo hiện thời được gắn
với NotificationChannel này. Nếu một hay nhiều Triggers được truyền vào không
được hỗ trợ hay không xác định được, lỗi sẽ được đưa ra và không có Triggers nào
sẽ được thêm vào. Nếu một trong các bộ Triggers muốn thêm vào đã được gắn với
kênh thông báo này rồi, thì chỉ những Triggers chưa được gắn vào mới được thêm
vào và lệnh này sẽ thực hiện thành công.
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Một khi bộ Triggers đã được cộng thêm vào, nó sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.addNotificationTriggers(
triggers: Trigger[]): void
Tham số đầu vào:
triggers– Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Danh sách các Triggers được thêm vào.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.14 NotificationChannel.removeNotificationTriggers (Hàm xóa bỏ trigger
thông báo)
Loại bỏ các Triggers khỏi danh sách Thông báo Triggers hiện tại được gắn với kênh
thông báo. Nếu một hay nhiều bộ Triggers được truyền vào không được hỗ trợ hay
không xác định được hay nếu một trong số các Triggers muốn loại bỏ hiện tại không
được gắn với kênh thông báo, những Triggers này sẽ bị bỏ qua và tất cả các Triggers
khác sẽ được loại bỏ và lệnh này sẽ thực hiện một cách thành công.
Khi Triggers không được gắn với đối tượng nào nó sẽ bị hủy kích hoạt.
Bỏ đối tượng “default” để chuyển giá trị “default” thành “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
NotificationChannel.removeNotificationTriggers(
triggers: Trigger[]): void
Tham số đầu vào:
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triggers– Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Danh sách của các bộ Triggers sẽ bị loại bỏ
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.15 NotificationChannel.removeAllNotificationTriggers (Hàm xóa bỏ tất cả các
trigger thông báo)
Loại bỏ tất cả các bộ Triggers hiện tại được gắn với kênh thông báo này.
Bỏ một đối tượng “default” để chuyển giá trị “default” thành “null”. Sử dụng đối
tượng “null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
NotificationChannel.removeAllNotificationTriggers(
void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.8.16 NotificationChannel.getNotificationTrigger (Hàm lấy trigger thông báo)
Trả lại Trigger hiện tại được gắn với đối tượng kênh thông báo với tên truyền vào.
Nếu không tồn tại đối tượng Trigger nào với tên truyền vào lỗi không tìm thấy trigger
(ERROR_TRIGGER_NOT_FOUND) được đưa ra.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.getNotificationTrigger(
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name: Chuỗi): Trigger
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng bộ Trigger sẽ được trả lại.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger. Đối tượng Trigger được yêu cầu
6.8.17 NotificationChannel.getAllNotificationTriggers (Hàm lấy tất cả các trigger
thông báo)
Trả lại tất cả các Triggers hiện tại được gắn với đối tượng kênh thông báo này. Nếu
không có Trigger nào hiện tại được gắn với đối tượng này, lệnh sẽ thực hiện thành
công và một danh sách rỗng sẽ được trả lại.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
NotificationChannel.getAllNotificationTriggers(
void): Trigger[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Trigger[]. Danh sách của tất cả các đối tượng Triggers hiện tại được gắn
với kênh thông báo
6.8.18 NotificationChannel.readQueuedData (Hàm đọc dữ liệu trong hàng đợi)
Lệnh này trả lại dữ liệu trong hàng đợi bộ đệm báo cáo. Dữ liệu được báo cáo phụ
thuộc vào Bộ chọn dữ liệu gắn với NotificationChannel.
Quá trình triển khai được phép đưa ra các hạn chế đối với việc sử dụng lệnh này nếu
các Thông báo Triggers được kích hoạt. Những hạn chế này phải được viết trong tài
liệu.
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Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
NotificationChannel.readQueuedData(
clearBuffer: boolean): ReadReport

Tham số đầu vào:
clearBuffer - Kiểu dữ liệu: boolean. Cờ tuỳ chọn để chỉ ra bộ đệm báo cáo có được
xóa hay không sau khi ReadReport được trả lại. Giá trị mặc định phải là True.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: ReadReport. Trả về kết quả ReadReport.
6.8.19 NotificationChannel.getMaxNumberSupported (Hàm lấy số lượng tối đa
được hỗ trợ)
Trả lại số lớn nhất của các kênh Thông báo mà đầu đọc này hỗ trợ. Đây là một
phương pháp tĩnh.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static NotificationChannel.getMaxNumberSupported(): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Số lớn nhất của các kênh thông báo mà đầu đọc hỗ trợ, hay
-1 nếu không giới hạn
6.9

Đ ố i t ư ợ n g bộ chọn dữ liệu - Bộ chọn dữ liệu

Các đối tượng Bộ chọn dữ liệu được sử dụng để định nghĩa dữ liệu nào phải được
báo cáo trong Tin điện thông báo hoặc các lệnh nhận đối tượng Bộ chọn dữ liệu là
tham số. Chỉ những các sự kiện và các data fields được thêm vào các danh sách
tương ứng mới phải báo cáo.
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6.9.1 DataSelector.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo một đối tượng Bộ chọn dữ liệu với một cái tên được truyền vào. Nếu đã tồn tại
đối tượng Bộ chọn dữ liệu với tên truyền vào, thì lỗi được trả lại. Đây là một phương
thức tĩnh.
Bộ chọn dữ liệu phải được thêm vào danh sách các Bộ chọn dữ liệu được giữ bởi đối
tượng ReaderDevice.
Đối tượng mới được tạo ra có các thuộc tính chuẩn được khởi tạo như sau:

Thuộc tính

Giá trị

Name

name

Fieldnames

[]

EventFilters

[]

TagFieldNames

[]

Bảng 11: Các thuộc tính mặc định cho đối tượng Bộ chọn dữ liệu.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static DataSelector.create (name: Chuỗi): Bộ chọn dữ liệu
Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng được tạo ra.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Bộ chọn dữ liệu. Đối tượng được tạo mới.
6.9.2 DataSelector.getName (Hàm lấy tên)
Trả lại tên của đối tượng Bộ chọn dữ liệu được truyền vào.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
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Cách sử dụng:
DataSelector.getName (void): Chuỗi

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng Bộ chọn dữ liệu được trả lại.
6.9.3 DataSelector.addFieldNames (Hàm bổ sung tên trường)
Thêm các FieldName được truyền vào danh sách FieldName hiện tại được gắn với
Bộ chọn dữ liệu. Nếu một hay nhiều FieldNames được truyền vào không được hỗ trợ,
lỗi sẽ phải được đưa ra và không có FieldNames nào sẽ được thêm vào. Nếu một vài
FieldName được thêm vào đã gắn với Bộ chọn dữ liệu này rồi, thì chỉ những
FieldName chưa được gắn mới được thêm vào và lệnh này sẽ thực hiện thành công.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.addFieldNames(fields: FieldName[]): void

Tham số đầu vào:
fields – Kiểu dữ liệu: FieldName[]. Danh sách của các FieldName sẽ được thêm vào.
Những trường dữ liệu phải được được báo cáo từ khi được thêm vào.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.9.4 DataSelector.removeFieldNames (Hàm xóa bỏ tên trường)
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Loại bỏ các tên trường cụ thể từ danh sách các FieldName hiện tại được gắn với Bộ
chọn dữ liệu này. Nếu một hay nhiều FieldName được truyền vào không được hỗ trợ,
những tên trường này bị bỏ qua và các trường tên khác sẽ được loại bỏ và lệnh phải
được thực hiện thành công.
Loại bỏ đối tượng “default” thay giá trị “default” thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.removeFieldNames(fields: FieldName[]): void

Tham số đầu vào:
fields – Kiểu dữ liệu: FieldName[]. Danh sách các FieldName bị loại bỏ. Các trường dữ
liệu này không bắt buộc phải được báo cáo từ khi bị loại bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
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6.9.5 DataSelector.removeAllFieldNames (Hàm xóa bỏ tất cả tên trường)
Loại bỏ tất cả các FieldName hiện tại gắn với Bộ chọn dữ liệu này.
Loại bỏ đối tượng “default” thay giá trị “default” thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.removeAllFieldNames(void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.9.6 DataSelector.getAllFieldNames (Hàm lấy tất cả các tên trường)
Trả lại tất cả các FieldName hiện tại được gắn với Bộ chọn dữ liệu này.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.getAllFieldNames(void): FieldName[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: FieldName[]. Danh sách của tất cả các FieldNames hiện tại đang được
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báo cáo.
6.9.7 DataSelector.addEventFilters (Bổ sung bộ lọc sự kiện)
Thêm các EventTypes được chỉ rõ vào danh sách các EventTypes hiện tại đang được
gắn với Bộ chọn dữ liệu này. Nếu một hay nhiều EventTypes truyền vào không được
hỗ trợ, lỗi sẽ được đưa ra và không có EventTypes nào được thêm vào. Nếu một vài
EventTypes được thêm vào đã gắn với Bộ chọn dữ liệu này rồi, thì chỉ những
EventTypes chưa được gắn sẽ được thêm vào và lệnh phải được thực hiện thành
công.
Chỉ những các sự kiện của các loại được thêm vào mới phải báo cáo. Các
EventTypes được thêm vào được sử dụng như các bộ lọc inclusive.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.addEventFilters(các sự kiện: EventType[]): void

Tham số đầu vào:
các sự kiện – Kiểu dữ liệu: EventType[]. Danh sách các EventTypes sẽ được thêm
vào. Các các sự kiện của những loại này phải được báo cáo từ khi được thêm vào.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này sẽ không trả lại một giá trị
6.9.8 DataSelector.removeEventFilters (Hàm xóa bỏ bộ lọc sự kiện)
Loại bỏ các EventTypes cụ thể khỏi danh sách các EventFilter hiện tại được gắn với
Bộ chọn dữ liệu này. Nếu một hay nhiều EventTypes truyền vào không được hỗ trợ
hay nếu một vài EventTypes sẽ bị loại bỏ hiện tại không được gắn với Bộ chọn dữ
liệu này thì những EventTypes này sẽ bị bỏ qua, những EventTypes khác sẽ bị loại
bỏ và lệnh này phải dđược thực hiện thành công
Loại bỏ đối tượng “default” thay giá trị default thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
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Cách sử dụng:
DataSelector.removeEventFilters(các sự kiện: EventType[]): void

Tham số đầu vào:
các sự kiện – Kiểu dữ liệu: EventType[]. Danh sách các EventTypes sẽ bị loại bỏ. Các
Event của những loại này không phải báo cáo kể từ khi bị loại bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này sẽ không trả lại một giá trị
6.9.9 DataSelector.removeAllEventFilters (Hàm xóa bỏ tất cả các bộ lọc sự
kiện)
Loại bỏ tất cả các EventFilters hiện tại được gắn với Bộ chọn dữ liệu này.
Loại bỏ đối tượng “default” đổi giá trị “default” thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.removeAllEventFilters(void): void

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.9.10 DataSelector.getAllEventFilters (Hàm lấy tất cả các bộ lọc sự kiện)
Trả lại tất cả các EventFilters hiện tạo được gắn với Bộ chọn dữ liệu này.
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Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
DataSelector.getAllEventFilters(void): EventType[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: EventType[]. Một danh sách tất cả các EventTypes hiện tại đang được
báo cáo.
6.9.11 DataSelector.addTagFieldNames (Hàm bổ sung tên trường thẻ)
Thêm các TagFieldNames cụ thể vào danh sách TagFieldNames hiện tại đang được
với Bộ chọn dữ liệu. Nếu một vài tên được thêm vào đã được gắn với Bộ chọn dữ
liệu này, thì chỉ những tên chưa được gắn mới thêm vào và lệnh này phải được thực
hiện thành công.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.addTagFieldNames(fieldNames: Chuỗi[]): void

Tham số đầu vào:
fieldNames – Kiểu dữ liệu: Chuỗi[]. Danh sách các TagField sẽ được thêm vào.
Những trường dữ liệu này sẽ được báo cáo từ khi được thêm vào.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
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6.9.12 DataSelector.removeTagFieldNames (Hàm loại bỏ tên trường thẻ)
Loại bỏ các TagFieldNames cụ thể khỏi danh sách TagFieldNames hiện tại được gắn
với Bộ chọn dữ liệu này. Nếu một hay nhiều tên truyền vào hiện tại chưa gắn với Bộ
chọn dữ liệu này, thì những trường tên này bị bỏ qua, những tên khác sẽ bị loại bỏ và
lệnh này phải được thực hiện thành công.
Loại bỏ đối tượng “default” đổi giá trị “default” thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
DataSelector.removeTagFieldNames(fieldNames: Chuỗi[]):void
Tham số đầu vào:
fieldNames – Kiểu dữ liệu: Chuỗi[]. Danh sách các TagField sẽ bị loại bỏ. Những
trường dữ liệu thẻ không phải báo cáo thêm kể từ khi các TagField bị loại bỏ.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.9.13 DataSelector.removeAllTagFieldNames (Hàm xóa bỏ tất cả các tên trường
thẻ)
Loại bỏ tất cả các TagFieldNameshiện tại được gắn với Bộ chọn dữ liệu này.
Loại bỏ đối tượng “default” đổi giá trị “default” thành giá trị “null”. Sử dụng đối tượng
“null” phát sinh lỗi (Lỗi không tìm thấy - ERROR_*_NOT_FOUND).

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
DataSelector.removeAllTagFieldNames(void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
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Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.9.14 DataSelector.getAllTagFieldNames (Hàm lấy tất cả các tên trường thẻ)
Trả lại tất cả các tên trường thẻ hiện tại được gắn với Bộ chọn dữ liệu này.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
DataSelector.getAllTagFieldNames(void): Chuỗi[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: chuỗi[]. Danh sách tất cả các TagField hiện tại đang được báo cáo.
6.9.15 DataSelector.getMaxNumberSupported (Hàm lấy số lượng tối đa được hỗ
trợ)
Trả lại số lớn nhất của các Bộ chọn dữ liệu mà đầu đọc này hỗ trợ. Đây là một
phương pháp tĩnh.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
static DataSelector.getMaxNumberSupported(): integer

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Số lớn nhất của các Bộ chọn dữ liệu mà đầu đọc hỗ trợ hay -1
nếu không giới hạn.
6.10 Các đối tượng Liệt kê
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6.10.1 Đối tượng kiểu sự kiện
Đối tượng liệt kê EventType liệt kê tất cả các các sự kiện có thể có như đã được chỉ
ra trong biểu đồ trạng thái trong phần 4.2.1 và cũng đã được giải thích trong phần 5.5.
6.10.1.1

EventType.getSupportedTypes (Hàm lấy các kiểu được hỗ trợ)

Trả lại một danh sách tất cả các EventTypes được hỗ trợ.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static EventType.getSupportedTypes(): EventType[]
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: EventType[]. Danh sách các EventTypes mà đầu đọc này hỗ trợ.
6.10.2 Đối tượng kiểu Trigger
Đối tượng liệt kê TriggerType liệt kê tất cả các loại Trigger có thể có như đã được mô
tả trong phần 5.3.
6.10.2.1
TriggerType.getSupportedTypes
Trả lại một danh sách của tất cả các loại TriggerTypes được hỗ trợ.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
static TriggerType.getSupportedTypes(): TriggerType[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
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Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TriggerType[]. Danh sách của các loại TriggerTypes mà đầu đọc này hỗ
trợ.
6.10.3 Đối tượng tên trường (FieldName)
Đối tượng liệt kê FieldName liệt kê tất cả các FieldName có thể có được sử dụng để
xác định dữ liệu nào sẽ được báo cáo như đã được mô tả trong chương 5.7.
6.10.3.1

FieldName.getSupportedNames (Hàm lấy các tên được hỗ trợ)

Trả lại danh sách tất cả các FieldNames được hỗ trợ.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static FieldName.getSupportedNames(): FieldName[]

Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: FieldName[]. Danh sách các FieldNames mà đầu đọc này hỗ trợ.
6.10.4 Đối tượng tên trường thẻ được định nghĩa trước
(PredefinedTagFieldName)
Đối tượng liệt kê PredefinedTagFieldName định nghĩa một tập hợp các
TagFieldName được sử dụng là tập hợp các TagDataField đã được xác định trước.

136

Bảng sau đây định nghĩa tên các tên trường thẻ đã được xác định trước, mô tả nghĩa
của các trường và liệt kê yêu cầu tương thích.
Trường dữ liệu

Lệnh

tagId

Được phép Mã định danh của thẻ

accessPassword

Được phép Khẩu lệnh để truy cập vào thẻ

killPassword

Được phép Khẩu lệnh để huỷ thẻ

<Vendorname>:<Any>

Được phép Các nhà cung cấp được phép định nghĩa các
trường thêm. Tên của những trường này sẽ có
tên nhà cung cấp và một dấu hai chấm như tiền
tố.

Mô tả

Bảng 12: Tên trường thẻ đã được xác định trước
6.11 Đối tượng trường thẻ (TagField)
Đối tượng TagField được sử dụng để định nghĩa các trường dữ liệu thẻ riêng lẻ. Một
TagField xác định vị trí trường dữ liệu được định vị trong bộ nhớ thẻ. Hơn nữa mỗi
TagField có tên làm cho nó có thể gắn các trường dữ liệu với các kiểu dữ liệu giống
nhau hoặc tương tự. Ví dụ, hai kiểu thẻ khác nhau sử dụng các giao thức RF thẻ
khác nhau, có thể cần lưu trữ cùng kiểu dữ liệu ứng dụng. Tuy nhiên, những truờng
dữ liệu được gắn kết này có thể tồn tại tại các vị trí khác nhau trên hai kiểu dữ liệu
khác nhau.
6.11.1 TagField.create (Hàm tạo đối tượng)
Tạo một đối tượng TagField với một cái tên được truyền vào. Nếu tồn tại đối tượng
TagField với tên truyền vào, thì một lỗi được trả lại. Đây là một phương thức tĩnh.
TagField phải được thêm vào danh sách các TagFields được giữ bởi đối tượng
ReaderDevice
Đối tượng mới được tạo ra có các thuộc tính chuẩn của nó (nếu được hỗ trợ) được
khởi tạo với các giá trị như sau:

Thuộc tính

Giá trị

Name

tên

TagFieldName

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

137

MemoryBank

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

Offset

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

Length

<tùy trường hợp/phụ thuộc vào nhà SX>

Bảng 13: Các thuộc tính mặc định cho đối tương TagField
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
static TagField.create(name: Chuỗi): TagField

Tham số đầu vào:
name– Kiểu dữ liệu: Chuỗi. Tên của đối tượng được tạo ra
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: TagField. Đối tượng mới được tạo
6.11.2 TagField.getName (Hàm lấy tên)
Trả lại tên của đối tượng TagField được truyền vào. Tên này không nên nhầm với
thuộc tính TagFieldName của đối tượng. Tên của đối tượng TagField phải là duy nhất
trong khi đó thuộc tính TagFieldName của đối đối tượng TagField được phép chia sẻ
(xem phần 6.11.3 để biết thêm chi tiết).
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagField.getName (void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
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Kiểu dữ liệu: chuỗi. Tên của đối tượng TagField được trả lại
6.11.3 TagField.getTagFieldName (Hàm lấy tên trường thẻ)
Trả lại TagFieldName của đối tượng TagField này. Thuộc tính TagFieldName không
phải là thực thể giống như tên của đối tượng TagField. Hai hay nhiều đối tượng
TagField có thể chia sẻ cùng các thuộc tính TagFieldName. Điều này là cần thiết để
kết hợp các trường dữ liệu thẻ mà mang cùng kiểu dữ liệu ứng dụng nhưng lại tồn tại
ở những vị trí khác nhau trên các kiểu thẻ khác nhau. (Nghĩa là các giao thức RF thẻ
khác nhau).

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagField.getTagFieldName(void): Chuỗi
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: chuỗi. Tên trường thẻ của TagField này.
6.11.4 TagField.setTagFieldName (Hàm thiết lập tên trường thẻ)
Thiết lập thuộc tính TagFieldName cho đối tượng TagField (xem phần 6.11.3
TagField.getTagFieldName để biết thêm chi tiết)

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagField.setTagFieldName(tagFieldName: Chuỗi) : void
Tham số đầu vào:
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tagFieldName- Kiểu dữ liệu: chuỗi. Tên trường thẻ của TagField này
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.11.5 TagField.getMemoryBank (Hàm lấy ngân hàng bộ nhớ)
Trả lại giá trị tương đương với thuộc tính MemoryBank của đối tượng TagField . Việc
ứng dụng thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Việc sử dụng thuộc tính
này và ứng dụng của nó đối với các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagField.getMemoryBank(void): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. MemoryBank cho TagField này.
6.11.6 TagField.setMemoryBank (Hàm gán ngân hàng bộ nhớ)
Thiết lập giá trị tương ứng cho thuộc tính MemoryBank của đối tượng TagField . Việc
ứng dụng thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Việc sử dụng thuộc tính
này và ứng dụng của nó với các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagField.setMemoryBank(memoryBank: số nguyên) : void
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Tham số đầu vào:
memoryBank- Kiểu dữ liệu: số nguyên. MemoryBank cho TagField này
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.11.7 TagField.getOffset (Hàm lấy giá trị Offset)
Trả lại giá trị tương ứng với thuộc tính offset của đối tượng TagField. Việc ứng dụng
chính xác thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Tuy nhiên, offset phải được
chỉ rõ với đơn vị memory bits. Việc sử dụng thuộc tính này và ứng dụng của nó với
các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
TagField.getOffset(void): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.

Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Offset của TagField này.
6.11.8 TagField.setOffset (Hàm thiết lập giá trị Offset)
Thiết lập giá trị tương ứng với thuộc tính offset của đối tượng TagField. Việc ứng
dụng chính xác của thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Tuy nhiên, offset
phải được chỉ rõ với đơn vị memory bits. Việc sử dụng thuộc tính này và ứng dụng
của nó với các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
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Cách sử dụng:
TagField.setOffset(offset: integer) : void
Tham số đầu vào:
offset- Kiểu dữ liệu: integer. Offset của TagField này.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.11.9 TagField.getLength (Hàm lấy độ dài)
Trả lại giá trị tương ứng với thuộc tính Length của đối tượng TagField. Ứng dụng
chính xác của thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Tuy nhiên, Length phải
được chỉ rõ với đơn vị memory bits. Việc sử dụng thuộc tính này và ứng dụng của nó
đối với các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.

Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
TagField.getLength(void): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: integer. Chiều dài của TagField này.
6.11.10

TagField.setLength (Hàm thiết lập độ dài)

Thiết lập giá trị tương ứng với thuộc tính Length của đối tượng TagField .. Ứng dụng
chính xác của thuộc tính này phụ thuộc vào giao thức RF thẻ. Tuy nhiên, Length phải
được chỉ rõ với đơn vị memory bits. Việc sử dụng thuộc tính này và ứng dụng của nó
với các giao thức RF cụ thể phải được viết thành tài liệu.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.
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Cách sử dụng:
TagField.setLength(length: integer) : void
Tham số đầu vào:
length- Kiểu dữ liệu: integer. Chiều dài của TagField này
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không có giá trị trả về.
6.11.11
TagField.getMaxNumberSupported (Hàm
lấy số lượng tối đa được hỗ trợ)
Trả lại giá trị lớn nhất của các TagFields mà đầu đọc này hỗ trợ. Đây là phương pháp
tĩnh.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích phải thực hiện lệnh này.
Cách sử dụng:
static Source.getMaxNumberSupported(): integer
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Lệnh này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: số nguyên. Số lớn nhất của các trường thẻ mà đầu đọc này hỗ trợ, hay 1 nếu không giới hạn.
7

Lớp đầu đọc – Các thông báo

Phần này mô tả các tin điện được trao đổi tại lớp đầu đọc qua Kênh thông báo. Như
được mô tả trong phần 3, các tin điện trên Kênh thông báo được gửi một cách không
đồng bộ từ đầu đọc đến Host. Một vài tin điện lệnh được gửi vào kênh quản lý được
dùng như các bộ kích hoạt cho các tin điện khai báo.
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Có hai loại tin điện thông báo.
 Các sự kiện
 Các thông báo MTB cụ thể
Các Thông báo này được mô tả như dưới đây bằng việc sử dụng cùng UML - giống
phần chú thích như được định nghĩa trong chương 6.
7.1

Các sự kiện

7.1.1 Read Report
Read report là một thông báo mà đầu đọc gửi đến host, thông báo cho Host về các
tag reads trong bộ đệm report. Dữ liệu được báo cáo trong một Report read được
định nghĩa bởi cấu hình của đối tượng Bộ chọn dữ liệu liên kết với Kênh thông báo
này. Định dạng chính xác của báo cáo được định nghĩa bên trong MTB.
7.1.2 Thông báo do nhà sản xuất định nghĩa
Nhà sản xuất được phép đưa ra các Thông báo của mình. Các Thông báo của nhà
sản xuất phải được đánh dấu bao gồm tên của nhà sản xuất để thống nhất Thông
báo với các Thông báo từ nhà sản xuất khác.
7.2 Khai báo MTB
Phần này bao gồm các Thông báo cụ thể để trao đổi và tương tác với một đầu đọc.
7.2.1 Goodbye (Ngắt)
Một tin điện Goodbye được gửi biểu thị việc trao đổi sẽ được ngắt. Thông báo này
được sử dụng để biểu thị ‘ngắt kết nối có chủ ý’ (‘graceful disconnect’), phân biệt với
việc hệ thống ‘vô ý ngắt kết nối’ (‘disgraceful disconnect’) do đường truyền kết nối
mạng bị mất, shutdown không mong đợi của Host hay đầu đọc, hoặc do các điều kiện
bất ngờ khác.
Thông báo này là tương đương với lệnh Goodbye gửi trên kênh quản lý được Host
gửi đến đầu đọc, nhưng trong trường hợp này đầu đọc thông báo cho Host rằng nó
sẽ ngừng hoạt động.
Yêu cầu tương thích: Các hệ thống tương thích được phép thực hiện lệnh này.

Cách sử dụng:
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goodbye(void): void
Tham số đầu vào:
Kiểu dữ liệu: void. Thông báo này không phải truyền tham số.
Giá trị trả về:
Kiểu dữ liệu: void. Thông báo này không có giá trị trả về.
8

Xử lý lỗi

8.1 Các trường hợp lỗi
Một số trường hợp lỗi:

8.2



Lỗi truyền thông, khi Host tạo ra lệnh hay khi đầu đọc gửi thông báo
(ví dụ: tag list report) đến Host.



Lỗi thực thi lệnh xảy ra khi phản hồi các lệnh được gửi từ Host đến
đầu đọc.



Việc mở rộng Vendor.

Lỗi truyền thông

8.2.1 Truyền thông từ Host đến đầu đọc
Lỗi truyền thông này xảy ra khi Host để tạo ra một lệnh đến đầu đọc nhưng đầu đọc
không phản hồi lại. Những trường hợp này được báo cáo bởi MTB-specific Lớp vận
chuyển.
8.2.2 Truyền thông từ đầu đọc đến Host
Tài liệu này không định nghĩa làm cách nào đầu đọc thực hiện lại khi không thể kết
nối hay trao đổi dữ liệu qua Kênh thông báo, cụ thể phụ thuộc vào quá trình thực hiện.
Các Thông báo có thể bị rơi, được gửi qua một kênh thứ hai, được xếp vào hàng đợi
xử lý sau, đưa ra management console và/hay các hành động khác.
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8.3

Các lỗi lệnh

Tất cả các lệnh đều hỗ trợ một cấu trúc lỗi chuẩn được sử dụng trong trường hợp lỗi.
Nó chứa các trường chuẩn (một số trường là bắt buộc, một số trường là tuỳ chọn)
cũng như hỗ trợ cho việc mở rộng Vendor.
Tất cả các trường hợp lỗi chuẩn được định nghĩa có thể được báo cáo với dữ liệu
thêm về lỗi (được định dạng và được truyền như MTB )
SHALL: Mã lỗi và/hay tên lỗi. Ít nhất một trong những trường này phải được bao
gồm trong cấu trúc lỗi. Các nội dung chính xác phụ thuộc vào sự liên kết, và phải
được ràng buộc ở mức độ liên kết, ví dụ MTB X được định nghĩa luôn chứa mã lỗi
(nhưng không chứa tên lỗi).
SHALL (nơi thích hợp): Thông tin về nguyên nhân lỗi. Ví dụ, lỗi tham số đầu vào,
thông tin về tham số lỗi cần được bao gồm. Phụ thuộc vào sự liên kết, có thể là tên
hay là chỉ số của tham số. Sự mở rộng nhà cung cấp được phép ở đây.
SHALL (nơi thích hợp): Tên Vendor hay mã dịnh danh cho các phản hồi các lệnh
cụ thể cho nhà cung cấp phải được truyền vào.
MAY: Một chuỗi văn bản miêu tả được sử dụng chủ yếu cho các mục đích ghi log.
Ngôn ngữ phụ thuộc vào quá trình thực hiện và được phép cấu hình.
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Phần mã lỗi là một số nguyên 16- bit (tương đương 2 - byte). Bảng dưới đây định
nghĩa việc các trường hợp lỗi/ các mã lỗi.
Mã lỗi Tên lỗi
(Hex)
0000

Không có lỗi (NO_ERROR)

0001

lỗi không xác định
(ERROR_UNKNOWN)
lỗi
lệnh
không
được
hỗ
trợ
(ERROR_COMMAND_NOT_SUPPORTE
D)

0002

Mô tả

Lỗi không xác định
Lệnh này không được hỗ trợ hay không
xác định đối với đầu đọc. Các lệnh
không được hỗ trợ phải trả về lỗi lệnh
không
được
hỗ
trợ
(ERROR_COMMAND_NOT_SUPPORT
ED) bất chấp lý do.

0003

Lỗi
sai
định
dạng
tham
số Một tham số có định dạng sai. Ví
(ERROR_PARAMETER_INVALID_FOR dụ:
MAT)
addTagSelector: Mặt nạ hay các
tham số giá trị chứa các đặc điểm
không ý nghĩa.
Các chuỗi Trigger-value không được
phân tích đúng
setTimeUTC: định dạng thời gian

0004

Lỗi
thiếu
tham
số Tham số bắt buộc không được truyền
vào.
(ERROR_PARAMETER_MISSING)
Lỗi sai kiểu dữ liệu tham số Tham số có định dạng sai, ví dụ
(ERROR_PARAMETER_INVALID_DATA chuỗi thay thế số nguyên
TYPE)
Lỗi
giá
trị
tham
số
không Sử dụng một giá trị tham số không hợp lệ.
(ERROR_PARAMETER_ILLEGAL_VALU Ví dụ: Thiết lập cổng số 10 cho lệnh
E)
addReadTrigger trong khi không có cổng
số 10.

0005
0006

0007

Lỗi vượt quá giới hạn tham số Tham số vượt ra ngoài giới hạn hợp lệ,
(ERROR_PARAMETER_OUT_OF_RAN ví dụ. thiết lập chu kỳ nhiệm vụ với giá trị
nằm ngoài 0 và 100.
GE)

0008

Lỗi tham số không được hỗ trợ Tham số không được hỗ trợ bởi đầu đọc
(ERROR_PARAMETER_NOT_SUPPOR này, ví dụ. hỏi một đầu đọc để thêm vào
một Read Trigger với giá trị khác none,
TED)
mà đầu đọc này không hỗ trợ read
Triggers.
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0009

Lỗi vượt quá độ dài tham số Độ dài của các tham số truyền vào là quá
(ERROR_PARAMETER_LENGTH_EXC dài, ví dụ. khi cung cấp một giá trị Chuỗi
trong phương pháp setAttribute mà dài
EEDED)
hơn chiều dài lớn nhất của thuộc tính đó.

000A

Lỗi
quá
nhiều
bộ
chọn
thẻ
(ERROR_TOO_MANY_TAGSELECTOR
S)
Lỗi
quá
nhiều
trigger
(ERROR_TOO_MANY_TRIGGERS)

000B

000C
000D

Phát sinh khi thêm nhiều hơn số bộ
chọn thẻ tối đa được hỗ trợ.
Phát sinh khi thêm nhiều hơn số
Trigger tối đa được hỗ trợ.

ERROR_TAGSELECTOR_NOT_FOUN Phát sinh khi tham số bộ chọn
thẻ truyền vào không xác định
D
được.
Phát sinh khi tham số trigger truyền vào
lỗi không tìm thấy trigger
không xác định được.
(ERROR_TRIGGER_NOT_FOUND)

000E

Lỗi điểm đọc không tìm thấy Phát sinh khi tham số điểm đọc thẻ
(ERROR_READPOINT_NOT_FOUND) truyền vào không xác định được.

000F

kênh
không
tìm
thấy Phát sinh khi tham số Kênh truyền vào
không xác định được.
(ERROR_CHANNEL_NOT_FOUND)

0010

Lỗi không tìm thấy nguồn
(ERROR_SOURCE_NOT_FOUND)

Phát sinh khi tham số Nguồn truyền vào
không xác định được.

0011

lỗi nguồn chỉ đọc
(ERROR_SOURCE_READ_ONLY)

0012

lỗi không tìm thấy bộ chọn dữ liệu
(ERROR_DATASELECTOR_NOT_FOU
ND)
Lỗi không đọc được thẻ đã tìm thấy
(ERROR_TAGS_DETECTED_NOTREA
D)

Phát sinh khi loại bỏ Nguồn mà không
thể bị loại bỏ, ví dụ. nó là một trong các
Nguồn. được cấu hình trước.
Phát sinh khi tham số Bộ chọn dữ
liệu truyền vào không xác định
được.
Các thẻ được tìm ra bởi đầu đọc, nhưng
không thể đọc thành công.
Chú ý: ‘Không có thẻ được tìm ra’ là một
giá trị hợp lệ không phải một lỗi.

0013

THẻ Không có thẻ trong trường của đầu
đọc khi ghi hoặc huỷ bỏ.

0014

LỗI
KHÔNG
(ERROR_NO_TAG)

0015

lỗi thẻ bị khóa (ERROR_TAG_LOCKED) Quyền ghi hay bị huỷ bị khoá.

0016

lỗi mật khẩu sai
(ERROR_WRONG_PASSWORD)

0017

lỗi
nhiều
thẻ
được
tìm
(ERROR_MULTIPLE_TAGS)

CÓ

Kill code truyền vào bị sai.
thấy Nhiều thẻ được tìm ra trong chuỗi của
đầu đọc khi cố gắng ghi hay huỷ bỏ.
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đọc Thẻ là một thẻ chỉ cho đọc mà không
cho phép ghi.

0018

Lỗi
thẻ
chỉ
(ERROR_READONLY_TAG)

0019

Lỗi
đối
tượng
đã
(ERROR_OBJECT_EXISTS)

001A

Lỗi điểm đọc đang được sử dụng đầu đọc không cho phép các điểm đọc
thẻ được chia sẻ giữa các Nguồn và điểm
(ERROR_READPOINT_IN_USE)
đọc thẻ được gắn với Nguồn khác.

001B

Lỗi trường thẻ không tìm thấy Phát sinh khi tham số TagField không
xác định được.
(ERROR_TAGFIELD_NOT_FOUND)

001C

Lỗi
phân
tích
tin
(ERROR_PARSING_MESSAGE)

tồn

tại Phát sinh khi tạo một đối tượng mà một
đối tượng cùng kiểu cùng tên đã tồn tại.

điện Phát sinh khi một lỗi xảy ra bằng
việc phân tích một tin điện (ví dụ.
tin điện sai định dạng).
Dành cho các mã lỗi trong tương lai

001D
FFF
E
FFFF Lỗi phần mở rộng của nhà sản xuất Mỗi do nhà cung cấp định nghĩa. Xem
phần mở rộng cho nhà cung cấp của cấu
(ERROR_VENDOR_EXTENSION)
trúc lỗi cho mã lỗi.
Bảng 14: Các mã lỗi cơ bản
Lưu ý rằng nếu các giá trị của một vài tham số của một lệnh dẫn đến một lỗi, chỉ một
trong các tình trạng lỗi trên có thể được trả lại. Cái nào được chọn phụ thuộc vào quá
trình thực hiện và không được định nghĩa trong tài liệu này.
8.4

Mở rộng của nhà sản xuất

Vendor sẽ sử dụng các trường hợp lỗi được định nghĩa ở trên cho các lệnh thuộc tập
hợp lệnh chuẩn. Vendors được phép thêm các thông tin nguyên nhân chính xác của
lỗi.
Vendor có thể mở rộng tập hợp lệnh giao thức đầu đọc chuẩn. Những lệnh mở rộng
này được phép sử dụng các trường hợp lỗi chung như được mô tả ở phần trên, tuy
nhiên chúng cũng được phép định nghĩa các trường hợp lỗi khác. Những trường hợp
lỗi do vendor định nghĩa phải sử dụng tên bắt đầu với cấu trúc
<VENDOR>_ERROR…,
ví
dụ
ACME_ERROR_WHATSIT_NOT_ADDED_NO_FLABOOZLE nếu Acme Corp cần
một trường hợp chỉ ra không có WHATSIT được kết hợp với một FLABOOZLE.
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9

Liên kết Tin điện/Vận chuyển - Message/Transport Bindings (MTB)

MTB thực hiện chức năng chuyển các lệnh giao thức đầu đọc được mã hoá giữa các
đầu đọc và Host. Định nghĩa MTB bao gồm định dạng và thủ tục được định nghĩa
như sau:
1.

Trao đổi bắt tay được sử dụng để thoả thuận việc mã hoá tầng tin điện. Sự
trao đổi này xảy ra trong định dạng dưới dạng văn bản (text-based format) phải
được hiểu bởi tất các thực hiện bất chấp sự hỗ trợ mã hoá của tầng đầu đọc.

2.

Tầng vận chuyển bên dưới: TCP/IP, HTTP, hay serial, và những kết nối này
được thiết lập như thế nào.
3. Các tin điện tầng đầu đọc biến đổi trước khi các tin điện được gửi đến tầng
vận chuyển (Lớp vận chuyển).
4. Đóng gói tin điện tầng đầu đọc để gửi đến lớp Lớp vận chuyển; ví dụ, bằng
việc thêm vào độ dài tin điện (Length indication), định danh kênh (channel
identifier), etc.

Hai định dạng tin điện (XML and Text [non-XML]) có thể được sử dụng với 3 giao
thức vận chuyển cụ thể (Serial, TCP, and HTTP). Trong tương lai, các định dạng tin
điện khác và các giao thức vận chuyển có thể được định nghĩa.
9.1

Địa chỉ chú thích

Tất cả các kênh vận chuyển hỗ trợ một quy ước đặt tên URI. khi một địa chỉ được
yêu cầu bởi tập hợp lệnh, ví dụ. NotificationChannel.setAddress(). Sử dụng theo cấu
trúc sau:
<transport>://<locator>[?mode=(connect|listen)]
Ví dụ:
tcp://foo.bar.com:2000
tcp://foo.bar.com?mode=listen
serial://com1:3
http://myreaderisawebserver:7183
Chú ý 1: trong trường hợp kết nối serial, nhiều channel phải kết nối qua một kết nối
đơn, thì ‘port’ là số định danh channel.
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Chú ý 2: hiện tại, mode chỉ áp dụng cho giao thức TCP. Nếu mode=connect thì đầu
đọc phải khởi tạo một kết nối đến Host. Nếu mode=listen thì đầu đọc phải gán một
cổng cho channel và nghe kết nối vào cổng đó.
10 Vận chuyển

10.1 Bắt tay
Tất cả các lớp vận chuyển sử dụng một giao thức bắt tay thông thường là kết nối,
thoả thuận tất cả các tin điện được trao đổi qua sự kết nối này. Bắt tay xảy ra ngay
khi thiết lập kết nối trước khi bất kỳ sự truyền nhận nào khác qua giao thức vận
chuyển và nó áp dụng cho tất cả các cách sử dụng của MTB (các kênh quản lý và
các Kênh thông báo). Các truyền nhận chỉ có thể được thoả thuận khi thiết lập kết nối,
một kết nối mới bắt buộc sử dụng bắt tay khác.
10.1.1 Thuật ngữ
Các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong việc miêu tả cú pháp bắt tay và các thao
tác.
Sender (Bên gửi) – Bên khởi tạo yêu cầu kết nối.
Receiver (Bên nhận) – Bên nhận yêu cầu kết nối.
Ví dụ, Host là bên gửi của bắt tay khi nó khởi tạo một Kết nối Quản lý đến một đầu
đọc. đầu đọc là bên gửi của bắt tay nếu nó khởi tạo một Kênh thông báo dữ liệu đến
Host.
10.1.2 Cú pháp
10.1.2.1

Bắt tay bên gửi

Dưới đây là các trường trong Bắt tay bên gửi. Giá trị cho các trường này được gửi
một cách tuần tự dưới dạng ký tự ASCII có thể in được. Những thao tác được định
nghĩa cho giao thức một định dạng bắt tay chiều dài cố định 20 byte với trường được
dự phòng cho sự mở rộng trong tương lai.
Tên trường

Độ dài
(ký tự)

Các giá trị

sender-signature

4

“RPS1”

spec-version-request

2

“11”
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Định dạng tin điện (“B”|“T”|“X”) tương
ứng với dạng Binary, Text hay XML) +
phiên bản định dạng tin điện (“1”).
Trong RP1.1, chỉ “T1” và “X1” được hỗ
trợ.
Định dạng tin điện (“B”|“T”|“X” tương
ứng với dạng Binary, Text hay XML)
+ phiên bản định dạng tin điện (“1”).
Trong RP1.1, chỉ “T1” và “X1” được
hỗ trợ.

sender-format-request

2

Receiver-format-request

2

Ack-nak-request

2

“AR” nếu acknowledgements được yêu
cầu, “NA” cho trường hợp khác.

sender-reserved

4

“0000”

Trailer

4

“END1”

Bảng 15: Các trường liên kết bên gửi
10.1.2.2

Bắt tay bên gửi

Dưới đây là các trường trong Bắt tay bên gửi. Các giá trị cho những trường này được
gửi một cách tuần tự bằng ký tự ASCII có thể in được. Những thao tác được định
nghĩa cho giao thức một định dạng bắt tay chiều dài cố định 20 byte với trường được
dự phòng cho sự mở rộng trong tương lai.
Tên trường

Độ dài
( các ký tự)

Các giá trị

receiver-signature

4

“RPR1”

response

2

Spec-version-response

2

Sender-format-response

2

“OK” nếu tất cả các khả năng yêu cầu
được hỗ trợ, “NO” cho các trường hợp
khác.
“11”. Khi các phiên bản mới được hỗ
trợ, sự phản hồi được phép là một
phiên bản khác nếu phiên bản được
yêu cầu không được hỗ trợ.
Định dạng tin điện được yêu cầu và
phiên bản nếu như được hỗ trợ, “NO”
cho các trường hợp khác..

Receiver-format-response 2

Định dạng tin điện được yêu cầu và
phiên bản nếu như được hỗ trợ, “NO”
cho các trường hợp khác.
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Ack-nak-response

2

“OK” nếu giá trị ack-nak-request được hỗ
trợ, “NO” cho các trường hợp khác.

Receiver-reserved

2

“00”

trailer

4

“END1”

Bảng 16: Các trường Bắt tay bên gửi
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10.1.3 Các thao tác

10.1.3.1

Khởi tạo

Dựa vào việc thiết lập kết nối qua cơ chế vận chuyển, bên gửi phải gửi bắt tay bên
gửi. Dựa vào việc thiết lập một kết nối qua cơ chế vận chuyển, bên nhận phải đọc bắt
tay bên gửi và sau đó sẽ ghi bắt tay bên nhận trả lại cho bên gửi với các giá trị biểu
thị sự phản hồi yêu cầu. Bên nhận sẽ ghi bắt tay bên nhận trước khi ngắt kết nối.
Nếu bên nhận đọc một bắt tay bên gửi không hợp lệ nó không phải phản hồi và kết
thúc kết nối. Một bắt tay bên gửi không hợp lệ được định nghĩa khi ‘sender signature’
(“RSP1”) hay trường 'trailer' (“END1”) không khớp. Việc không phản hồi này là một
hành động đảm bảo an toàn; bắt tay bên nhận chỉ được truyền khi nhận được bắt tay
bên gửi.
10.1.3.2

Yêu cầu phiên bản và khả năng

Các tham số của spec-version-request, sender-format-request, receiver-formatrequest và ack-nak-request được giải thích một cách rõ ràng, không yêu cầu khó.
Chúng biểu thị thao tác liên quan đến tham số mà bên gửi có thể hiểu và mong đợi
xử lý. Nếu bên nhận có thể hoạt động ở mức được yêu cầu hay thực hiện chức năng
được yêu cầu, bên nhận phản hồi với giá trị phản hồi bằng với giá trị yêu cầu. Chú ý
rằng điều này không có nghĩa rằng bên nhận sẽ hoạt động ở mức yêu cầu; nó chỉ có
nghĩa rằng nó có thể phản hồi một cách đúng đắn đến các lệnh, và tất cả các chức
năng và các lệnh (nghĩa là, những điều này được gọi là “SHALL – phải” ) bắt buộc
được hỗ trợ.
Trong trường hợp bên nhận hoạt động ở một phiên bản khác với phiên bản được
trong yêu cầu, và bên nhận quyết định rằng nó sẽ không thể hoạt động ở mức được
yêu cầu, bên nhận phải phản hồi với giá trị “NO”. Sau đó bên gửi có thể quyết định có
hay không gửi lại một lần nữa yêu cầu kết nối với một tập hợp tham số khác.
10.1.3.3

Sự mở rộng

Hỗ trợ cho khả năng mở rộng trong tương lai được cung cấp thông qua trường dành
riêng trong cả định dạng Bắt tay bên nhận và bắt tay bên gửi. Trong giao thức đầu
đọc 1.1, trường này phải thiết lập tất cả là 0’s khi gửi và phải bị qua khi nhận phản
hồi.
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10.2 Serial
Có hai cơ chế liên kết serial được định nghĩa:
-

người-đến-máy (TTY)

-

máy-đến-máy (M2M)

Cơ chế human-to-machine được cung cấp cho quá trình demo, phát triển bản mẫu,
quá trình phát triển, quá trình debug và bảo trì thiết bị. Cơ chế này tối thiểu các yêu
cầu đầu vào của người sử dụng tuy nhiên nó không cung cấp được giao diện đủ
mạnh và đáng tin cậy. Cơ chế máy với máy được mong đợi ở môi trường thực tế yêu
cầu một giao diện đủ mạnh.

10.2.1 Chú thích địa chỉ vận chuyển
Theo phần 9.1 Chú thích địa chỉ, quy ước đặt tên Sources phải được sử dụng để
công bố vận chuyển truyền thông serial. Cơ chế vận chuyển của URI là từ khóa:
serial
Địa chỉ của URI có cú pháp:
com<physical port number>[‘:’<logical port number>]
Ví dụ:
serial://com1
serial://com2:5
10.2.2 Các đặc điểm vật lý giao diện Serial
Một đầu đọc phải bắt nguồn từ nhà sản xuất với các đặc điểm thiết bị vật lý mặc định
được phát hành, nhưng không bị giới hạn, các điểm sau đây:
Baud rate
Các bit dữ liệu (Data bits)
Các bit ngắt (Stop bits)
Bình đẳng (Parity)
Điều khiển luồng (Flow control)
Ban đầu, Host phải trao đổi trên giao diện Serial của đầu đọc bằng việc sử dụng các
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giá trị đặc điểm của thiết bị mặc định được phát hành. Host sau đó có thể thay đổi
các giá trị đặc điểm mới của thiết vị qua các lệnh cấu hình đầu đọc.
10.2.3 Cơ chế Người-đến-Máy (TTY)
MTB truyền tin điện qua giao diện Serial bằng việc sử dụng giao thức đóng gói nhẹ.
Mục đích của MTB là cho phép giao diện người sử dụng đến Đầu đọc yêu cầu người
sử dụng nhập ít nhất.

Hình 10: Các trạng thái của kết nối vận chuyển theo thứ tự
Trong MTB có hai kết nối được thiết lập; một kết nối mang kênh quản lý và kết nối
khác (khởi tạo bở đầu đọc) được sử dụng khi cần mang Kênh thông báo. Có những
hạn chế ở Kênh thông báo để đảm bảo rằng output từ kênh này không gắn kết với dữ
liệu kênh quản lý. Trong cơ chế TTY đầu đọc phải duy trì bộ máy trạng thái như sau.
Danh sách sau đây liệt kê các trạng thái và mô tả cơ học của mỗi trạng thái. Trong
biểu đồ trạng thái trên mỗi sự chuyển tiếp trạng thái được chú thích bởi một số. Việc
mô tả trạng thái được làm bởi một sự mô tả của mỗi sự chuyển tiếp trạng thái từ một
trạng thái. Sự khởi động dịch chuyển trạng thái #1 được mô tả với trạng thái yên lặng
(Quiet).
Danh sách sau đây liệt kê các trạng thái và mô tả cơ học của mỗi trạng thái. Trong
biểu đồ trạng thái ở trên mỗi sự chuyển tiếp trạng thái được chú thích bởi một số.
Dưới đây, mô tả của mỗi trạng thái theo mô tả của mỗi sự chuyển tiếp trạng thái. Sự
khởi động dịch chuyển trạng thái #1 được mô tả với trạng thái Quiet.
Quiet
đầu đọc có thể chỉ báo cáo dữ liệu không đồng bộ qua kênh Kênh thông báo
khi đầu đọc ở trạng thái Quiet. Khi bắt đầu gửi dữ liệu thông báo, đầu đọc phải
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chuyển sang trạng thái Đầu ra thông báo. Từ trạng thái quiet, một lệnh null
(tức là, Bộ ngắt lệnh) phải khiến cho đầu đọc chuyển sang trạng thái Ngắt
thông báo.
Bất cứ khi nào đầu đọc chuyển dịch đến trạng thái Quiet (gồm cả khi khởi tạo),
đầu đọc phải đưa ra dấu nhắc lệnh (command prompt) cho người sử dụng.
1- đầu đọc phải nhập trạng thái khởi tạo Quiet.
2- Nếu nó bắt đầu gửi dữ liệu thông báo, đầu đọc phải chuyển dịch đến trạng
thái Đầu ra thông báo.
5- Nếu một lệnh null được phát hiện đầu đọc phải chuyển tiếp đến trạng thái
Ngắt thông báo
7- Đầu đọc phải chuyển tiếp đến trạng thái Nhập lệnh bất cứ khi nào phát hiện
người sử dụng nhập lệnh khác với Bộ ngắt lệnh.
Nhập lệnh
Đầu đọc phải nhập vào trạng thái Nhập lệnh bất cứ khi nào nhận được ký tự nhập
vào từ người sử dụng khác với Bộ ngắt lệnh. Khi ở trong trạng thái Nhập lệnh,
đầu đọc phải giữ nguyên trạng thái này cho đến khi nhận được Bộ ngắt lệnh hay
timeout xảy ra.
8- Khi nhận được Bộ ngắt lệnh đầu đọc phải chuyển sang trạng thái Xử lý lệnh.
10- Đầu đọc phải chuyển trạng thái từ Nhập lệnh sang trạng thái Quiet nếu không
nhận được Bộ ngắt lệnh trong khoảng thời gian timeout.
Command Processing (Xử lý lệnh)
Đầu đọc phải chuyển sang trạng thái Xử lý lệnh từ trạng thái Nhập lệnh khi được
nhận Bộ ngắt lệnh.
4. Đầu đọc phải ở trạng thái Xử lý lệnh cho đến khi ký tự cuối cùng của lệnh
phản hồi được truyền đến người sử dụng. Sau đó, đầu đọc phải chuyển về trạng
thái Quiet.
Đầu ra thông báo
Đầu đọc phải chuyển sang trạng thái đầu ra thông báo từ trạng thái Quiet khi có
dữ liệu không đồng bộ được truyền trên Kênh thông báo. Khi ở trạng thái Đầu ra
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thông báo, đầu đọc sẽ bỏ qua tất cả input nhận được từ người sử dụng. Khi dữ
liệu thông báo đã hoàn tất, đầu đọc phải chuyển về trạng thái Quite.
Đầu đọc được phép tạo ra dữ liệu thông báo không đồng bộ liên tiếp. Trong
trường hợp này người sử dụng bị khoá và không thể nhập lệnh. Để quản lý
trường hợp này trong khi ở trạng thái đầu ra thông báo, đầu đọc phải tìm ra một
lệnh null.
3- Khi lệnh null được tìm thấy đầu đọc phải ngắt đầu ra thông báo ở một điểm
breaking point (phụ thuộc vào quá trình thực hiện) và chuyển đến trạng thái Ngắt
thông báo.
4- Khi dữ liệu thông báo được hoàn tất, đầu đọc phải chuyển về trạng thái Quiet.
Ngắt thông báo
đầu đọc sẽ chuyển tiếp đến trạng thái Ngắt thông báo từ trạng thái Quiet hay trạng
thái đầu ra thông báo bất cứ khi nào gặp lệnh null.
Khi ở trạng thái Ngắt thông báo, đầu đọc phải giữ tất cả các dữ liệu thông báo
cho đến khi đầu đọc chuyển về trạng thái Quiet.
đầu đọc phải chuyển từ trạng thái Ngắt thông báo sang trạng thái Nhập lệnh
khi nhận được ký tự nhập vào từ người sử dụng, khác với Bộ ngắt lệnh. Khi ở
trạng thái Ngắt thông báo nếu nhận được Bộ ngắt lệnh, đầu đọc phải vẫn duy
trì ở trạng thái Ngắt thông báo.
6- Khi nhận được một ký tự nhập vào khác với bộ ngắt lệnh, đầu đọc phải
chuyển đến trạng thái Nhập lệnh.
11- Khi ở trạng thái Ngừng thông báo đến 30 giây hoặc lâu hơn, đầu đọc phải
chuyển đến trạng thái đầu ra thông báo tại đó nó tiếp tục gửi thông tin thông
báo trong hàng đợi.
Sau khi kết nối Serial TTY được thiết lập, bắt tay được định nghĩa trong phần 10.1
được phép thực hiện để xác định các đặc điểm kết nối như tin điện encoding truyền
dữ liệu qua kết nối. Encoding chi tiết và các quy tắc đóng gói tin điện đối với mỗi gói
dữ liệu được sử dụng để nhận và gửi tin điện trong luồng dữ liệu Serial. Nếu bắt tay
không được thực hiện thì đầu đọc phải sử dụng encoding và các quy tắc đóng gói tin
điện đã được định nghĩa trước để thiết lập cho serial TTY.
10.2.3.1

Thiết lập kết nối (Connect)
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Đầu đọc phải yêu cầu kết nối serival gửi đến từ Host (kênh quản lý) trên một cổng kết
nối Serial I/O đã được cấu hình trước.
10.2.3.1.1

Kênh quản lý

Khi người sử dụng muốn thiết lập một kết nối Serial TTY đến đầu đọc, người sử dụng
được phép gửi yêu cầu bắt tay (xem phần 10.1) hoặc người sử dụng phải gửi một tin
điện khởi tạo kết nối ASCII Text:
TTY<CommandTerminator>
Trong đó ‘TTY’ là chữ nhưng không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bộ ngắt lệnh là
một trong các khuân mẫu dạng ASCII text sau đây:
CommandTerminator

<carriage return> <line feed>

CommandTerminator

<line feed>

Những khuôn mẫu Bộ ngắt lệnh được thiết kế tương thích với tất cả các tiện ích phần
mềm mô phỏng TTY đã được biết.
Khi đầu đọc nhận một yêu cầu kết nối TTY, nó phải chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
bằng việc gửi phản hồi bắt tay bên nhận thích hợp phải được đóng gói như sau:
<trả lời bắt tay><EOLTerminator>
Xem phần 10.1.2.2 cho việc trả lời bắt tay. EOL terminator (end-of-line terminator)
được định nghĩa theo chuỗi ASCII text sau đây:
EOLTerminator

<carriage return><line feed>

Khi một đầu đọc chấp nhận một yêu cầu TTY trên kênh quản lý, đầu đọc phải từ chối
các yêu cầu kết nối đến sau trong thời gian kết nối TTY giữa đầu đọc và Host đang tồn
tại ở cổng đó.
Kết nối được thiết lập bằng phương thức này được giữ nguyên cho đến khi đóng kết
nối hoặc kết nối bị ngắt do lỗi của đầu đọc, Host hoặc mạng.
10.2.3.1.2

Kênh thông báo

Đầu đọc phải gửi thông tin thông báo theo các quy tắc được thiết lập trạng thái máy
được mô tả trong phần 10.2.3. đầu đọc phải đợi kênh quản lý là Quiet trước khi
truyền dữ liệu Kênh thông báo. Trong trạng thái này, đầu đọc có thể gửi các tin điện
không đồng bộ đến người sử dụng. Tất cả các tin điện Kênh thông báo sẽ được gắn
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thêm tiền tố sau:
THÔNG BÁO:<EOLTerminator>
Và, mỗi tin điện cũng sẽ được gắn hậu tố với một EOLTerminator (xem phần
10.2.3.1.1 ở trên) tức là.,
<tin điện thông báo><EOLTerminator>
Bất kỳ nhập liệu nào của người sử dụng trong khi tin điện thông báo đang được ghi
sẽ bị đầu đọc loại bỏ (xem mô tả bộ máy trạng thái trong phần 10.2.3 ở trên). Người
sử dụng phải nhập lại dữ liệu bị loại bỏ. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng dòng
lệnh của người sử dụng duy trì tính liên tục. Chú ý rằng sẽ thường xuyên không có
nhiều hơn một vài kí tự bị loại bỏ vì đầu đọc phải chờ ở trạng thái quiet trước khi
truyền một tin điện thông báo.
10.2.3.2

Ngắt kết nối (Disconnect)

Người sử dụng hay đầu đọc có thể kết thúc kênh quản lý như được mô tả trong hai
tiểu khu sau đây.
10.2.3.2.1

Kênh quản lý

Đầu đọc có thể ngắt kênh quản lý dựa vào thời gian ngừng hoạt động timeout của
người sử dụng hay các lỗi dữ liệu. Kỹ thuật cụ thể phụ thuộc vào quá trình thực hiện.
Nếu đầu đọc ngắt kênh quản lý, nó phải gửi tin điện thông báo đến người sử dụng:
<EOLTerminator>

(xem phần 10.2.3.1.1 ở trên)

TERMINATED<EOLTerminator>
Người sử dụng có thể ngắt kết nối kênh bằng việc thực hiện lệnh
ReaderDevice.goodbye.
10.2.3.2.2

Kênh thông báo

Kênh thông báo cơ chế TTY tự động ngắt khi kênh quản lý cơ chế TTY bị ngắt. Kênh
thông báo có thể bị ngắt bởi lệnh ReaderDevice.removeNotificationChannel (Gỡ bỏ
kênh thông báo) hoặc ReaderDevice.removeAllNotificationChannels (Gỡ bỏ tất cả
các kênh thông báo). Các trường hợp khác đầu đọc không phải ngắt kênh thông báo.
10.2.3.3

Định dạng tin điện

Định dạng tin điện được sử dụng cho việc gửi và nhận dữ liệu được định nghĩa bằng
việc mã hóa tin điện cụ thể. Xem phần 11 Định dạng tin điện để biết thêm chi tiết.
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10.2.4 Cơ chế Máy - đến - Máy (Machine-to-Machine Mode (M2M))
MTB truyền tin điện qua giao diện serial sử dụng giao thức đóng gói nhẹ. Mục tiêu
của MTB là cho phép một kết nối tin cậy giữa đầu đọc và hệ thống Host. Chú ý rằng,
không giống như TCP, bản thân giao diện serial không bao gồm kỹ thuật phát hiện và
sửa lỗi truyền thông dữ liệu. Vì thế, chế dộ Serial M2M bắt buộc định nghĩa một tầng
vận chuyển ở ngay bên dưới tầng lệnh/trả lời của Giao thức đầu đọc (Reader
Protocol’s command/response layer) để phát hiện và sửa lỗi dữ liệu.

Hình 11: Cơ chế Máy - đến - Máy TCP
Chú ý rằng, các giao thức serial đang tồn tại cũng đã được nghiên cứu để xác định
xem một giao thức serial đang tồn tại nào đó có thể áp dụng ở đây được hay không.
Các giao thức serial đang tồn tại là các giao thức hướng truyền file (file transferoriented) và vì thế tồn tại một sự phức tạp không cần thiết cho giao thức đầu đọc. Vì
vậy, các tính năng chính của các giao thức serial đang tồn tại được áp dụng ở đây để
tạo ra một giao thức serial hướng truyền tin điện tối thiểu đủ tin tưởng.
Trong MTB, hai kết nối được tạo ra, một kết nối mang kênh quản lý (kênh quản lý) và
một kết nối khác (khởi tạo bởi đầu đọc) được sử dụng khi cần thiết mang Kênh thông
báo (Kênh thông báo).
Tầng vận chuyển của cơ chế Serial M2M bắt buộc tất cả các tin điện được gửi bởi
Host hoặc đầu đọc phải được đóng gói theo cấu trúc sau:
<Header><Nội dung tin điện><Trailer>
Mục đích của header và trailer là để phát hiện lỗi truyền dữ liệu và giúp cho việc khôi
phục lại dữ liệu. Các trường Header và trailer gồm các trường con sau:
Header
Trailer

<Length><tin điện-Type><Port-Number><tin điện-ID>
<Checksum>

Các trường con được định nghĩa như sau:
Length (độ dài)
bốn ký tự kiểu ASCII hexadecimal (độ dài thể hiện toàn bộ kích
thước cấu trúc đầu đọc (số byte dưới định dạng hexa) bao gồm cả Port-Number
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(cổng kết nối) và trường Trailer. Length không bao gồm bốn byte của chính nó.
Kiểu tin điện

một ký tự ASCII thiết lập kiểu tin điện:

A – acknowledgement (xác nhận)
D – command (lệnh)
R – response (phản hồi)
N – notification (thông báo)

Port-Number (Cổng kết nối)

hai ký tự kiểu ASCII hexadecimal

Port number luôn được thiết lập bởi Host. Tài liệu về đầu đọc phải bao
gồm thông tin về cổng kết nối mà đầu đọc nghe ngầm định để nhận các
tin điện gửi đến. Trong quá trình Host khởi tạo một kết nối, Host phải thiết
lập một kết nối với với cổng kết nối là duy nhất. Nếu kết nối được thiết lập
bởi đầu đọc, trước hết Host phải tạo ra lệnh
NotificationChannel.setAddress để định nghĩa một cổng kết nối duy nhất
được sử dụng cho kênh tương ứng. Khi đầu đọc kết nối, phải sử dụng
cổng kết nối được thiết lập bởi lệnh setAddress.
Mã tin điện

hai ký tự định dạng kiểu ASCII hexadecimal
Giá trị định danh tin điện luôn luôn được thiết lập bởi bên gửi (sender) .
Bên nhận (receiver) phải biết tin điện nhận được sử dụng giá trị định
danh của bên gửi nào. Nếu bên gửi gửi lại tin điện (vd, chưa nhận được
ACK - acknowledgement), thì bên gửi phải tái sử dụng cùng giá trị định
danh tin điện trong mọi lần gửi lại tin điện cho đến khi tin điện đã được
nhận.

CheckSum

bốn ký tự kiểu ASCII hexadecimal thể hiện giá trị kiểm tra (checksum).
Checksum được tính toán dựa trên toàn bộ tin điện, nhưng không bao
gồm giá trị trường checksum. Giá trị checksum được định nghĩa theo
chuẩn CCITT 16-bit CRC.

Cơ chế serial M2M bao gồm một giao thức tin điện ACK gia tăng cho giao thức
Lệnh/Trả lời (Command/Phản hồi) của đầu đọc. Mục đích của giao thức ACK là để
phát hiện lỗi dữ liệu và phục hồi dữ liệu. Tất cả tin điện được gửi bởi Host hoặc bởi
đầu đọc phải được gửi cho bên nhận với cấu trúc sau:
<Length>A<Port-Number>< Message-ID><Checksum>
<Độ dài>A<Cổng>< Mã tin điện><Giá trị kiểm tra>
Trong đó ‘A’ là kiểu tin điện ACK. Phần đầu của tin điện ACK bao gồm kênh
(channel) và giá trị định danh tin điện mà nó phải trùng với giá trị định danh của bên
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gửi. Bên gửi phải đợi ACK trước khi xử lý tiếp. Bên gửi được phép có thời gian
timeout có thể cấu hình được để thiết lập thời gian đợi ACK tối đa. Bên nhận cũng
được phép có thời gian timeout có thể cấu hình được để thiết lập thời gian tối đa mà
bên nhập phải chờ để nhận kết thúc của một tin điện.
Nếu thời gian chờ ACK của bên gửi vượt quá thời gian timeout, bên gửi phải gửi lại
tin điện. Khi gửi lại tin điện, bên gửi phải tái sử dụng giá trị định danh tin điện mỗi khi
gửi lại tin điện cho đến khi tin điện đã được nhận.
Nếu thời gian chờ kết thúc tin điện của bên nhận vượt quá thời gian timeout, hoặc
bên nhận không thể kiểm tra được giá trị checksum của tin điện, thì bên nhận không
phải trả lời ACK.
Đầu đọc được phép có một giới hạn số lần gửi lại hoặc gửi lại vô hạn. Tuy nhiên,
bên gửi không được phép gửi tin điện khác cho dến khi tin điện cuối cùng gửi đi đã
được nhận.
10.2.4.1

Thiết lập kết nối (Kết nối)

Đầu đọc phải nghe yêu cầu serial gửi đến từ Host (kênh quản lý) qua một cổng
truyền thông vào ra serial được cấu hình trước. Giao thức bắt tay phải được sử dụng
để thiết lập kết nối serial. Cũng giống như tất cả các tin điện M2M khác, tin điện bắt
tay có cấu trúc:
<Header><tin điện bắt tay><Trailer>
Trong đó các trường header và trailer fields được định nghĩa trong phần 10.2.4 ở trên.
10.2.4.1.1

kênh quản lý

Khi Host muốn khởi tạo một kết nối M2M serial với đầu đọc, Host phải gửi một tin điện
khởi tạo kết nối (bắt tay) được định nghĩa trong phần 10.1.2.1. đầu đọc phải gửi lại một
tin điện bắt tay trả về tương ứng (cũng được định nghĩa trong phần 10.1.2.2)
Khi đầu đọc chấp nhận một yêu cầu serial ở kênh quản lý, đầu đọc được phép từ
chối các yêu cầu gửi đến sau trong toàn bộ thời gian kết nối giữa đầu đọc và Host tồn
tại tại cổng đó kết nối đó. Nếu đầu đọc chấp nhận hơn một kết nối điều khiển, đầu
đọc có trách nhiệm trả lời tương ứng các lệnh nhận được.
Khi đầu đọc nhận được một yêu cầu kết nối serial, nó phải chấp nhận hoặc từ chối
yêu cầu bằng việc gửi lại Bắt tay bên nhận thích hợp (bắt tay bên nhận) với tin điện
trả về tương ứng được định nghĩa trong phần 10.1.2
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Như đặc tả trong phần 10.2.4 ở trên, các tin điện phải ở giữa header và trailer. Và,
mỗi tin điện phải được thông báo cho bên gửi . i.e.:
Host: <Header><yêu cầu bắt tay serial><Trailer>
Đầu đọc: ACK
Đầu đọc: <Header><trả lời bắt tay serial ><Trailer>
Host: ACK
Mỗi lần Host trả lời tin điện bắt tay của đầu đọc, định dạng của Header và Trailer
được phép thay đổi nếu quá trình trao đổi tin điện bắt tay bằng định dạng tin điện
binary. Các trường hợp khác, tin điện định dạng XML và text, Header và Trailer giữ
nguyên định dạng text.
Kết nối được thiết lập bằng phương thức này được giữ nguyên cho đến khi đóng kết
nối hoặc kết nối bị ngắt do lỗi của đầu đọc, Host hoặc mạng.
10.2.4.1.2

Kênh thông báo

Host phải nghe yêu cầu serial gửi đến từ đầu đọc (Kênh thông báo) ở cổng truyền
thông vào/ra serial được cấu hình sẵn.
Khi đầu đọc muốn thiết lập một kết nối Kênh thông báo cơ chế serial M2M với Host,
nó tuân theo giao thức tương tự như kênh quản lý, chỉ khác một ngoại lệ là đầu đọc
và Host đổi chỗ cho nhau. Vd: đầu đọc trở thành bên gửi và Host trở thành bên nhận.
Vd:
Đầu đọc: <Header><yêu cầu bắt tay serial><Trailer>
Host: <Header>ACK
Host: <Header><trả lời bắt tay serial><Trailer>
Đầu đọc: <Header>ACK
Header gắn với bắt tay của đầu đọc tương đương với cổng kết nối được định nghĩa
bởi Host khi Host tạo ra một SetNotifyAddress cho kênh tương ứng. Cả Host và đầu
đọc phải sử dụng cổng kết nối này trong header trong bất kỳ tin điện nào sau đó
được trao đổi trong kênh thông báo đã được thiết lập.
10.2.4.2

Ngắt kết nối (Disconnect)

Một trong Host hoặc đầu đọc có thể ngắt kết nối kênh quản lý hoặc kênh thông báo
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một cách lần lượt, bằng lệnh Goodbye. Lệnh này được định nghĩa trong tài liệu tham
khảo các lệnh của đầu đọc (tham khảo lệnh đầu đọc)
10.2.4.2.1

Kênh quản lý

Host hoặc đầu đọc có thể ngắt kênh quản lý dựa trên thời gian ngừng hoạt động hoặc
lỗi dữ liệu. Kỹ thuật này sử dụng cho các chức năng quản lý hay những lý do khác.
Định dạng phụ thuộc vào encoding được triển khai. Nếu đầu đọc ngắt kênh quản lý,
nó phải gửi một thông báo ngắt đến Host như định nghĩa trong tài liệu các lệnh của
đầu đọc. Nếu quá trình ngắt được chỉ ra thông qua sự thông báo (thông báo) thì
không có một kết nối nào khác phải được thực hiện từ đầu đọc sau bản ghi thông báo.
Chỉ kết quả của yêu cầu ngắt kết nối quản lý là ngắt kết nối serial qua cổng truyền
thông
10.2.4.2.2

Kênh thông báo

Nhiều kênh thông báo cơ chế M2M tự động ngắt khi kênh quản lý cơ chế M2M bị
ngắt. Ngoài ra, người dùng cũng có thể ngắt kênh Thông báo bằng lệnh đầu đọc
Device.removeNotificationChannel (Gỡ bỏ kênh thông báo).
10.2.4.3

Định dạng tin điện

Các tin điện cơ chế serial M2M được đóng gói theo cấu trúc sau (xem phần 10.2.4 ở
trên):
Bên gửi: <Header><nội dung tin điện><Trailer>
Bên nhận: ACK
Định dạng tin điện được sử dụng trong việc gửi và nhận dữ liệu được định nghĩa mã
hóa tin điện cụ thể. Xem phần 11. Định dạng tin điện để biết thông tin chi tiết.
10.3 TCP
Giao thức này cung cấp một kết nối tin cậy giữa đầu đọc và hệ thống Host thông qua
mạng IP. Trong giao thức này, hai loại kết nối có thể được khởi tạo, một loại được
khởi tạo bởi Host được gọi là kênh quản lý và loại khác được khởi tạo bởi Host hoặc
đầu đọc được gọi là Kênh thông báo.

165

Sau khi một kết nối TCP được khởi tạo, bắt tay được định nghĩa ở phần 10.1 được
thực hiện để xác định đặc tính của kết nối như mã hóa tin điện truyền dữ liệu qua kết
nối. Các quy định đóng gói tin điện và mã hóa cụ thể cho mỗi ràng buộc được sử
dụng để gửi và nhận tin điện trong luồng dữ liệu TCP.
10.3.1 Chú thích địa chỉ vận chuyển
Để phù hợp với phần 9.1 Chú thích địa chỉ, quy tắc đặt tên URI phải được sử dụng
để xác định giao thức truyền thông TCP. Giao thức vận chuyển của URI là từ khóa:
tcp
Địa chỉ của URI có cấu trúc:
<địa chỉ máy chủ>[‘:’<cổng kết nối logic>]
Ví dụ:
tcp://myHost
tcp://136.179.128.1
tcp://myHost:2001
10.3.2 Thiết lập kết nối (Connect)
đầu đọc phải nghe yêu cầu TCP gửi đến từ Host (kênh Quản lý) qua RP_PORT. Các
cổng kết nối khác có thể được hỗ trợ nhưng việc hỗ trợ này nằm ngoài phạm vi của
tài liệu này. Ngoài ra, nếu Also, lệnh được thực hiện bởi Host, đầu đọc được nghe
yêu cầu TCP gửi đến từ Host để khởi tạo kết nối Kênh thông báo. Trong trường hợp
này đầu đọc phải gán một cổng để nghe.
Host được nghe yêu cầu gửi đến từ đầu đọc (Kênh thông báo) qua RP_PORT. Các
cổng khác có thể được hỗ trợ nhưng nằm ngoài phạm vi của tài liệu này.
Giá trị ngầm định của RP_PORT, 4684, đã được đăng ký với IANA (Internet Assigned
Numbers Authority). Xem http://www.iana.org/assignments/port-numbers để có thông
tin chi tiết.
10.3.2.1

Kênh Quản lý

Khi Host muốn thiết lập một kết nối TCP tới đầu đọc, Host khởi tạo một yêu cầu kết
nối TCP tới cổng RP_PORT ở địa chỉ IP của đầu đọc. Sau khi kết nối thành công,
Host gửi Bắt tay bên gửi định nghĩa ở Phần 10.1.2 với định dạng tin điện mong muốn
và các tùy chọn được hỗ trợ.
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Khi đầu đọc nhận một yêu cầu kết nối TCP, nó phải chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
bằng việc gửi Bắt tay bên nhận thích hợp với tin điện trả lời thích hợp như định nghĩa
trong Phần 10.1.2.
Khi đầu đọc chấp nhận một yêu cầu kết nối TCP ở kênh Quản lý, đầu đọc được từ
chối các yêu cầu kết nối gửi đến sau trong thời gian tồn tại kết nối giữa đầu đọc và
Host tại cổng kết nối đó. Nếu đầu đọc chấp nhận nhiều hơn một kết nối, đầu đọc có
trách nhiệm trả lời từng lệnh tương ứng nhận được.
Kết nối được thiết lập bằng phương thức này được giữ nguyên cho đến khi đóng kết
nối (xem Phần 10.1.2) hoặc kết nối bị ngắt do lỗi của đầu đọc, Host hoặc mạng.
10.3.2.2

Kênh thông báo

Host được ra lệnh cho dầu đọc cung cấp một kênh Thông báo. Host có thể yêu cầu
một trong hai cơ chế kênh thông báo: connect (kết nối) hoặc listen (nghe). Trong cơ
chế kết nối đầu đọc phải khởi tạo một kết nối đến Host. Trong cơ chế nghe, đầu đọc
phải nghe kết nối được khởi tạo bởi Host.
Khi đầu đọc muốn khởi tạo một kết nối kênh Thông báo cơ chế TCP đến Host (vd, cơ
chế kết nối được yêu cầu bởi Host), the đầu đọc khởi tạo một kết nối TCP đến
RP_PORT tại địa chỉ IP của Host. Sau khi kết nối thành công, đầu đọc gửi bắt tay
bên gửi như định nghĩa ở Phần 10.1.2 với định dạng tin điện mong muốn và các tùy
chọn được hỗ trợ.
Khi Host nhận một yêu cầu kết nối TCP gửi đến, Host phải chấp nhận hoặc từ chối
yêu cầu bằng việc gửi bắt tay bên nhận thích hợp với tin điện trả lời thích hợp như
định nghĩa ở Phần 10.1.2.
Khi Host muốn thiết lập một kết nối TCP kênh Thông báo đến đầu đọc (vd, cơ chế
nghe được yêu cầu bởi Host), trước hết Host phải xác định cổng kết nối được gán bởi
đầu đọc cho kênh Thông báo. Host có thể nhận thông tin này từ giá trị trả về của một
trong các lệnh setAddress (Thiết lập địa chỉ) hay getEffectiveAddress (Lấy địa chỉ
hiệu lực). Với cổng kết nối đã có, Host khởi tạo một yêu cầu kết nối TCP đến đầu
đọc. Sau khi kết nối thành công, Host gửi bắt tay bên gửi như định nghĩa trong phần
10.1.2 với định dạng tin điện mong muốn và các tùy chọn hỗ trợ.
Khi đầu đọc nhận một yêu cầu kết nối TCP, đầu đọc phải chấp nhận hoặc từ chối yêu
cầu bằng việc gửi bắt tay bên nhận thích hợp với tin điện trả lời thích hợp như định
nghĩa ở Phần 10.1.2.
Kết nối được thiết lập bởi một trong hai phương thức (i.e., cơ chế kết nối hoặc nghe)
được giữ nguyên ít nhất đến khi đầu đọc gửi tin điện thông báo của nó, vào thời điểm
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này đầu đọc được phép đóng kết nối, đầu đọc cũng có thể giữ nguyên kết nối để sử
dụng cho các thông báo tiếp theo.
10.3.3 Ngắt kết nối (Disconnect)
Host hoặc Đầu đọc có thể ngắt kết nối kênh Quản lý hoặc kênh thông báo một cách
lần lượt, bằng lệnh Goodbye. Lệnh này được định nghĩa trong tài liệu tham khảo các
lệnh của Đầu đọc.
10.3.3.1

Kênh quản lý

Host hoặc Đầu đọc có thể ngắt kênh Quản lý dựa trên thời gian ngừng hoạt động, lỗi
dữ liệu, các chức năng quản lý hay lý do khác. Định dạng phụ thuộc vào mã hóa. Nếu
lệnh ngắt được gửi thông qua thông báo thì Đầu đọc không phải gửi thêm lệnh nào
nữa sau lệnh thông báo.
Chỉ kết quả của yêu cầu ngắt kết nối của kết nối điều khiển là để giải phóng kết nối
TCP, còn lại thì phải theo quá trình đóng kết nối TCP đầy đủ theo tuần tự hoặc theo
kỹ thuật ngắt kết nối TCP khi timeout.
10.3.3.2

Kênh thông báo

Kênh thông báo đến Host thường được ngắt khi Host gọi lệnh
ReaderDevice.removeNotificationChannel (Gỡ bỏ kênh thông báo) hoặc
ReaderDevice.removeAllNotificationChannels (Gỡ bỏ tất cả các kênh thông báo).
Đầu đọc cũng được phép gửi lệnh goodbyevà đóng kết nối một cách độc lập.
10.3.4 Định dạng tin điện
Định dạng tin điện sử dụng để gửi và nhận dữ liệu được định nghĩa bởi tin điện mã
hóa thống nhất cụ thể nhúng trong chuẩn đóng gói tin điện truyền qua giao thức này.
Tin điện bao gồm phần đầu và phần thân (body), ở đó phần đầu gồm những thông tin
bắt buộc về truyền thông và phần thân là những thông tin được trao đổi (vd: lệnh, trả
lời và thông báo)
Giao thức này sử dụng một chuẩn đóng gói với độ dài định trước, nhưng có tùy chọn
khi sử dụng cụ thể.
Mọi tin điện phải tuân theo đóng gói sau:
message = header body
header = [not-last-chunk-indicator] <payload-length> <end168

of-header>
not-last-chunk-indicator = “+”
payload-length = dec-val
dec-val = (DIGIT)+
end-of-header = “:”
body = <any>
body là cú pháp chuẩn tương tự như chuẩn định dạng tin điện đang sử dụng (Text
hoặc XML).
Xem phần 11. Định dạng tin điện để xem thông tin chi tiết.
not-last-chunk-indicatorcho biết đây là một phần của tin điện và các gói nhỏ khác
phải được nhận để có tin điện đầy đủ. Nó cung cấp một phương thức hiệu quả cho tin
điện theo luồng, đặc biệt là các tin điện lớn phải sử dụng bộ đệm.
payload-lengthcho biết số byte trong phần thân của tin điện. Không được phép để
các số 0 ở phía trước;vd: 148là hợp lệ còn 0148 và 00000148là không hợp lệ.
Ví dụ:
14:getAllSources LF
40:Source#DockDoor5.ReadIDs myDataSelector LF
Lệnh getAllSources được truyền:
14:getAllSources LF
hoặc
+3:get
11:AllSources LF
hoặc
+3:get
+3:All
8:Sources LF
hoặc các cách tương đương khác.
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10.4 HTTP
Giao thức này cung cấp kết nối đáng tin cậy giữa Đầu đọc và hệ thống Host sử dụng
cú pháp và ngữ nghĩa HTTP chuẩn, như giao thức HTTP 1.1 [RFC2616]. Mục tiêu
của MTB là cho phép các phẩn tử mạng HTTP-tương thích (proxies, gateways,
tunnels, v.v..) được sử dụng.
Trong giao thức này, một kết nối HTTP (do Host khởi tạo) được sử dụng để mang
kênh quản lý, trong khi đó kết nối HTTP khác (do Đầu đọc khởi tạo) sử dụng khi cần
mang Kênh thông báo.
Cú pháp và cấu trúc được sử dụng trong giao thức này khác hầu hết các giao thức mà
HTTP vốn đã không mạnh. Tất cả ngữ nghĩa và thông tin chuẩn đều được tin tưởng,
mặc dù khác so với các giao thức truyền thông đầy đủ cung cấp các truyền trong tự
nhiên dựa trên HTTP.
MTB này chỉ cung cấp mô hình truyền thông không mạnh mà một kết nối có thể chỉ
kéo dài trong thời gian một cặp yêu cầu/trả lời HTTP (yêu cầu/phản hồi HTTP), giao
thức HTTP làm việc như một cặp Yêu cầu/Trả lời. Một kết nối có thể giữ ở trạng thái
mở qua nhiều nhiều lần trao đổi như RFC2616 (HTTP1.1), nhưng các thuộc tính
được định nghĩa cho mỗi HTTP Yêu cầu chỉ áp dụng cho HTTP Phản hồi tương ứng,
mỗi HTTP Yêu cầu có thể có giá trị bắt tay khác nhau. Phần còn lại của chương này
đề cập đến HTTP Phản hồi trong quan hệ với HTTP Yêu cầu tương ứng của nó.
Chuẩn bắt tay được hợp nhất trong HTTP Yêu cầu và Phản hồi qua các trường dữ
liệu HTTP (nếu cần thiết). Một sự thuận tiện trong việc sử dụng giao thức này là sử
dụng các thực tiễn thông thường đã được chấp nhận, hầu hết trường dữ liệu là tùy
chọn có thể bỏ qua hoặc suy ra. Lệnh goodbye ít được sử dụng, nhưng nhà sản xuất
vẫn được phép chọn thực hiện lệnh này. Các phần sau sẽ định nghĩa chi tiết hơn.
Một lưu ý quan trọng, phần thân của Yêu cầu và Phản hồi HTTP là tin điện chuẩn và
định dạng tin điện đã được định nghĩa– không có các byte dữ liệu được thêm vào
phần đầu hay phần cuối trong phần thân của HTTP.
Đầu đọc và Hosts được phép hỗ trợ HTTPS; các quy tắc của HTTP và HTTPS là
giống nhau, ngoại trừ giao thức được thể hiện trên URL (http://... và. https://...). Nếu
Đầu đọc hỗ trợ HTTPS, phải sử dụng HTTP Over TLS như định nghĩa trong RFC
2818. Nếu được sử dụng, TLS phải được triển khai như định nghĩa trong RFC 2246
ngoại trừ tập hợp mã bắt buộc phải có là TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
như định nghĩa trong RFC 3268 với CompressionMethod.null. Quá trình thực hiện
được phép hỗ trợ các tập hợp mã khác và thuật toán nén như mong muốn.
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3 Đầu đọc là thiết bị mạnh nhưng kênh thực hiện lệnh không có trạng thái nào gắn
với nó. Không có ‘cookie’, ‘handle’ hay trạng thái khác của thông tin mà Host có thể
tạo hoặc tham chiếu. Nhiều Host giao tiếp với một đầu đọc thì chia sẻ trạng thái đầu
đọc với sự mở rộng lớn nhất.

Chú thích địa chỉ vận chuyển

10.4.1

Phù hợp với phần 9.1 Chú thích địa chỉ, quy tắc đặt tên URI phải được sử dụng để
gán địa chỉ cho giao thức truyền thông serial. Giao thức vận chuyển của URI là từ
khóa:
http
Địa chỉ của URI có cú pháp:
<địa chỉ máy chủ>[‘:’<cổng kết nối logic>]
Ví dụ:
http://myHost
http://136.179.128.1
http://myHost:2001
10.4.2 Thiết lập kết nối (Connect)
Tất cả các tin điện HTTP phải tuân theo các quy tắc sau:
HTTP 1.1 là bắt buộc.
Tất cả các trường dữ liệu RP (Header RP) chuẩn đặt tên là ‘RP-*’
Trường dữ liệu ‘Kiểu-Nội dung’(HTTP Header ‘Content-Type’) là bắt buộc.
Trường dữ liệu ‘Độ dài-Nội dung’ (HTTP Header ‘Content-Length’) là bắt buộc
Các trường dữ liệu khác có thể được sử dụng.
Tất cả các yêu cầu HTTP cũng phải tuân theo các quy tắc sau:
URL mặc định
Phương thức = POST
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Trường dữ liệu ‘Chữ ký bên gửi RP’ (HTTP Header ‘RP-Sender-Signature’) là
tùy chọn.
Trường dữ liệu ‘Phiên bản đặc tả RP’ (HTTP Header ‘RP-Spec-Version’) là tùy
chọn
Trường dữ liệu ‘Kiểu nội dung phản hồi RP’(HTTP Header ‘RP-ResponseContent-Type’) là tùy chọn
Trường dữ liệu ‘ACKNAK phản hồi RP’(HTTP Header ‘RP-ResponseACKNAK’) là tùy chọn
Tất cả các phản hồi HTTP phải tuân theo các quy tắc sau:
Mã trạng thái (Status Code) là bắt buộc.
Trường dữ liệu ‘Chữ ký bên nhận RP’(HTTP Header ‘RP-Receiver-Signature’)
là tùy chọn.
Trường dữ liệu ‘Phiên bản đặc tả RP’(HTTP Header ‘RP-Spec-Version-OK’) là
tùy chọn.
Trường dữ liệu Kiểu nội dung yêu cầu RP (HTTP Header ‘RP-RequestContent-Type-OK’) là tùy chọn.
Trường dữ liệu ‘Kiểu nội dung phản hồi RP’ (HTTP Header ‘RP-ResponseContent-Type-OK’) là tùy chọn
Trường dữ liệu ‘ACKNAK phản hồi RP’ (HTTP Header ‘RP-ResponseACKNAK-OK’) là tùy chọn
Trường bắt tay chuẩn (xem phần 10.1) được định nghĩa qua các trường dữ liệu
HTTP (HTTP header RP) cụ thể, ngoại trừ trường dữ liệu kiểu-nội dung chỉ ra định
dạng của phần thân (và độ dài-nội dung chỉ ra kích thước của phần thân).
Các quy tắc này đúng với tất cả các truyền thông dựa trên HTTP, ngoại trừ trực tiếp
hoặc kênh. Các quy tắc này được định nghĩa trong các mục dưới đây.
10.4.2.1 HTTP 1.1 là bắt buộc
Chỉ HTTP 1.1 được hỗ trợ; HTTP 1.0 không được hỗ trợ.
10.4.2.2 Tất cả các trường dữ liệu RP (Header RP) chuẩn đặt tên là ‘RP-*’
Các trường chuẩn này định nghĩa phải đặt tên với tiền tố ‘RP-‘, ví dụ ‘RP-SpecVersion’. Phần mở rộng của nhà sản xuất không phải sử dụng tiền tố này cho trường
do nhà sản xuất mở rộng.
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10.4.2.3 Trường dữ liệu ‘Kiểu-Nội dung’(HTTP Header ‘Content-Type’) là bắt
buộc
Trường Content-Type phải luôn có mặt, giống như định dạng tin điện trong phần thân
của yêu cầu/phản hồi:
Content-Type: application/octet-stream
Định dạng tin điện kiểu Binary, trong tin điện bắt tay <sender-format> = ‘B1’
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Định dang tin điện kiểu Text, trong tin điện bắt tay <sender-format> = ‘T1’
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Định dạng tin điện kiểu XML, trong tin điện bắt tay <sender-format> = ‘X1’
Chú ý: RP 1.1 chỉ hỗ trợ định dạng tin điện kiểu Text và XML.
Xem thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn ở phần 10.1.
10.4.2.4 Trường dữ liệu ‘Độ dài-Nội dung’ (HTTP Header ‘Content-Length’) là
bắt buộc
Trường Content-Length phải luôn có mặt, như là HTTP 1.1. Xem RFC2616 để có
thông tin chi tiết.
10.4.2.5 Các trường dữ liệu khác có thể được sử dụng
Các trường dữ liệu RP tùy chọn và trường do nhà sản xuất mở rộng có thể được sử
dụng (cũng như là HTTP1.1 chuẩn định nghĩa header).
10.4.2.6 Yêu cầu HTTP
Theo các quy tắc áp dụng cho Yêu cầu HTTP .
10.4.2.6.1 URL ngầm định
Đầu đọcs và Hosts mặc định phải hỗ trợ URL
Control Channel = http://server:port/control
Trong đó server là địa chỉ của đầu đọc và port là cổng kết nối TCP/IP mà đầu đọc
đang nghe, như các quy tắc HTTP chuẩn. Cổng kết nối ngầm định phải được ghi
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trong tài liệu về đầu đọc. Các tài nguyên khác có thể được hỗ trợ nhưng nằm ngoài
phạm vị của tài liệu này.
10.4.2.6.2 Phương thức = POST
HTTP yêu cầu sử dụng phương thức POST.
Chú ý: ‘dữ liệu mẫu’ (‘form-data’) không được sử dụng. Phần thân của yêu cầu và
phản hồi HTTP và là chuỗi byte liên tục chứa định dạng tin điện thích hợp.
10.4.2.6.3 Trường dữ liệu ‘Chữ ký bên gửi RP’ (HTTP Header ‘RP-SenderSignature’) là tùy chọn.
Trường này là tùy chọn trong yêu cầu HTTP; nếu có xuất hiện trong tin điện, nó thể
hiện chữ ký của tin điện bắt tay. Ví dụ:
RP-Sender-Signature: RPS1
Nó tương đương với trường chữ ký bên gửi của tin điện bắt tay (handshake’s
<sender-signature> ).
Nếu không xuất hiện trong tin điện, trường này có giá trị là ‘RPS1’.
Xem phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.6.4 Trường dữ liệu ‘Phiên bản đặc tả RP’ (HTTP Header ‘RP-SpecVersion’) là tùy chọn
Trường này là tùy chọn. Nếu xuất hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-Spec-Version: 1.1
Nếu không xuất hiện, trường có giá trị là ‘1.1’.
Header này tương đương với trường phiên bản đặc tả của tin điện bắt tay. Xem phần
10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn
10.4.2.6.5 Trường dữ liệu ‘Kiểu nội dung phản hồi RP’(HTTP Header ‘RPResponse-Content-Type’) là tùy chọn
Trường này là tùy chọn. Nếu xuất hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-Response-Content-Type : <content-type>
Trong đó <content-type> là định dạng tin điện (ví dụ. ‘B1’, ‘T1’ or ‘X1’).
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Nếu không xuất hiện, trường này có giá trị là trường kiểu nội dung yêu cầu.
Trường này tương đương với trường định dạng bên gửi của tin điện bắt tay. Xem
phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.6.6 Trường dữ liệu ‘ACKNAK phản hồi RP’(HTTP Header ‘RP-ResponseACKNAK’) là tùy chọn
Trường này là tùy chọn. Nếu xuất hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-ACKNAK: <boolean>
Trong đó <boolean> là ‘yes’ hoặc ‘no’.
Nếu là ‘no’, phần thân của phản hồi (phản hồi’s body) phải để trống (vd: ContentLength: 0). Chú ý: Phản hồi HTTP luôn bắt buộc; trường này chỉ đơn thuần thể hiện
phản hồi có hay không có phần thân (body).
Nếu không xuất hiện, trường này nhận giá trị là ‘yes’.
Trường này tương đương với trường acknak của tin điện bắt tay. Xem phần 10.1 để
có thông tin chi tiết về kỹ thuật Bắt tay chuẩn.
10.4.2.7 Phản hồi HTTP
Các quy tắc sau áp dụng cho HTTP Phản hồi.
10.4.2.7.1 Mã trạng thái (Status Code) là bắt buộc
Tất cả phản hồi HTTP phải chứa mã trạng thái (status code), như ở trong các phần
“6.1.1. Mã trạng thái và lý do” và “10. Định nghĩa mã trạng thái” trong chuẩn HTTP 1.1
[RFC2616]. Mã trạng thái được sử dụng để chỉ ra lỗi của quá trình kết nối hoặc bắt
tay; lệnh thiết lập lỗi (set errors) không phải sử dụng mã trạng thái để mang thông tin.
Ví dụ, nếu Đầu đọc nhận được một lệnh không được hỗ trợ, phản hồi HTTP phải
chứa mã trạng thái 200 (OK) với phần thân chứa phản hồi lỗi chuẩn có chứa mã lỗi
ERROR_COMMAND_NOT_SUPPORTED (lỗi lệnh không được hỗ trợ), định dạng
theo định dạng tin điện thích hợp.
10.4.2.7.2 Trường dữ liệu ‘Chữ ký bên nhận RP’(HTTP Header ‘RP-ReceiverSignature’) là tùy chọn.
Trường này là tùy chọn trong phản hồi HTTP; nếu xuất hiện trong tin điện, nó thể hiện
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chữ ký của tin điện bắt tay. Ví dụ:
RP-Sender-Signature: RPR1
Trường này tương đương với trường chữ ký bên nhận của tin điện bắt tay.
Nếu không thể hiện, trường này nhận giá trị ‘RPR1’.
Xem phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.7.3 Trường dữ liệu ‘Phiên bản đặc tả RP’(HTTP Header ‘RP-SpecVersion-OK’) là tùy chọn.
Trường này là bắt buộc nếu Yêu cầu HTTP có chứa trường phiên bản đặc tả RP
(‘RP-Spec-Version’). Nếu thể hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-Spec-Version-OK: <boolean>
Trong đó <boolean> là ‘yes’ hoặc ‘no’.
Nếu không thể hiện, trường này nhận giá trị ‘yes’.
Trường này tương đương với trường phiên bản đặc tả <spec-version-ok> của tin
điện bắt tay. Xem phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật Bắt tay chuẩn.
10.4.2.7.4 Trường dữ liệu Kiểu nội dung yêu cầu RP (HTTP Header ‘RPRequest-Content-Type-OK’) là tùy chọn
Trường này là bắt buộc nếu yêu cầu HTTP có chứa trường loại nội dung yêu cầu RP
(‘RP-Request-Content-Type’). Nếu thể hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-Request-Content-Type: <boolean>
Trong đó <boolean> là ‘yes’ hoặc ‘no’.
Nếu không thể hiện, trường này nhận giá trị là ‘yes’.
Trường này tương đương với trường định dạng bên gửi của tin điện bắt tay. Xem
phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.7.5 Trường dữ liệu ‘Kiểu nội dung phản hồi RP’ (HTTP Header ‘RPResponse-Content-Type-OK’) là tùy chọn
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Trường này là bắt buộc nếu yêu cầu HTTP có chứa trường ‘Kiểu nội dung phản hồi
RP’. Nếu thể hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-Request-Content-Type: <boolean>
Trong đó <boolean> là ‘yes’ hoặc ‘no’.
Nếu không thể hiện, header này nhận giá trị là ‘yes’.
Trường này tương đương với trường định dạng bên nhận của tin điện bắt tay. Xem
phần 10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.7.6 Trường dữ liệu ‘ACKNAK phản hồi RP’ (HTTP Header ‘RPResponse-ACKNAK-OK’) là tùy chọn
Trường này là bắt buộc nếu yêu cầu HTTP có chứa trường ‘RP-ACKNAK’. Nếu có
thể hiện trong tin điện, trường này có định dạng:
RP-ACKNAK-OK: <boolean>
Trong đó <boolean> là ‘yes’ hoặc ‘no’.
Nếu không thể hiện, trường này nhận giá trị là ‘yes’.
Trường này tương đương với trường <acknak-ok> của tin điện bắt tay. Xem phần
10.1 để có thông tin chi tiết về kỹ thuật bắt tay chuẩn.
10.4.2.8 Kênh quản lý
Khi Host muốn thiết lập một một kết nối HTTP với đầu đọc, nó khởi tạo một kết nối
HTTP đến URL thích hợp. Sau khi kết nối thành công, Host gửi một yêu cầu HTTP.
Khi đầu đọc nhận một yêu cầu HTTP , nó phải chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu bằng
việc gửi một phản hồi HTTP với cấu trúc thích hợp (headers, body, v.v..) theo định
nghĩa của giao thức.
Khi đầu đọc chấp nhận HTTP yêu cầu ở kênh quản lý, Đầu đọc có quyền từ chối các
yêu cầu kết nối đến URL đến sau trong suốt thời gian yêu cầu HTTP đang được xử
lý. Nếu đầu đọc chấp nhận nhiều hơn một yêu cầu, đầu đọc có trách nhiệm trả lời
lệnh tương ứng với lệnh nhận được.
Kết nối được thiết lập bởi phương thức này được giữ nguyêncho đến khi Phản hồi
HTTP được gửi lại hoặc lỗi do Đầu đọc, Host hoặc mạng.
10.4.2.9 Kênh thông báo
Khi Đầu đọc muốn thiết lập một kết nối HTTP với Host qua kênh thông báo, nó khởi
tạo một kết nối HTTP đến URL thích hợp. Sau khi kết nối thành công, đầu đọc gửi
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một yêu cầu HTTP
Khi Host nhận được một yêu cầu HTTP, nó phải chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
bằng việc gửi một phản hồi HTTP với cấu trúc thích hợp (headers, body, v.v..) theo
định nghĩa của giao thức này.
Khi Host chấp nhận một yêu cầu HTTP qua kênh thông báo, Host có quyền từ chối
các yêu cầu đến sau kết nối vào cổng đó, trong toàn bộ thời gian yêu cầu HTTP
đang được xử lý. Nếu Host chấp nhận nhiều một yêu cầu thông báo đồng thời, Host
có trách nhiệm trả lời các thông báo ở kênh mà nó nhận được thông báo.
Kết nối thiết lập bởi phương thức này được giữ nguyên cho đến khi phản hồi HTTP
được gửi lại hoặc bị ngắt do lỗi của đầu đọc, Host hoặc mạng.
10.4.3 Ngắt kết nối (Disconnect)
HTTP là giao thức stateless, vì vậy kết nối bị ngắt hoặc không là theo chuẩn HTTP
1.1. Lệnh Goodbye() cũng được hỗ trợ nhưng không thích hợp và không bắt buộc
phải sử dụng ở giao thức này.
10.4.4 Định dạng tin điện
Định dạng tin điện được sử dụng cho việc gửi và nhận dữ liệu qua HTTP được định
nghĩa bằng mã hóa tin điện cụ thể, đối với mỗi kiểu nội dung header và kiểu nội dung
trả lời RP. Mỗi mã hóa tin điện có một giao thức đóng gói thích hợp đối với định dạng
và các thủ tục mã hóa.
Content-Length header (Phần độ dài nội dung) luôn bắt buộc, nó chỉ ra kích thước
của phần thân tin điện.
Nội dung tin điện (phần thân HTTP Yêu cầu/Phản hồi) là phần không bao gồm các
byte gắn vào phần đầu và các byte gắn vào phần sau để đóng gói hoặc lý do khác.
Sử dụng phần độ dài nội dung để xác định kích thước của phần thân tin điện, hoặc
các header khác cho thông tin khác.
Định dạng tin điện sử dụng trong việc gửi và nhận dữ liệu được định nghĩa mã hóa tin
điện cụ thể. Xem phần 11. Định dạng tin điện để xem thông tin chi tiết.
11 Định dạng tin điện
Hai định dạng tin điện được định nghĩa: XML và Text (non-XML). Định dạng tin điện
khác có thể được thêm vào trong phiên bản sau của giao thức đầu đọc.
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11.1 Định dạng tin điện XML
Các phần dưới đây định nghĩa các quy luật mã hóa phải được tuân theo cho
tất cả các tin điện XML (lệnh, trả lời và thông báo) giữa host và đầu đọc, cũng
như là giữa đầu đọc và host.
Cách đặt tên thông thường cho tên các phần tử thẻ, tên thuộc tính tuân theo
tài liệu hướng dẫn thiết kết EPCglobal XML (EPCglobal XML Design
guidelines). Tên phải tuân theo quy tắc Lower Camel Case (‘LCC’), vd: ký tự
đầu của từ đầu tiên phải là chữ thường và chữ đầu của mỗi từ tiếp theo phải
là chữ in hoa.
Chương này được chia thành những phần sau:
1. Quy tắc xác định định danh một đối tượng
2. Cách thức ánh xạ các kiểu dữ liệu đơn giản
3. Cách thức định dạng báo cáo Read (Read report).
4. Định dạng tin điện XML Lệnh (Host-đến-Đầu đọc)
5. Định dạng tin điện XML Trả lời (Đầu đọc-đến-Host)
6. Định dạng tin điện XML Thông báo (Đầu đọc-đến-Host)
7. Các kiểu dữ liệu thường dùng trong các tin điện Lệnh, Trả lời và
Thông báo
8. Kỹ thuật mở rộng của nhà sản xuất và vị trí được phép.
Tham khảo XML schemas ở phụ lục A.
11.1.1 Lược đồ định danh đối tượng
Để xác định các tham số đối tượng hoặc đối tượng mà lệnh liên quan đến, tên
của đối tượng được sử dụng. Do đó, tất cả các lệnh trả về tên của đối tượng
trở nên không cần thiết, vì vậy tên của đối tượng phải được biết đến trước khi
nó có thể được truy vấn. Tương tự như vậy mothod truy vấn đối tượng tham
chiếu bằng tên của đối tượng là không cần thiết. Đầu đọc có quyền vẫn thực
thi những lệnh này với bất kể thế nào.
Bảng dưới đây thể hiện danh sách các lệnh không phù hợp với định dạng
XML tin điện:
Tên đối tượng

Tên phương thức

ReaderDevice- Thiết bị đầu

getSource()
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đọc

getDataSelector()
getNotificationChannel()
getTrigger()
getTagSelector()

Source-Nguồn

getName()
getReadPoint()
getReadTrigger()
getTagSelector()

ReadPoint-Điểm đọc

getName()

TagSelector-Bộ chọn thẻ

getName()

Trigger

getName()

NotificationChannel-Kênh
thông báo

getName()
getDataSelector()
getNotificationTrigger()

DataSelector-Bộ chọn dữ liệu getName()
Bảng 17: Các lệnh không thích hợp với định dạng tin điện XML
Một số lệnh không cần chỉ rõ định danh đối tượng:


Tất cả các lệnh của đối tượng ReaderDevice, vì đối tượng này
là duy nhất không cần tên.



Các lệnh tĩnh bao gồm lệnh create().

11.1.2

Kiểu dữ liệu

Các kiểu dữ liệu được đề cập ở phần đầu chương 6 được mã hóa trong XML
tin điện theo bảng sau:
Kiểu dữ liệu
address
epc

Ánh xạ sang kiểu của XML schema
xsd:anyURI
epcGlobal:EPC (ánh xạ sang xsd:Chuỗi)
Một đầu đọc tương thích phải thể hiện kiểu dữ liệu
EPC một cách thống nhất sử dụng “raw hex” URI
(hệ hexa thô) như định nghĩa trong chuẩn dữ liệu
thẻ EPCglobal (EPCglobal Tag Data Standards).
Ví dụ: urn:epc:raw:64.x1234567890ABCDEF
Mã hóa dạng hexa không phân biệt chữ hoa chữ
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thường. Định dạng “hexa tho” URI chỉ ra độ dài của
trường dữ liệu EPC.
binary
boolean
hexstring

Integer
String
Timestamp
Triggervalue
type[]

Xem hexstring.
xsd:boolean.
xsd:hexBinary.
Các quy tắc sau áp dụng cho mã
hóa dạng hexa dữ liệu dạng binary:
- Mã hóa dạng hexa không phân biệt chữ hoa chữ
thường.
- Một ứng dụng host nhận hexstring phải có thông
tin về độ dài của trường dữ liệu binary. Các
trường dữ liệu Binary phải chèn số không (0) vào
phía trước cho những bit bị thiếu với độ dài chia
hết cho 4.
xsd:int
xsd:string
xsd:dateTime
xsd:string
Danh sách được chỉ ra là phần tử <list>, với một số
phần tử con <value>.
Ví dụ:
<list>
<value>val1</value>
<value>val2</value>
<value>val2</value>
...

Tagfieldvalue

</list>
<tagfieldvalue>
<name>myValue</name>
<value>val1</value>
<tagfieldvalue>

Bảng 18: Ánh xạ kiểu dữ liệu trong định dạng tin điện XML
xsd:Tiền tố không gian tên chỉ ra kiểu dữ liệu được định nghĩa trong đặc tả
lược đồ XML W3C [XSD2].
11.1.2.1 Đối tượng Liệt kê
Khi một đối tượng liệt kê định nghĩa trong trương 6.10 được sử dụng như một
tham số trong một lệnh, nó phải được thể hiện như một xsd:Chuỗi với một giá
trị được định nghĩa trong bảng liên quan:
Tên đối tượng

Chương định nghĩa đối tượng
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EventType

Xem chương 5.5

TriggerType

Xem chương 5.3

FieldName

Xem chương 5.7

PreDefinedTagFieldName

Xem chương 6.10.4

11.1.3

Mã hóa Read Report

ReadReport được trả về bởi các lệnh Source.readIDs() và
Source.rawReadIDs(). Nó cũng có thể là một phần của tin điện thông báo
được gửi ở kênh thông báo một cách không đồng bộ.
Một read report phải được sắp xếp một trong hai cách sau:
1. Một danh sách các thẻ không có thông tin nguồn.
2. Danh sách báo cáo con với mỗi báo cáo con một nguồn Mỗi báo cáo
nguồn bao gồm một danh sách các thẻ kết hợp với nguồn. Nó cũng được
phép có dữ liệu được định nghĩa bởi nhà sản xuất cho nguồn.
Type 1 phải được sử dụng khi không có thông tin nguồn nào được yêu cầu
trong Bộ chọn dữ liệu, ngược lại kiểu 2 phải được sử dụng.
Read report cũng được phép có dữ liệu được định nghĩa bởi nhà sản xuất
thường được sử dụng trong báo cáo.
Mỗi tag trong báo cáo có các trường sau:
1. Tag ID – thường là một EPC.
2. Kiểu tùy chọn của tag (vd: Gen2, ISO xxxxx)
3. Tùy chọn, danh sách các tag các sự kiện.
4. Tùy chọn, dữ liệu được định nghĩa bởi Vendor.
Mỗi tag sự kiện có các trường sau:
1. Kiểu sự kiện.
2. Tùy chọn, Trigger nguồn có trách nhiệm chính trong việc thực hiện
vòng đọc (chu kỳ đọc) làm chủ event này.
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3. Tùy chọn, thời gian sự kiện – là UTC, khoảng thời gian tuyệt đối, hoặc
cả hai.
Dữ liệu gì thực sự được báo cáo phục thuộc vào thiết lập của Bộ chọn dữ liệu.
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Lược đồ minh họa, xem hình dưới đây:

Bảng 12: Định dạng tin điện XML, cấu trúc Read Report
Định nghĩa chính xác lược đồ ở phục lục A.
11.1.4

Mã hóa tin điện lệnh XML (Host-đến-đầu đọc)

11.1.4.1 Định dạng tin điện
Mỗi tin điện lệnh được mã hóa trong phần tử <command>. Phần thân của tin
điện lệnh phải chứa mã định danh tin điện. Với phương thức không đổi, nó
cũng phải chứa tên đích, xác định đối tượng mà lệnh được áp dụng.
Các lệnh được nhóm lại theo đối tượng mà nó thuộc về đối tượng đó. Tất cả
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các lệnh được mã hóa chuyển đổi từ chú thích UML. Mỗi lệnh bao trùm kiểu
đối tượng của nó và chứa các tham số của nó như các phần tử con.
Lệnh được mã hóa bên trong kiểu đối tượng của nó như sau:
<objectTypeName>
<commandName>parameters ...</commandName>
</objectTypeName>
Tất cả các tham số đầu vào được mã hóa như các phần tử con của lệnh theo
cách thức sau:
<parametername>parametervalue</parametername>

Ví dụ, lệnh
NotificationChannel.setAddress(addr: address): void
Thực hiện:
channel1.setAddress(“http://myhost.com:8080/EPCApp”)
Phải được định dạng:
<command>
<id>1234</id>
<targetName>channel1</targetName>
<notificationChannel>
<setAddress>
<addr>http://myhost.com:8080/EPCApp</addr>
</setAddress>
</notificationChannel>
</command>

Chú ý rằng tên của lệnh và tham số được mã hóa như định nghĩa trong thể
hiện UML, phân biệt chữ hoa chữ thường, ngoại trừ ký tự đầu tiên.
11.1.4.2

Phần mở rộng của nhà SX

Các lệnh định nghĩa của nhà sản xuất phải hiển thị dưới một phần tử trong
không gian tên của lệnh mà nó khác với không gian tên của EPC, trong phần
tử <command>. Dưới đây là ví dụ không chuẩn. Lệnh mở rộng của nhà sản
xuất:
Acme:String.Concatenate(Left:string, Right:string):
string
Thực hiện:
Acme:myString.Concatenate(“abc”, “xyz”)
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Phải được định dạng:

<command>
<id>1234</id>
<targetName>myChuỗi</targetName>
<acme:Chuỗi xmlns:acme="http://www.acme.com/rp/extension">
<acme:concatenate>
<acme:left>abc</acme:left>
<acme:right>xyz</acme:right>
</acme:concatenate>
</acme:Chuỗi>
</command>
Trong lược đồ minh họa, ở hình dưới đây (Vì lý do không gian, nên chỉ node
thể hiện đối tượng Triggercác phần tử con (sub-elements) mới được hiển thị
hết. Các đối tượng khác có cùng cấu trúc, nghĩa là một danh sách các lệnh
với các tham số):
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Hình 13: Định dạng tin điện XML , cấu trúc lệnh
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11.1.5 Mã hóa tin điện trả lời dạng XML tin điện Encoding (Đầu đọc-đếnHost)
Mã hóa của tin điện trả lời XML từ đầu đọc đến Host sử dụng cùng tập hợp
các quy tắc định dạng tin điện lệnh, với các quy tắc thêm vào cho dữ liệu trả
về và tin điện lỗi.
11.1.5.1 Định dạng tin điện
Tất cả các tin điện trả lời về cơ bản được encoded giống như tin điện lệnh:
1. Phần tử <reply> thay cho <command>
2. Giá trị <id>phải chính xác với giá trị trong <command> tương ứng.
3. Phần tử <resultCode> có mã lỗi đối với lệnh có lỗi (Xem “mã lỗi” của
cấu trúc lỗi), với giá trị Không có lỗi (NO_ERROR) (xem phần 8.3) nếu
lệnh thành công.
4. Thông tin lỗi phải được mã hóa trong node <error>.
5. Không có phần tử <targetName>.
6. Đầu ra được định nghĩa như các phần tử con của phần tử trả lời.
Các giá trị đơn trả về (kiểu dữ liệu đơn,vd: Chuỗi) được định nghĩa như là một
phần tử con đơn lẻ được gọi là <returnValue>.
<returnValue>simple return value</returnValue>
Giá trị trả về tổ hợp (danh sách, cấu trúc, v.v..) được định nghĩa như các phần
tử <value>, phẩn tử con của <list>, list là phẩn tử con của <returnValue> (aka
XPath=…/retval/list/value qualifying 0+ nodes).
<returnValue>
<list>
<value>val1</value>
<value>val2</value>
<value>val2</value>
...
</list>
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</returnValue>
<error> phần tử có các trường sau (như phần tử con):
1. Tên lỗi.
2. Lý do lỗi.
3. Mô tả lỗi
4. Dữ liệu do nhà SX định nghĩa.
Cả bốn trường trên đều là tùy chọn.
Ví dụ, lệnh
NotificationChannel.getAddress(): address
Thực hiện:
channel1.getAddress()
Có trả lời thành công được định dạng:
<reply>
<id>1234</id>
<resultCode>0</resultCode>
<notificationChannel>
<getAddress>
<returnValue>http://myhost.com:8080/EPCApp</returnValue>
</getAddress>
</notificationChannel>
</reply>
Và trả lời lỗi được định dạng:
<reply>
<id>1234</id>
<resultCode>FFFF</resultCode>
<error>
<name>ERROR_VENDOR_EXTENSION</name>
<cause>blah</cause>
<description>blah…</description>
<
acme:errorInfo
xmlns:acme="http://www.acme.com/rp/extension">
…anything…
</acme:errorInfo>
</error>
</reply>
Một danh sách giá trị trả về được thể hiện ở ví dụ dưới đây. Lệnh
NotificationChannel.getAllSources(): Source[]
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Thực hiện
channel1.getAllSources()
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Trả lời thành công theo định dạng:
<reply>
<id>1234</id>
<resultCode>0</resultCode>
<notificationChannel>
<getAllSource>
<returnValue>
<list>
<value>source1</value>
<value>source2</value>
<value>source3</value>
</list>
</returnValue>
</getAllSources>
</notificationChannel>
</reply>
Lược đồ minh họa ở phía dưới (Chú ý rằng vì lý do không gian, chỉ node thể
hiện đối tượng Trigger tất cả các phần tử con mới được hiển thị. Tất cả các
đối tượng khác có cấu trúc giống nhau, nghĩa là: danh sách tất cả các lệnh và
các tham số của nó):

Copyright ©2003-2006 EPCglobal®, All Rights Reserved.

Hình số 14: Định dạng tin điện XML, tin điện trả lời
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11.1.6

Mã hóa tin điện thông báo dạng XMLNotification XML
messageencoding (Đầu đọc-đến-Host)

Tất cả các tin điện thông báo được mã hóa trong phần tử <thông báo>. Phần
thân của tin điện thông báo phải chứa mã thông báo. Tùy chọn, các thông tin
sau cũng có thể thêm vào:
Thông tin về đầu đọc, như EPC của đầu đọc hoặc tên của đầu đọc
Trigger thực hiện thông báo này
Tên của kênh thông báo mà thông báo này được gửi
Nội dung của thông báo phải được mã hóa một trong những phần tử con sau:
1. ReadReport– mã hóa là phần tử <readReport>.
2. goodbye – mã hóa là phần tử <goodBye>. Phần tử này không có nội
dung bên trong.
Dữ liệu nào được báo cáo phụ thuộc vào các thiết lập của Bộ chọn dữ liệu.
Lược đồ minh họa ở phía dưới (Chú ý rằng ReadReport không được hiển thị
chi tiết hơn vì lý do không gian; cấu trúc chính xác của phẩn tử này có thể
xem ở biểu đồ trong phần 11.1.3):
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Hình số 15: Định dạng tin điện XML, Lược đồ thông báo
11.1.6.1

ACK/NACK

Khi ACK/NACK được chấp nhận trong nhưng giao thức nền không hỗ trợ
ACKs, Tin điện ACK/NACK có thể được sử dụng để gửi ACK/NACKs bởi
bên nhận thông báo.
Tất cả các tin điện ACK/NACK được mã hóa trong phần tử <ackNack>. Phần
thân của tin điện thông báo phải chứa mã thông báo và trường boolean nhận
giá trị True nếu tin điện là ACK.
Tùy chọn, thông tin sau được phép thêm vào trong các trường hợp mã định
danh là cặp duy nhất (Đầu đọc, Kênh thông báo) để xác định duy nhất một
thông báo:
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Thông tin về đầu đọc, như là EPC của đầu đọc hay tên của đầu đọc
Tên của kênh thông báo mà thông báo được gửi qua đó
Schema minh họa cho ACK/NACK:

Hình số 16: Định dạng tin điện XML, ACK/NAK Schema
11.1.7

Mở rộng của nhà sản xuất

Kiểu dữ liệu mở rộng của nhà sản xuất được phép ở một số nơi cụ thể trong
giao thức. Phần mở rộng của nhà sản xuất phải nằm trong không gian tên của
nhà sản xuất và không gian tên của nhà sản xuất phải khác với không gian
tên của EPC. Kiểu dữ liệu này không được lược đồ EPC kiểm tra tính đúng
đắn, nó có thể được kiểm tra bởi lược đồ của nhà sản xuất.
Bảng sau đây là danh sách các mở rộng của nhà sản xuất được phép:
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Các loại định nghĩa bởi nhà sản xuất
Lệnh do nhà SX định nghĩa
Phản hồi của các lệnh do nhà SX định nghĩa
Dữ liệu do nhà SX định nghĩa là các phần tử thêm vào trong Read
Report
Dữ liệu do nhà SX định nghĩa là các phần tử thêm vào trong Source
Report
Dữ liệu do nhà SX định nghĩa là các phần tử thêm vào trong thẻ
Dữ liệu do nhà SX định nghĩa là các phần tử thêm vào thông báo
Dữ liệu do nhà SX định nghĩa là các phần tử thêm vào cho các trường
hợp lỗi [trong tin điện phản hồi]
Các thuộc tính nhà SX định nghĩa cho lệnh
Các thuộc tính nhà SX định nghĩa cho tin điện phản hồi
Các thuộc tính nhà SX định nghĩa cho Read report
Các thuộc tính nhà SX định nghĩa cho báo cáo Nguồn
Thuộc tính do nhà SX định nghĩa cho thẻ
Thuộc tính do nhà SX định nghĩa cho thông báo
Thuộc tính do nhà SX định nghĩa cho các trường hợp lỗi [trong tin điện trả
lời]
Bảng 20: Phần mở rộng của nhà sản xuất được phép trong định dạng tin
điện XML
Không gian vendor định nghĩa các phần tử được phép là duy nhất trong
schema theo cấu trúc
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
Không gian vendor định nghĩa các thuộc tính được phép là duy nhất trong
schema theo cấu trúc
<xsd:anyAttribute processContents="lax"/>
11.2

Định dạng tin điện dạng Text (non-XML)

Phần này đề cập đến các quy tắc encoding phải tuân theo cho tất cả các tin
điện (commands, replies, and Các thông báo) dạng Text (non-XML) giữa host
và đầu đọc, cũng như là giữa đầu đọc và host.
Cú pháp Text (non-XML) được định nghĩa sử dụng BNF mở rộng (ABNF) đặc
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tả bởi IETF RFC 2234 ngoại trừ “|” được sử dụng thay thế và CR được định
nghĩa là white space. Cú pháp Text (non-XML) cũng được định nghĩa là
không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Các mục sau định nghĩa định dạng tin điện Text tin điện một cách chi tiết.
11.2.1

Mã hóa mở rộng

Bộ mã ký tự trong tin điện Text phải phù hợp với chuẩn ISO 10646-1
(www.iso.org), chuẩn này định nghĩa Universal Character Set (UCS) Basic
Multilingual Plane (BMP) hoặc ISO 10646-2 (phiên bản mới hơn đã thêm các
plane khác vào bộ ký tự). Chú ý rằng ISO 10646-1:2000 (ấn bản lần 2) là
đồng bộ chính thức với chuẩn Unicode 3.0 (www.unicode.org/book/u2.html).
Các quy tắc mã hóa mở rộng (vd., bit được truyền qua giao thức) đối với các
tin điện định dạng Text phải được đưa vào định dạng biến đổi UCS, dạng 8-bit
(UTF-8). Chuẩn này được định nghĩa trong RFC 3629 và trong phụ lục D
(Annex D) của ISO 10646-1:2000.
Chú ý là có một sự tách biệt giữa mã hóa mở rộng và thể hiện của ký tự UCS
sử dụng bộ mã US ASCII có thể in được. Thể hiện ASCII của các ký tự UCS
(không tin được hoặc các trường hợp khác) sử dụng 1 trong 2 mẫu sau:
\uXXXX

ISO 10646-1

\u+XXXXXX

ISO 10646-2

Trong đó XX… là mã hexadecimal cho một ký tự UCS.
Một thể hiện dạng ASCII của ký tự UCS là cần thiết với UTF-8. Tuy nhiên, chú
ý rằng thứ tự ký tự ASCII không thực sự được truyền qua giao thức
Ví dụ:
\u0041\u0042 được mã hóa và truyền với hai ký tự UTF-8 AB.
Chuối các ký tự UTF-8 có thể được truyền là \u0041\u0042. Trong trường
hợp này, thể hiện dạng ASCII của chuỗi ký tự này là \\u0041\\u0042.
11.2.2
Lược đồ định danh đối tượng
Xem phần 11.1.1 Lược đồ định danh đối tượng. Lược đồ định danh đối
tượng Text (non-XML) The Text (non-XML) tuân theo các quy tắc chung áp
dụng cho các tin điện định dạng XML.
11.2.3
Kiểu dữ liệu
Các kiểu dữ liệu ở phần đầu của chương 6 được thể hiện trông các tin điện
mã hóa dạng Text (non-XML) theo bảng sau:
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Kiểu dữ liệu

Ánh xạ đến

Address

URI được thể hiện là Chuỗi

epc

Chuỗi.
Một đầu đọc tương thích phải thể hiện kiểu dữ liệu EPC
một cách thống nhất sử dụng “raw hex” URI (hệ hexa thô)
như định nghĩa trong Chuẩn dữ liệu thẻ EPCglobal
(EPCglobal Tag Data Standards).
Ví dụ: urn:epc:raw:64.x1234567890ABCDEF
Mã hóa dạng hexa không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Định dạng “hexa thô” URI chỉ ra độ dài của trường dữ liệu
EPC.

binary

Xem hexChuỗi.

boolean

“1” (True) hoặc “0” (False)

hexstring

Các quy tắc sau áp dụng cho mã hóa dạng hexa dữ liệu
dạng binary:
- Mã hóa dạng hexa không phân biệt chữ hoa chữ thường.
- Một ứng dụng host nhận chuỗi hexa phải có thông tin
về độ dài của trường dữ liệu dạng binary. Các trường dữ
liệu Binary phải chèn số không (0) vào phía trước cho
những bit bị thiếu với độ dài chia hết cho 4.

integer

<thể hiện số theo cơ số 10 (base-10) >

string

Chuỗi ký tự là không giới hạn, nó có thể chứa ký tự
\ như là ký tự kết thúc. Khi một số ký tự xuất hiện sau
ký tự \ (bao gồm cả ký tự trống [ví dụ: ASCCI 0x20]),
ký tự \ bị bỏ qua và ký tự sau nó trở thành một phàn
của chuõi. Ký tự trống sau ký tự kết thúc không tách
biệt tham số
Ví dụ:
DockDoor3
Dock\.Door\#3

timestamp

ISO 8601, vd. YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSz. Định dạng
này giống như xsd:dateTime sử dụng trong Lược đồ XML
W3C phiên bản 1.0. Xem RFC 3339 để biết thông tin chi tiết.

triggervalue

String
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Danh sách tham số lệnh được thể hiện cách nhau bởi dấu
phảy (,). Một tham số lệnh mà bản thân nó là một danh
sách được thể hiện là các giá trị ngăn cách bằng dấu phảy
trong cặp dóng mở ngoặc móc ({}). Một danh sách chỉ với
một giá trị có thể thể hiện bằng giá trị mà bỏ qua dấu đóng
mở ngoặc móc. Hai dấu phảy chỉ ra phần tử trong danh
sách bị bỏ qua
Danh sách trả lời lệnh được thể hiện các giá trị ngăn cách
bởi dấu phảy hoặc nhiều dòng text. Dòng trắng chỉ ra
phần tử null.

type[]

Ví dụ tham số lệnh:
parm1,parm2,
{parm3ValA,,parm3ValB,,parm3ValD},,parm5
Ví dụ Trả lời lệnh:
replyValue1a,replyValue1
b replyValue2
Bảng 21: Ánh xạ kiểu dữ liệu trong định dạng tin điện dạng Text
11.2.3.1 Đối tượng liệt kê
Khi một đối tượng liệt kê định nghĩa trong chương 6.10 được sử dụng như
một tham số trong lệnh, nó phải được thể hiện như Chuỗi với giá trị được định
nghĩa trong bảng sau:
Tên đối tượng

Chương định nghĩa đối tượng

EventType

Xem chương 5.5

TriggerType

Xem chương 5.3

FieldName

Xem chương 5.7

PreDefinedTagFieldName

Xem chương 6.10.4

Bảng 22: Ánh xạ đối tượng liệt kê với định dạng tin điện dạng Text
11.2.4

Mã hóa tin điện dạng Text của Host Text (Host-đến-Đầu đọc)

Phần này định nghĩa cú pháp lệnh dạng Text ánh xạ với mô hình đối tượng
giao thức đầu đọc vào tin điện định dạng text. Đây là ánh xạ một-đến-một của
giao thức đầu đọc UML. Các quy tắc cụ thể (không chính thức) ánh xạ giao
thức đầu đọc UML đến cú pháp lệnh dạng Text là:
1. Các từ khóa tin điện dạng Text không phân biệt chữ hoa chữ thường.
2. Tên của đối tượng UML và lệnh là từ khóa tin điện dạng text có thể
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được đồng bộ bởi đầu đọc tương thích.
3. Hơn nữa, mỗi từ khóa đối tượng UML và tên lệnh đều có từ viết tắt
được định nghĩa ở phần 11.2.6. Tên viết tắt phải được đầu đọc tương
thích công nhận.
4. Tất cả các tin điện lệnh được mã hóa là một dòng text.
5. Tin điện lệnh có thể chứa mã tin điện là thành phần đầu tiên trên dòng
lệnh.
6. Một tin điện lệnh có thể chứa tên kiểu đối tượng. Nếu tên của đối
tượng không xuất hiện, thì kiểu đối tượng phải được định nghĩa hoàn toàn
bởi tên lệnh.
7. Nếu một tên kiểu đối tượng xuất hiện và kiểu đối tượng có thể có
nhiều trường hợp (vd., Source), thì tên kiểu tên kiểu đối tượng được phép
theo tên tham chiếu từng trường hợp của đối tượng (nghĩa là tên đích của
đối tượng). Nếu kiểu đối tượng có nhiều trường hợp và tham chiếu của đối
tượng bị bỏ qua, thì trường hợp ngầm định của kiểu đối tượng phải được
gán giá trị giả lập (ví dụ, Nguồn hiẹn tại hoặc bộ chọn dữ liệu hiện tại).
8. Tin điện lệnh phải chứa tên lệnh.
9. Một lệnh được phép theo một danh sách tham số.
10. Nếu danh sách tham số được cung cấp, các tham số phải được hiển
thị cùng thứ tự xảy ra như định nghĩa bởi .
Một dòng lệnh định dạng Text được định nghĩa trong thuật ngữ của ABNF
(xem phần 11.2) như sau:
command-line = [command-id] [object-type-name [“#”
targetname] “.”] command-name [parameter-list] LF
command-id = “!” dec-val
target-name =
parameter-list = parameter *(“,” parameter)
parameter = primitive-val | list-val | field-val-pair
primitive-val = bool-val | dec-val | hex-val | string
list-val = “{“ [parameter *(“,” parameter)] “}”
field-val-pair = tag-field-name “=” primitive-val
bool-val = (TRUE | FALSE)
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dec-val = (DIGIT)+
hex-val = (HEXDIGIT)+
string = (STRINGCHAR1 | (ESCAPE STRINGCHAR2))+
tag-field-name = string
DIGIT = %x30-39
HEXDIGIT = DIGIT | %x41-46 | %x61-67
STRINGCHAR1 =

%x0022 | %x0024-002A | %x002D |
%x002F-0039 | %x003B | %x003C |
%x003E-005B | %x005D-007A | %x007C |
%x007E-FFFD

STRINGCHAR2 = %x0020-FFFD
FALSE = %x30
TRUE = %x31
ESCAPE = %x5C
SPACE = %x20
HTAB = %x09
WHITESPACE = SPACE | HTAB
LF = %x0A
Ví dụ:
Source#DockDoor5.ReadIDs myDataSelector LF
SRC#DockDoor5.ReadIDs myDataSelector LF
src#DockDoor5.rid myDataSelector LF
src.rid myDataSelector LF
rid myDataSelector LF
rid LF
Tất cả các dòng lệnh ví dụ ở trên là tương đương về mặt ngữ nghĩa nếu
“DockDoor5” được định nghĩa là ví dụ của đối tượng nguồn hiện tại và
“myDataSelector” được định nghĩa là ví dụ của đối tượng Bộ chọn dữ liệu
hiện tại.
Ví dụ về danh sách đối tượng:
ReaderDevice.removeDataSelectors{myDS1,myDS2,myDS3}
LF
rd.removeDataSelectors {myDS1 , myDS2 , myDS3} LF
RD.remDS {myDS1,myDS2,myDS3} LF
remDS {myDS1, myDS2, myDS3} LF
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Tất cả các ví dụ dòng lệnh trên là tương đương về mặt ngữ nghĩa.
Ví dụ về chuỗi kết thúc:
Source.addTagSelectors Read\.Filter\ \#1 LF
SRC.rRF {\$Filter\$,Another\.Filter} LF
Ví dụ về cặp tên-giá trị (name-value-pair):
Source.write {myField1=3,myField2=55} LF
Source.write {myField3=100,myField4=0},{} LF
Trong ví dụ đầu ở trên, danh sách cặp trường tên-giá trị định nghĩa các
trường dữ liệu và giá trị dữ liệu được ghi ra. Không có danh sách của đối
tượng bộ chọn thẻ cụ thể vì vậy danh sách đối tượng bộ chọn thẻ của đối
tượng nguồn được áp dụng. Trong ví dụ thứ hai, danh sách tham số đối tượng
bộ chọn thẻ ghi đè lên danh sách đối tượng nguồn. Bởi vì danh sách tham số
là trống, không có bộ lọc thẻ được sử dụng và dữ liệu được ghi vào tất cả các
thẻ trong trường của đầu đọc

11.2.4.1 Phần mở rộng của nhà sản xuất đến Lệnh của Host
Các mở rộng hợp lệ của nhà sản xuất đến lệnh phải là một lệnh bắt đầu với
dấu cộng “+” sau đó là tên của nhà sản xuất, sau đó là ký tự “:”. Dòng lệnh
mở rộng của nhà sản xuất định dạng dưới dạng Text được định nghĩa trong
thuật ngữ của ABNF (xem phần 11.2) như sau:
command-line = [command-id] [“+” vendor-name ”:”]
[objecttype-name [“#” target-name] “.”] command-name [parameterlist] LF
Ví dụ:
+ACME:rd.setAcmeAttribute 10

11.2.5
Mã hóa tin điện dạng Text của đầu đọc (Đầu đọcđến-Host)
Đầu đọc gửi tin điện đến host với phản hồi cho lệnh (đồng bộ) hay tin điện
thông báo gửi không đồng bộ. Cả tin điện trả lời cho lệnh và tin điện thông
báo có thể chứa một Read Reportđược định nghĩa trong mục con dưới đây.
Hai mục con tiếp theo định nghĩa định dạng tin điện dạng text với các phản
hồi lệnh và tin điện thông báo.
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11.2.5.1

Mã hóa dữ liệuRead Report

Text (non-XML) Read Reportdựa trên các quy tắc sau:
1. Mỗi thẻ được báo cáo là một dòng text.
2. Các trường trong một dòng thẻ (tag line) được ngăn cách bởi dấu cách
trắng.
3. Các trường dữ liệu cụ thể tương ứng với đối tượng bộ chọn dữ liệu
được báo cáo theo tứ tự mà trường được thêm vào bộ chọn dữ liệu.
4. Khi một trường dữ liệu “All” được chỉ ra (vd: “AllEvent”, “AllReader”,
v.v..) thì các trường dữ liệu tương ứng được báo cáo theo thứ tự trong
bảng các trường dữ liệu liệt kê ở phần 5.7 Bộ chọn dữ liệu.
5. Nếu các trường dữ liệu được chỉ ra trong bộ chọn dữ liệu là dư thừa
(vd: cả hai “AllEvent” và “EventType” đều được chỉ ra), thì các trường dữ
liệu này được báo cáo dư thừa trong Read Report và theo thứ tự các
trường được thêm vào đối tượng bộ chọn dữ liệu.
Read Report được định nghĩa trong thuật ngữ của ABNF (xem phần 11.2) như
dưới đây:
read-report = 1*tag-line
tag-line = data-field *(”,” data-field) LF
Có một đối tượng bộ chọn dữ liệu tương ứng với Read Report và các trường
được liệt kê bởi đối tượng bộ chọn dữ liệu xác định dữ trường dữ liệu nào sẽ
bao gồm trong mỗi dòng của tag data trong Read Report. Hơn nữa, thứ tự
mà các trường được thêm vào đối tượng bộ chọn dữ liệu chỉ ra thứ tự mà các
trường này sẽ được liệt kê trong tag line.
Dưới đây là một ví dụ mà đối tượng bộ chọn dữ liệu của Read Report chỉ có
một trường (TagID) :
F09E..C876
970C..A245
970C..F308
Dưới dây là ví dụ mà đối tượng Bộ chọn dữ liệu của Read Report có nhiều
trường (TagID, EventType, ReaderNowTick, SourceName) :
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F09E..C876,evGlimpsed,100356,mySource1
970C..A245,evObserved,100407,mySource2
970C..F308,evLost,100738,mySource1
11.2.5.2

Định dạng lệnh phản hồi tin điện

Các trả lời phản hồi lệnh được định dạng là một hoặc nhiều dòng text, dựa
trên các quy tắc sau:
1. Nếu mã lệnh không có trong lệnh, thì nó cũng không có trong lệnh
phản hồi.
2. Nếu có trong lệnh phản hồi, giá trị của mã lệnh bắt buộc phải chính
xác với giá trị trong lệnh tương ứng.
3. Mọi phản hồi đều chứa một trạng thái
4. Trạng thái phản hồi phải chứa thông tin thành công/lỗi, và trong trường
hợp lỗi, một mã tình trạng; thông tin thêm về tình trạng (ví dụ: lý do) phải
được thể hiện.
5. Giá trị trả về đơn giản (kiểu dữ liệu đơn, vd: chuỗi) được chỉ ra là giá trị
cụ thể.
6. Danh sách giá trị trả về được báo cáo thành nhiều dòng text.
Trả lời phản hồi lệnh được định nghĩa trong thuật ngữ của ABNF (xem phần
11.2) như dưới đây:
reply = [reply-header] [command-specific-reply]
reply-header = [command-id] reply-status LF
command-id = “!” dec-val
reply-status = (reply-success | reply-error)
reply-success = “OK” [“,” status-code [“,” status-info]]
reply-error = “ERR” “,” status-code [“,” status-info]
status-code = dec-val
status-info = [result-name] [[“,” [result-cause]] [“,”
result-description]]
result-name = string
result-cause = string
result-description = string
command-specific-reply = (reply-line | read-report) LF
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reply-line = *(reply-value LF)
reply-value = dec-val | hex-val | string | reply-list
reply-list = reply-value *(“,” reply-value)
Các ví dụ ( Lệnh và phản hồi kết quả):
getAllSources
OK
mySource1
mySource2
mySource3
!573 notificationChannel#myNC1.getDataSelector
!573 OK
myDataSelector5
dataSelector #myDS1.getAllFieldNames
OK
TagID
EventType
ReaderNowTick
SourceName
source#mySource.readIDs myDS1
OK
F09E..C876,evGlimpsed,100356,mySource1
970C..A245,evObserved,100407,mySource2
970C..F308,evLost,100738,mySource1
!30098 invalid-command
!30098 ERR,2,ERROR_COMMAND_NOT_SUPPORTED
readIDs
ERR,12,ERROR_DATASELECTOR _NOT_FOUND,“no
default
DataSelector specified”
11.2.5.3

Mã hóa tin điện thông báo dạng Text (Từ đầu đọc-đến-Host)

Tin điện thông báo được định dạng là một hoặc nhiều dòng text. Một tin điện
thông báo dạng Textdựa trên các quy tắc sau:
1. Tin điện thông báo là một tin điện goodbye chỉ ra đầu đọc sẽ đóng kết
nối hoặc là một tin điện thông báo thực hiện trên kênh thông báo thông
thường.
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2. Tin điện thông báo là một Header của tin điện tuân theo Read Report
hoặc tin điện của nhà sản xuất.
3. Tin điện Header phải được thể hiện nếu Xác nhận đã nhận được
thông báo (xem phần 10.1.2.1 Bắt tay bên gửi) được yêu cầu.
Tin điện thông báo được định nghĩa trong thuật ngữ của ABNF (xem phần
11.2) như dưới đây:
notification =

goodbye-message| notification-message

goodbye-message= “GOODBYE” LF
notification-message= ([message-header ] (read-report |
vendor-message))
message-header = message-id LF
message-id = “!” dec-val
vendor-message = “+” vendor-name “:” <vendor message
details>
Một ví dụ về tin điện thông báo (ACK/NACK được yêu cầu):
!5034
F09E..C876,evGlimpsed,100356,mySource1
970C..A245,evObserved,100407,mySource2
970C..F308,evLost,100738,mySource1
!5035
+ACME:CUSTOM_ASYNC_EVENT
Một ví dụ về tin điện thông báo ( ACK/NACK được yêu cầu):
F09E..C876,evGlimpsed,100356,mySource1
970C..A245,evObserved,100407,mySource2
970C..F308,evLost,100738,mySource1
11.2.6

Viết tắt

Với các lệnh định dạng Text, mọi tên đối tượng UML và tên lệnh đều có một
thuật ngữ viết tắt tương đương. Sử dụng các thuật ngữ viết tắt này, lập trình
viên có thể giảm bớt được yêu cầu băng thông mạng giữa hosts và đầu đọc.

11.2.6.1

Viết tắt kiểu đối tượng

Thuật ngữ sau là đồng nghĩa trong định dạng Text:
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Tên

Viết tắt

ReaderDevice (Thiết bị đầu đọc)

RD

Source (Nguồn)

SRC

ReadPoint (Điểm đọc)

RP

TagSelector (Bộ chọn thẻ)

TS

DataSelector (Bộ chọn dữ liệu)

DS

NotificationChannel (Kênh thông báo)

NC

Trigger

TRG

CommandChannel (Kênh thực hiện
lệnh)
EventType (Kiểu sự kiện)

CC

TriggerType (Kiểu Trigger)

TT

FieldName (Tên trường)

FN

IOPorts (Cổng vào ra)

IOP

TagField (Trường thẻ)

TF

ET

Bảng 23: Các từ viết tắt kiểu đối tượng của định dạng tin điện Text

11.2.6.2
Lệnh viết tắt
Bảng sau đây định nghĩa thuật ngữ đồng nghĩa nhau trong định dạng Text.
11.2.6.2.1 Viết tắt lệnh của đối tượng đầu đọc
Tên

Viết tắt

getEPC

gE

getManufacturer

gMan

getModel

gMod

getHandle

gH

setHandle

sH

getName

gN

setName

sN

getRole

gR

setRole

sR

getTimeTicks

gTic

getTimeUTC

gUTC
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setTimeUTC

sUTC

getManufacturerDescription

gMD

getCurrentSource

gCS

setCurrentSource

sCS

getCurrentDataSelector

gCDS

setCurrentDataSelector

sCDS

removeSources

rSRC

removeAllSources

raSRC

getSource

gSRC

getAllSources

gaSRC

removeDataSelectors

rDS

removeAllDataSelectors

raDS

getDataSelector

gDS

getAllDataSelectors

gaDS

removeNotificationChannels

rNC

removeAllNotificationChannels

raNC

getNotificationChannel

gNC

getAllNotificationChannels

gaNC

removeTriggers

rTRG

removeAllTriggers

raTRG

getTrigger

gTRG

getAllTriggers

gaTRG

removeTagSelectors

rTS

removeAllTagSelectors

raTS

getTagSelector

gTS

getAllTagSelectors

gaTS

removeTagFields

rTF

removeAllTagFields

raTF

getTagField

gTF

getAllTagFields

gaTF

resetToDefaultSettings

reset

reboot

boot

goodbye

bye
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getReadPoint

gRP

getAllReadPoints

gaRP

Bảng 24: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng thiết bị cho định dạng tin
điện dạng Text
11.2.6.2.2 Các từ viết tắt lệnh của đối tượng nguồn
Tên
Viết tăt
create

c

getName

gN

isFixed

isFX

addReadPoints

aRP

removeReadPoints

rRP

removeAllReadPoints

raRP

getReadPoint

gRP

getAllReadPoints

gaRP

addReadTriggers

aRT

removeReadTriggers

rRT

removeAllReadTriggers

raRT

getReadTrigger

gRT

getAllReadTriggers

gaRT

addTagSelectors

aTS

removeTagSelectors

rTS

removeAllTagSelectors

raTS

getTagSelector

gTS

getAllTagSelectors

gaTS

getGlimpsedTimeout

gGTO

setGlimpsedTimeout

sGTO

getObservedThreshold

gOTH

setObservedThreshold

sOTH

getObservedTimeout

gOTO

setObservedTimeout

sOTO

getLostTimeout

gLTO

setLostTimeout

sLTO
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rawReadIDs

rrid

readIDs

rid

read

r

writeID

wid

write

w

kill

k

getReadCyclesPerTrigger

gRCPT

setReadCyclesPerTrigger

sRCPT

getMaxReadDutyCycle

gMRDC

setMaxReadDutyCycle

sMRDC

getReadTimeout

gRTO

setReadTimeout

sRTO

getSession

gSS

setSession

sSS

Bảng 25: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng nguồn cho định dạng tin điện
dạng Text
11.2.6.2.3

Viết tắt lệnh của điểm đọc

Tên

Viết tắt

getName

gN

Bảng 26: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Điểm đọc cho định dạng tin
điện dạng Text

11.2.6.2.4

Các từ viết tắt lệnh của Trigger

Tên

Viết tắt

create

c

getMaxNumberSupported

gMax

getName

gN

getType

gT

getValue

gV

fire

f

Bảng 27: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Trigger cho định dạng tin
điện dạng Text
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11.2.6.2.5
Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Bộ chọn thẻ
(TagSelector)
Tên
Viết tắt
create

c

getMaxNumberSupported

gMx

getName

gN

getTagField

gTF

getValue

gV

getMask

gM

getInclusiveFlag

gIF

Bảng 28: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Bộ chọn thẻ cho định dạng
tin điện dạng Text
11.2.6.2.6
Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Kênh thông báo
Tên
Viết tắt
Create

c

getName

gN

getAddress

gAdr

getEffectiveAddress

gEAdr

setAddress

sAdr

getDataSelector

gDS

setDataSelector

sDS

addSources

aSRC

removeSources

rSRC

removeAllSources

raSRC

getSource

gSRC

getAllSources

gaSRC

addNotificationTriggers

aNT

removeNotificationTriggers

rNT

removeAllNotificationTriggers

raNT

getNotificationTrigger

gNT

getAllNotificationTriggers

gaNT

readQueuedData

rqd

Bảng 29: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Kênh thông báo cho định
dạng tin điện dạng Text
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11.2.6.2.7

Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Bộ chọn dữ liệu

Name

Abbreviation

create

c

getName

gN

addFieldNames

aFN

removeFieldNames

rFN

removeAllFieldNames

raFN

getAllFieldNames

gaFN

addEventFilters

aEF

removeEventFilters

rEF

removeAllEventFilters

raEF

getAllEventFilters

gaEF

addTagFieldNames

aTFN

removeTagFieldNames

rTFN

removeAllTagFieldNames

raTFN

getAllTagFieldNames

gaTFN

Bảng 30: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Bộ chọn dữ liệu cho định
dạng tin điện dạng Text

11.2.6.2.8

Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Kiểu sự kiện

Tên

Viết tắt

getSupportedTypes

gST

Bảng 31: Các từ viết lệnh của đối tượng Kiểu sự kiện cho định dạng tin
điện dạng Text
11.2.6.2.9 Các từ viết tắt lệnh của đối tượng kiểu Trigger
Tên

Viết tắt

getSupportedTypes

gST

Bảng 32: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng kiểu Trigger cho định dạng
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tin điện dạng Text
11.2.6.2.10 Các từ viết tắt của đối tượng Tên trường
Tên

Viết tắt

getSupportedNames

gSN

Bảng 33: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Tên trường cho định dạng
tin điện dạng Text
11.2.6.2.11 Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Trường thẻ
Tên

Viết tắt

create

c

getName

gN

getTagFieldName

gTFN

setTagFieldName

sTFN

getMemoryBank

gMB

setMemoryBank

sMB

getOffset

gOFF

setOffset

sOFF

getLength

gLEN

setLength

sLEN

Bảng 34: Các từ viết tắt lệnh của đối tượng Trường thẻ cho định dạng
tin điện dạng Text

12 Liên kết giao thức thẻ RF
Để đảm bảo triển khai giao thức đầu đọc có khả năng tương tác giữa các
thành phần với nhau, một vài định hướng của giao thức đầu đọc được định
nghĩa trong thuật ngữ của các tính năng tag RF protocol cụ thể. Sự phụ
thuộc được mô tả ở đây với mục đích giảm thiểu sự nhập nhằng để làm rõ
đặc tả giao thức đầu đọc khi áp dụng vào RF protocols cụ thể. Lưu ý rằng
giao thức đầu đọc không chỉ rõ hoặc đưa ra các thao tác của tag RF protocols.
Bảng các đặc tính dưới đây của đặc tả giao thức đầu đọc mô tả trong phần
này chi tiết hơn với các thuật ngữ làm thế nào có thể áp dụng với RF
protocols cụ thể.
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Giao thức đầu đọc
Feature
TAG ID

Mô tả

Session

Data field

Thiết lập câu hình có thể được sử dụng giúp cho
quản lý các hoạt động của đầu đọc đồng thời trong
giới hạn RF của một cái khác.
Phần tử dữ liệu thẻ khác với EPC của thẻ.

Passwords

Giá trị dữ liệu được sử dụng điều khiển truy nhập thẻ.

Phần tử dữ liệu định danh thẻ tương đương với mã
sản phẩm điện tử - Electronic Product Code (EPC).

Bảng 35: Bảng các đặc tính liên kết giao thức RF cụ thể
Các phần sau đây định nghĩa liên kết giao thức RF cụ thể.
12.1 Giao thức RF lớp 0 EPCglobal
12.1.1
TAG ID (Mã định dạng thẻ)
Giao thức đầu đọc TAG ID tương ứng với nội dung sole memory của thẻ
EPCglobal lớp 0.
12.1.2

Session (Phiên)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc không áp dụng với Giao thức RF lớp 0
EPCglobal.
12.1.3

Data Field (Trường dữ liệu)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc không áp dụng với Giao thức RF lớp 0
EPCglobal.
12.1.4

Passwords (Mật khẩu)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc không áp dụng với Giao thức RF lớp 0
EPCglobal.

12.2 Giao thức RF EPCglobal Lớp 1 Thế hệ 1
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12.2.1

TAG ID (Mã định danh thẻ)

Giao thức đầu đọc TAG ID tương ứng nội dung sole memory contents của thẻ
EPCglobal Class1 Gen1.

12.2.2

Session (Phiên)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc không áp dụng với Giao thức RF
EPCglobal Lớp 1 Thế hệ 1.

12.2.3

Data Field (Trường dữ liệu)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc không áp dụng với Giao thức RF
EPCglobal Lớp 1 Thế hệ 1.

12.2.4

Passwords (Mật khẩu)

Password thứ nhất trong Giao thức đầu đọc liệt kê các passwords tương ứng
với password của EPCglobal Class 1 Gen1 RF protocol. Passwords được áp
dụng khi ghi hoặc hủy tags. Khi ghi TAG ID của tag, nếu một password được
đưa ra thì tag bị khóa khi TAG ID đang được ghi. Sau đó TAG ID không thể
bị ghi đè. Hơn nữa, nếu tag bị khóa, tag chỉ có thể bị hủy nếu password tương
ứng được cung cấp với thao thác hủy.
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12.3 Giao thức RF EPCglobal UHF Thế hệ 2

12.3.1

TAG ID (Mã định danh thẻ)

Mã định danh thẻ của giao thức đầu đọc tương đương với ngân hàng bộ nhớ
EPC của giao thức UHF Thế hệ 2. Mã định danh thẻ của giao thức đầu đọc
không được lẫn với Ngân hàng bộ nhớ mã định dang thẻ của giao thức UHF
thế hệ 2.

12.3.2

Session (Phiên)

Đặc tính này của giao thức đầu đọc tương đương với khái niệm cờ phiên và
cờ kiểm tra của giao thức EPCglobal UHF thế hệ 2.

12.3.3
Đặc tính
nhớ của
thẻ giao
tham số

12.3.4

Data Field (Trường dữ liệu)
này của giao thức đầu đọc tương đương với khái niệm phạm vi bộ
giao thức EPCglobal UHF thế hệ 2. Các thuộc tính trường dữ liệu
thức đầu đọc (memory bank, offset, length) ánh xạ một – một với
phạm vi bộ nhớ thế hệ 2 (memory bank, pointer, length).

Passwords (Mật khẩu)

Mật khẩu thứ nhất trong giao thức đầu đọc liệt kê các mật khẩu tương đương
với mật khẩu truy cập của giao thức RF EPCglobal UHF Thế hệ 2. Mật khẩu
thứ hai trong danh sách mật khẩu tương đương với mật khẩu hủy của thế hệ
Gen2. Mật khẩu truy nhập áp dụng cho nhiều thao tác: đọc, ghi, khóa, và hủy
thẻ. Mật khảu hủy chỉ áp dụng cho thao tác hủy.
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A

Lược đồ XML

A.1 Các kiểu dùng chung
Các kiểu dữ liệu dùng chung được định nghĩa trong lược đồ dùng chung. Tất
cả các kiểu kết thúc với từ khóa “Type”. Nó được định nghĩa các kiểu sau:
Tham chiếu đối tượng:
1. Tất cả các kiểu tham chiếu của tham số lệnh hoặc giá trị trả về được thêm
hậu tố "ParamType".
2. Tất cả được đặt tên với tên của dói tượng mà nó tham chiếu đến. Ví dụ,
DataSelectorParamType chứa một tham chiếu (tên của nó) thay cho bộ chọn
dữ liệu thực tế.
Các đối tượng của giao thức đầu đọc sau có kiểu tham chiếu đối tượng được
định nghĩa:
1.

Data Selector (Bộ chọn dữ liệu)

2.

Filter (Bộ lọc)

3.

Notification channel (Kênh thông báo)

4.

Read point (Điểm đọc)

5.

Source (Nguồn)

6.

Trigger

Liệt kê:
Với tất cả các đối tượng liệt kê, một kiểu được định nghĩa ánh xạ với một
chuỗi:
1. Kiểu sự kiện
2. Tên trường
3.

Kiểu Trigger
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Kiểu tiện ích:
Kiểu dữ liệu được giải thích ở phần 11.1.2 có các định nghĩa kiểu dữ liệu
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="urn:epcglobal:rp:xsd:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:epcglobal="urn:epcglobal:xsd:1" xmlns:rp="urn:epcglobal:rp:xsd:1" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<epcglobal:copyright>Copyright ©2003-2006 Epcglobal Inc., All Rights Reserved.</epcglobal:copyright>
<epcglobal:disclaimer>EPCglobal Inc., its members, officers, directors, employees, or
agents shall not be liable for any injury, loss, damages, financial or otherwise,
arising from, related to, or caused by the use of this document. The use of said
document shall constitute your express consent to the foregoing exculpation.</epcglobal:disclaimer>
<epcglobal:specification>ReaderProtocol (RP) version 1.1</epcglobal:specification>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!-- ReaderProtocol types -->
<!-- types are ordered in alphabetical order -->
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Readerprotocol common types. All types end with the
suffix "Type". All the command parameter or reply return value reference types are
suffixed with "ParamType". All named objects are referenced using "name". For example,
DataSelectorParamType contains a reference (its name) instead of actual data selector
itself. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="urn:epcglobal:xsd:1" schemaLocation="./EpcGlobal.xsd"/>
<xsd:complexType name="booleanReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="xsd:boolean"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="intReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="xsd:int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Complex type for commands that have no parameters or no return
value</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="epcReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="epcglobal:EPC"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="timeStampReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StringReturnType">
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="returnValue" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="AddressParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The address for a channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:anyURI"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AddressReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:AddressParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataSelectorParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The name of a data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DataSelectorReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:DataSelectorParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DataSelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of data selectors, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:DataSelectorParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DataSelectorListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:DataSelectorListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="EventTypeParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> event type</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="EventTypeListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of event types, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:EventTypeParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventTypeListReturnValue">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:EventTypeListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FieldNameParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">field name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="FieldNameListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of field names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:FieldNameParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FieldNameListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:FieldNameListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TagSelectorParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> The name of a tag selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TagSelectorReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TagSelectorParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagSelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of tag selectors, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:TagSelectorParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagSelectorListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TagSelectorListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TagFieldParamType">
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TagFieldReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TagFieldParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of tag fields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:TagFieldParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TagFieldListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="HexStringType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Hex String</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="HexStringListType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="xsd:hexBinary" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="HexStringReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:HexStringType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NotificationChannelParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the notification channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NotificationChannelReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:NotificationChannelParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NotificationChannelListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of notification channels, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:NotificationChannelParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NotificationChannelListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:NotificationChannelListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ReadPointParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> The name of a read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ReadPointReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadPointParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReadPointListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A list of read points, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:ReadPointParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReadPointListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadPointListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReadReportType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A read report - It has one section per source.
Alternatively it can be nstructed as just as a set of tags with no source
information. It can have endor defined data specific to source or common to the
whole report. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element name="tag" type="rp:TagType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">this element is used to report tags for
which there is no associated source info.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sourceReport" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">read report specific to a source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sourceInfo" type="rp:SourceInfoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">source info</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tag" type="rp:TagType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">tags specific to this source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="SourceParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The name of a source</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SourceReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:SourceParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SourceListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A list of sources, i.e. names of sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:SourceParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SourceListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:SourceListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SourceInfoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">source information</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sourceName" type="rp:SourceParamType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">name of the source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sourceFrequency" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">source radio freuqency</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="sourceProtocol" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">source tag protocol</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StringListParamType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="value" type="xsd:String" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="StringListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:StringListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagEventType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Tag Event</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eventType" type="rp:EventTypeParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Event type</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="eventTriggers" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The list of all read triggers leading to this
event</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="trigger" type="rp:TriggerParamType" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The (name of) the trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="time" type="rp:EventTimeType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">when this event occured</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldValueParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tag Field name and value pair</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tagFieldName" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The fieldname of this tag field</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagFieldValue" type="xsd:hexBinary">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The value of this tag field</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldValueListParamType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:TagFieldValueParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">tag with associated events </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tagID" type="xsd:hexBinary" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">tag id (binary)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagIDAsPureURI" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>tag id as pure URI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagIDAsTagURI" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>tag id as tag URI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagType" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">tag type</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagEvent" type="rp:TagEventType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">tag event associated with this tag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagFields" type="rp:TagFieldValueParamType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventTimeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Time format</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="eventTimeTick" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">time in ticks</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="eventTimeUTC" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> UTC time</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReaderTimeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Time format</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ReaderNowTick" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">time in ticks</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderNowUTC" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> UTC time</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TriggerParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The name of a trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TriggerReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TriggerParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> A list of triggers, i.e. their names</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:TriggerParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerListReturnType">
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<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TriggerListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TriggerTypeParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger type</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TriggerTypeReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TriggerTypeParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerTypeListReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="list">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="value" type="rp:TriggerTypeParamType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TriggerValueParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger value</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:String"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TriggerValueReturnType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:TriggerValueParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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A.2

Lược đồ lệnh - Command Schema

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="urn:epcglobal:rp:xsd:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:epcglobal="urn:epcglobal:xsd:1" xmlns:rp="urn:epcglobal:rp:xsd:1" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<epcglobal:copyright>Copyright ©2003-2006 Epcglobal Inc., All Rights Reserved.</epcglobal:copyright>
<epcglobal:disclaimer>EPCglobal Inc., its members, officers, directors, employees, or
agents shall not be liable for any injury, loss, damages, financial or otherwise,
arising from, related to, or caused by the use of this document. The use of said
document shall constitute your express consent to the foregoing exculpation.</epcglobal:disclaimer>
<epcglobal:specification>ReaderProtocol (RP) version 1.1</epcglobal:specification>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:include schemaLocation="RpCommon.xsd"/>
<xsd:import namespace="urn:epcglobal:xsd:1" schemaLocation="./EpcGlobal.xsd"/>
<!-- ReaderProtocol Command -->
<xsd:element name="command">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> This element defines a Readerprotocol command. The
commands are grouped by the object they belong to. To specify the object a command
relates to, the name of the object is used. Therefore, all commands that return the
name of the object become useless, since the name must be known before it can be
queried. All the names of a particular object type are global irrespective of where
they belong to. Hence names need to be unique within their object type. For example,
a DataSelector is identified by its name, irrespective of which notification channel
it belongs to. All the commands are encoded by its straight forward conversion from
UML notation. Each command is wrapped in its object type and contains its parameters
as child elements. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The id of the command</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="targetName" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The name of the object on which
this command should be executed. It can be left out for static
methods/ or commands targeted to ReaderDevice object</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element name="ReaderDevice" type="rp: ReaderDeviceCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Reader</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="source" type="rp:SourceCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Read Source</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReadPoint" type="rp:ReadPointCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A Read Point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="trigger" type="rp:TriggerCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Read/Notify Trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagSelector" type="rp:TagSelectorCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Read TagSelector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="notificationChannel" type="rp:NotificationChannelCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The notification channel
carries messages issued asynchronously by the Readerto the Host.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="dataSelector" type="rp:DataSelectorCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Which data is reported by (a
notification channel/read command) depends on the settings
of the associated DataSelector.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="eventType" type="rp:EventTypeCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">An enumeration object - Type of
the Tag Event e.g. evGlimpsed</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="triggerType" type="rp:TriggerTypeCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">An enumeration object - Type of
the Read/Notify Trigger e.g. Continuous</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="fieldName" type="rp:FieldNameCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Name of the fields in a data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagField" type="rp:TagFieldCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The data fields on a tag that can be read or written</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:any>
<!-- ReaderProtocol (Target) Object Types -->
<!-- elements inside are ordered in alphabetical order -->
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ReaderProtocol (Target) Object Types -->
<!-- types are ordered in alphabetical order -->
<!-- inside each type commands are listed in the order in which it is defined in the protocol specification. -->
<xsd:complexType name="DataSelectorCommand">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Data Selector object commands </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> static method to create a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Data Selector name </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the data selector name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFieldNames">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Add fields to a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fieldNames" type="rp:FieldNameListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> fields to add. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeFieldNames">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove fields from a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="fieldNames" type="rp:FieldNameListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> fields to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all fields from a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all fields in a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addEventFilters">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add eventTypes to be filtered to a data
selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eventType" type="rp:EventTypeListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> eventTypes to filter. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeEventFilters">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove eventTypes to be filtered from a data
selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="eventType" type="rp:EventTypeListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> eventTypes to remove from filtered
eventTypes. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllEventFilters" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set a data selector to filter no eventTypes. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllEventFilters" type="rp:noParamType">

Copyright ©2003-2006 EPCglobal®, All Rights Reserved.

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all filtered eventTypes in a data
selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addTagFieldNames">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>add field names of TagFields that should be read </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fieldNames" type="rp:StringListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagFieldNames">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>remove field names of TagFields that should be read</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fieldNames" type="rp:StringListParamType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>remove all field names of TagFields that should be read</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get all field names of TagFields that should be read</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventTypeCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Event type enumeration object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedTypes" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the eventTypes supported in the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="FieldNameCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Field Name enumeration object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the field names of a data selector
supported in the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NotificationChannelCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Notification channel object commands </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> static method to create a Notification
channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Notification channel name. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="address" type="rp:AddressParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Notification channel address. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the name of the Notification channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAddress" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the address of a Notification channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEffectiveAddress" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the effective address of the Notification channel </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setAddress">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation xml:lang="en"> set the address of a Notification channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="address" type="rp:AddressParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> address to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getData Selector" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the data selector of a Notification
channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setData Selector">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the data selector of a Notification
channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data Selector" type="rp:Data SelectorParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> data selector to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addSources">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add sources (whose các Event will be reported
through this channel) to the Notification channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sources" type="rp:SourceListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> sources to add(whose các Event will be
reported through this channel). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeSources">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove sources from the list of sources, whose
các Event will be reported through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
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<xsd:sequence>
<xsd:element name="sources" type="rp:SourceListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> sources to remove from the list of
sources, whose các Event will be reported through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> clear the list of sources, whose events will
be reported through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getSource">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named source from the list of sources,
whose các Event will be reported through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the source to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the list of sources, whose events will be
reported through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addNotificationTriggers">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add triggers (which will cause the eventsto
be reported to the host through this channel) to the Notification channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="triggers" type="rp:TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> triggers to add(which will cause
the các Event to be reported to the host through this channel) </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeNotificationTriggers">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation xml:lang="en"> remove triggers from the list of triggers,
which will cause the các Event to be reported to the host through this channel.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="triggers" type="rp:TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> triggers to remove from the list of
triggers, which will cause the events to be reported to the host
through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllNotificationTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> clear the list of triggers, which will cause
the các Event to be reported to the host through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getNotificationTrigger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named trigger from the list of
triggers, which will cause the các Event to be reported to the host through
this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the trigger to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllNotificationTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the list of triggers, which will cause the
các Event to be reported to the host through this channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="readQueuedData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reads the event data associated with this
channel through control channel synchronously. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="clearBuffer" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> flag to indicate if the buffer should be cleared or
not</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReaderDeviceCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> ReaderDevice object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getEPC" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the EPC code of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getManufacturer" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the manufacturer of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getModel" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the ReaderDevice Model. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getHandle" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the Handle of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setHandle">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the Handle of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="handle" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Handle to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the name of the Reader</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
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<xsd:element name="setName">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the name of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> new name to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getRole" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the role of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setRole">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the Handle of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="role" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Role to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTimeTicks" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the time in ticks at the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTimeUTC" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the UTC time of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setTimeUTC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the UTC time of the ReaderDevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="utc" type="xsd:dateTime">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> UTC time to set. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getManufacturerDescription" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the description of the Readeras defined by the
manufacturer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getCurrentSource" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the current source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setCurrentSource">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the current source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="currentSource" type="rp:SourceParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> source to set the current source
to. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getCurrentData Selector" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the current data selector of the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setCurrentData Selector">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set the current data selector of the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="currentData Selector" type="rp:Data SelectorParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> data selector to set as current. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeSources">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove sources from the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="sources" type="rp:SourceListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> sources to remove from the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all the sources from the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getSource">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named source from the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the source to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the sources in the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeData Selectors">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove data selectors from the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data Selectors" type="rp:Data SelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> data selector to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllData Selectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all the data selectors from the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getData Selector">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named data selector from the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the data selector to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllData Selectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the data selectors in the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeNotificationChannels">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove Notification channels from the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="channels" type="rp:NotificationChannelListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> channel to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllNotificationChannels" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all Notification channels from the
Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getNotificationChannel">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get named Notification channel from the Reader
device. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the channel to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
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<xsd:element name="getAllNotificationChannels" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the Notification channels in the
Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTriggers">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>remove the triggers from the Readerdevice.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="triggers" type="rp:TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>the triggers to be removed.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>removes all triggers from the Readerdevice.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTrigger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get named trigger from the Readerdevice</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get all triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagSelectors">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>remove the tag selectors from the Readerdevice.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>the selectors to be removed.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagSelectors" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>removes all tag selectors from the Readerdevice.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagSelector">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get named TagSelector from the Readerdevice</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagSelectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get all TagSelectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagFields">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Removes the specified TagFields from the list of TagFields currently associated
with
the Reader</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="fields" type="rp:TagFieldListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>the tag fields to be removed</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagFields" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>removes all tag fields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagField">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get named tag field</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagFields" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get all tag fields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="resetToDefaultSettings" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reset the Readerdevice to default settings. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="reboot" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reboot the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="goodbye" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> closes this control channel. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadPoint">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the named read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the read points in the Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagSelectorCommand">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Read TagSelector object commands </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> static method to create a read TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="field" type="rp:TagFieldParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The name of the TagField</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="value" type="rp:HexStringType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> value of the TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="mask" type="rp:HexStringType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> mask of the TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="inclusiveFlag" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> whether the TagSelector is inclusive
TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxNumberSupported" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the maximum supported TagSelectors. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagField" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the tag field of the TagSelector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the name of the TagSelector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getValue" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the value of the TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMask" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the mask of the TagSelector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getInclusiveFlag" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> return whether the TagSelector is inclusive TagSelector.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A standard or vendor extension</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReadPointCommand">
<xsd:choice>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the name of the read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SourceCommand">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Source object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> static method to create a source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>gets the name of the source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="isFixed" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get whether the source is fixed, e.g. ReadPoints can be added or
not.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReadPoints">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add read points to the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="readPoints" type="rp:ReadPointListParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> read points to add. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeReadPoints">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove read points from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="readPoints" type="rp:ReadPointListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> read points to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all the read points from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadPoint">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named read point from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the read point to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all read points from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReadTriggers">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add read triggers to the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="triggers" type="rp:TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> triggers to add. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeReadTriggers">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove read triggers from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="triggers" type="rp:TriggerListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> read triggers to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllReadTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all read triggers from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadTrigger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named read trigger. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the read trigger to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the read triggers in the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addTagSelectors ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> add read TagSelectors to the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> TagSelectors to add. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagSelectors">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove read TagSelectors from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> tag selectors to remove. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagSelectors " type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> remove all tag selectors from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagSelector">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the named tag selector from the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> name of the tag selector to get. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagSelectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the tag selector in the source. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getGlimpsedTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get Timeout in ms before it moves from
isGlimpsed state to isUnknown state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setGlimpsedTimeout">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set Timeout in ms before it moves from
isGlimpsed state to isUnknown state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="timeout" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> time in ms before it moves from

Copyright ©2003-2006 EPCglobal®, All Rights Reserved.

isGlimpsed state to isUnknown state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getObservedThreshold" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get time in ms after which it moves from
isGlimpsed state to isObserved state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setObservedThreshold">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set time in ms after which it moves from
isGlimpsed state to isObserved state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="threshold" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> time in ms after which it moves
from isGlimpsed state to isObserved state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getObservedTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get time in ms after which it moves from
isObserved state to isLost state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setObservedTimeout">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set time in ms after which it moves from
isObserved state to isLost state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="timeout" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> time in ms after which it moves
from isObserved state to isLost state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getLostTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get time in ms after which it moves from
isLost state to isUnknown state. </xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setLostTimeout">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set time in ms after which it moves from
isLost state to isUnknown state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="timeout" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> time in ms after which it moves
from isLost state to isUnknown state. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rawReadIDs">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> returns ReadReport with raw(unprocessed) read
Ids. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data Selector" type="rp:Data SelectorParamType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Data selectoru to apply to Ids
read. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="readIDs">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> returns ReadReport with read Ids. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Data Selector" type="rp:Data SelectorParamType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Data selector to apply to Ids
read. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="read">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reads tag memory</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="Data Selector" type="rp:Data SelectorParamType"/>
<xsd:element name="passwords" type="rp:HexStringListType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="writeID">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> write id to the tag </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:hexBinary">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> id to write. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="passwords" type="rp:HexStringListType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> passcode to write (optional). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="write">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="data" type="rp:TagFieldValueListParamType"/>
<xsd:element name="passwords" type="rp:HexStringListType" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kill">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> kill a tag. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="passwords" type="rp:HexStringListType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> passcode if required. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="selectors" type="rp:TagSelectorListParamType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> id of the tag to kill. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadCyclesPerTrigger" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> gets the read cycles per trigger </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setReadCyclesPerTrigger">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">sets the read cycles per trigger </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cycles" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> read cycles per trigger </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxReadDutyCycle" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get read duty cycle percentage</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setMaxReadDutyCycle">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">sets the read duty cycle percentage</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="dutyCycle" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> read duty cycle percentage</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get read timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setReadTimeout">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">set read timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="timeout" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">read timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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</xsd:element>
<xsd:element name="getSession" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the (RF-protocol-dependent) session attribute</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setSession">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>set the (RF-protocol-dependent) session attribute</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="session" type="xsd:int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerCommand">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> creates a Trigger. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger name. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="triggerType" type="rp:TriggerTypeParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger type. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="triggerValue" type="rp:TriggerValueParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger value. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxNumberSupported" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the maximum number of triggers supported</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>gets the name of the trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getType" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the Trigger type. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getValue" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get the trigger value. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="fire" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> fire the trigger. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerTypeCommand">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger type enumeration object commands. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedTypes" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> get all the trigger types supported in the
Readerdevice. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldCommand">
<xsd:choice>
<xsd:element name="create">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>creates a tag field</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>the name of the object</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
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</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>returns the name of this TagField object</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagFieldName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>returns the name of the data field this object is used for</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setTagFieldName">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>sets the name of the data field this object is used for</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tagFieldName" type="xsd:String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMemoryBank" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>returns the memory bank where the data is stored on the tag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setMemoryBank">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>sets the memory bank where the data is stored on the tag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="memoryBank" type="xsd:integer"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getOffset" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>returns the address offset where the data is stored on the tag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setOffset">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>sets the address offset where the data is stored on the tag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="offset" type="xsd:int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getLength" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
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<xsd:documentation>returns the length of this data field</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setLength">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>sets the length of this data field</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="length" type="xsd:int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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A.3 Lược đồ phản hồi - Reply Schema
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="urn:epcglobal:rp:xsd:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:epcglobal="urn:epcglobal:xsd:1" xmlns:rp="urn:epcglobal:rp:xsd:1" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<epcglobal:copyright>Copyright ©2003-2006 Epcglobal Inc., All Rights Reserved.</epcglobal:copyright>
<epcglobal:disclaimer>EPCglobal Inc., its members, officers, directors, employees, or
agents shall not be liable for any injury, loss, damages, financial or otherwise,
arising from, related to, or caused by the use of this document. The use of said
document shall constitute your express consent to the foregoing exculpation.</epcglobal:disclaimer>
<epcglobal:specification>ReaderProtocol (RP) version 1.1</epcglobal:specification>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:include schemaLocation="RpCommon.xsd"/>
<xsd:import namespace="urn:epcglobal:xsd:1" schemaLocation="./EpcGlobal.xsd"/>
<!-- ReaderProtocol Reply -->
<xsd:element name="reply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> This element defines a Readerprotocol reply. Just
like commands, replies are grouped by the object they belong to. To specify the
object a reply relates to, the name of the object is used. All the replies contain a
single return value inside the reply. return value is enclosed by the element
"returnValue". In case of a single return value it is directly added to this
element. In case of an array of return values they are enclosed within element
"list" with each value in turn enclosed in element "value". Each reply is wrapped in
its object type. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The id of the command for which
this is the reply.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="resultCode" type="xsd:int">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> the error code for the command - 0
for success.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element name="error" type="rp:ErrorType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Information about the error.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderDevice" type="rp:ReaderDeviceReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Reader</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

Copyright ©2003-2006 EPCglobal®, All Rights Reserved.

</xsd:element>
<xsd:element name="source" type="rp:SourceReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Read Source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="readPoint" type="rp:ReadPointReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="trigger" type="rp:TriggerReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A Read/Notify Trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagSelector" type="rp:TagSelectorReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">A tag selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NotificationChannel" type="rp:NotificationChannelReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">The Notification channel
carries messages issued asynchronously by the Readerto the Host.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Data Selector" type="rp:Data SelectorReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Which data is reported by (a
Notification channel/read command) depends on the settings
of the associated Data Selector.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="eventType" type="rp:EventTypeReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">An enumeration object - Type of
the Tag Event e.g. evGlimpsed</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="triggerType" type="rp:TriggerTypeReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">An enumeration object - Type of
the Read/Notify Trigger e.g. Continuous</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="fieldName" type="rp:FieldNameReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Name of the fields in a read report</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="tagField" type="rp:TagFieldReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The data fields on a tag that can be read or written</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A standard or vendor extension</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
<!-- Error information -->
<!-- ReaderProtocol (Target) Object Types -->
<!-- elements inside are ordered in alphabetical order -->
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ErrorType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Information about the error.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Name of the error.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="cause" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Cause of the error.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="description" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Description of the error.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- ReaderProtocol (Target) Object Types -->
<!-- types are ordered in alphabetical order -->
<!-- inside each type replies are listed in the order in which it is defined in the protocol specification. -->
<xsd:complexType name="Data SelectorReply">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Data selector object replies</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create" type="rp:Data SelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for create a data selector. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addFieldNames" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add FieldNames. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove FieldNames. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove All FieldNames. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllFieldNames" type="rp:FieldNameListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get All FieldNames. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addEventFilters" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add EventFilters. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeEventFilters" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove EventFilters. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllEventFilters" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all EventFilters. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllEventFilters" type="rp:EventTypeListReturnValue">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get All EventFilters. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addTagFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to addTagFieldNames</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to removeTagFieldNames</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagFieldNames" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to removeAllTagFieldNames</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagFieldNames" type="rp:StringListReturnType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to getAllTagFieldNames</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventTypeReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Event type enumeration object replies. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedTypes" type="rp:EventTypeListReturnValue"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FieldNameReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Field Name enumeration object replies. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedNames" type="rp:FieldNameListReturnType"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NotificationChannelReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Notification channel object replies </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="create" type="rp:NotificationChannelReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for create Notification channel </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAddress" type="rp:AddressReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Address</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getEffectiveAddress" type="rp:AddressReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get effective address</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setAddress" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set Address</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getData Selector" type="rp:Data SelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Data Selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setData Selector" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add Sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove Sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all Sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getSource" type="rp:SourceReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllSources" type="rp:SourceListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get All Sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addNotificationTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add Notification triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeNotificationTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove Notification triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllNotificationTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all Notification triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getNotificationTrigger" type="rp:TriggerReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Notification trigger</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllNotificationTriggers" type="rp:TriggerListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all Notification triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="readQueuedData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for read queued data</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadReportType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Read report of the queued data in
the channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReaderDeviceReply">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Readerdevice object replies </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="getEPC" type="rp:epcReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get EPC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getManufacturer" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for getManufacturer</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getModel" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reploy for getModel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getHandle" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Handle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setHandle" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set Handle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get Name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setName" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set Name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getRole" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Role</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setRole" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set Role</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTimeTicks" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Time Ticks</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTimeUTC" type="rp:timeStampReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Time UTC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setTimeUTC" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set Time UTC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getManufacturerDescription" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Manufacturer description</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getCurrentSource" type="rp:SourceReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get current source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setCurrentSource" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set current source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getCurrentData Selector" type="rp:Data SelectorReturnType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get current data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setCurrentData Selector" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set current data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllSources" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for remove all sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getSource" type="rp:SourceReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllSources" type="rp:SourceListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all sources</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeData Selectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove data selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllData Selectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all data selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getData Selector" type="rp:Data SelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get data selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllData Selectors" type="rp:Data SelectorListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all data selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeNotificationChannels" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove Notification channels</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllNotificationChannels" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for remove all Notification channels</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getNotificationChannel" type="rp:NotificationChannelReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Notification channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllNotificationChannels" type="rp:NotificationChannelListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all Notification channels</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for remove triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to remove all triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTrigger" type="rp:TriggerReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to get trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTriggers" type="rp:TriggerListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to get all triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagSelectors " type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for remove tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagSelectors " type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to remove all tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagSelector" type="rp:TagSelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to get tag selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagSelectors" type="rp:TagSelectorListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to get all tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagFields" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to removeTagFields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagFields" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to removeAllTagFields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagField" type="rp:TagFieldReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to getTagField</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagFields" type="rp:TagFieldListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to getAllTagFields</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="resetToDefaultSettings" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to resetToDefaultSettings</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="reboot" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for reboot</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="goodbye" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for good bye</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadPoint" type="rp:ReadPointReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to getReadPoint</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadPoints" type="rp:ReadPointListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all read points</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagSelectorReply">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Tag selector object replies </xsd:documentation
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</xsd:annotation>
<xsd:element name="create" type="rp:TagSelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for create tag selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxNumberSupported" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get max supported tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagField" type="rp:TagFieldReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply to getTagField</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getValue" type="rp:HexStringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get tag selector value</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMask" type="rp:HexStringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get tag selector mask</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getInclusiveFlag" type="rp:booleanReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get Inclusive flag</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReadPointReply">
<xsd:choice>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>get the name of the read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
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</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SourceReply">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Source object replies </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create" type="rp:SourceReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for create source</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="isFixed" type="rp:booleanReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for is fixed</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add read points</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove read points</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllReadPoints" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all read points</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadPoint" type="rp:ReadPointReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get read point</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadPoints" type="rp:ReadPointListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all read points</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addReadTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add read triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeReadTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove read triggers</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllReadTriggers" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove all read triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadTrigger" type="rp:TriggerReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get read trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllReadTriggers" type="rp:TriggerListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all read triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="addTagSelectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for add tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeTagSelectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="removeAllTagSelectors" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for remove tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getTagSelector" type="rp:TagSelectorReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get tag selector</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAllTagSelectors" type="rp:TagSelectorListReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get all tag selectors</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getGlimpsedTimeout" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get glimpsed timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setGlimpsedTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set glimpsed timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getObservedThreshold" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get observed threshold</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setObservedThreshold" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set observed threshold</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getObservedTimeout" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get observed timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setObservedTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for set observed timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getLostTimeout" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get lost timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setLostTimeout" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> set lost timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rawReadIDs">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for raw read ids</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadReportType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Read report of ids</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="readIDs">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for read ids</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadReportType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Read report of ids</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
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<xsd:element name="read">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for read</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="returnValue" type="rp:ReadReportType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Read report of ids</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="writeID" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for write id</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="write" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for write</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="kill" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for kill</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadCyclesPerTrigger" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get read cycles per trigger </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setReadCyclesPerTrigger" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for set read cycles per trigger </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxReadDutyCycle" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for get read duty cycle percentage</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setMaxReadDutyCycle" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for set read duty cycle percentage</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getReadTimeout" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get read timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setReadTimeout" type="rp:noParamType">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">reply for set read timeout</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getSession" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get session</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="setSession" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for set session</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerReply">
<xsd:choice>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger object replies </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="create" type="rp:TriggerReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for create Trigger</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getMaxNumberSupported" type="rp:intReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get max number of supported triggers</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>reply for get name</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getType" type="rp:TriggerTypeReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get type</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="getValue" type="rp:TriggerValueReturnType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for get value</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="fire" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> reply for fire (trigger)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
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</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>For standard and vendor extensions</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TriggerTypeReply">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> Trigger type enumeration object replies. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
<xsd:element name="getSupportedTypes" type="rp:TriggerTypeListReturnType"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TagFieldReply">
<xsd:choice>
<xsd:element name="create" type="rp:TagFieldReturnType"/>
<xsd:element name="getName" type="rp:StringReturnType"/>
<xsd:element name="getTagFieldName" type="rp:StringReturnType"/>
<xsd:element name="setTagFieldName" type="rp:noParamType"/>
<xsd:element name="getMemoryBank" type="rp:intReturnType"/>
<xsd:element name="setMemoryBank" type="rp:noParamType"/>
<xsd:element name="getOffset" type="rp:intReturnType"/>
<xsd:element name="setOffset" type="rp:noParamType"/>
<xsd:element name="getLength" type="rp:intReturnType"/>
<xsd:element name="setLength" type="rp:noParamType"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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A.4 Lược đồ Notification - Notification Schema
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="urn:epcglobal:rp:xsd:1" xmlns:rp="urn:epcglobal:rp:xsd:1"
xmlns:epcglobal="urn:epcglobal:xsd:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
<epcglobal:copyright>Copyright ©2003-2006 Epcglobal Inc., All Rights Reserved.</epcglobal:copyright>
<epcglobal:disclaimer>EPCglobal Inc., its members, officers, directors, employees, or
agents shall not be liable for any injury, loss, damages, financial or otherwise,
arising from, related to, or caused by the use of this document. The use of said
document shall constitute your express consent to the foregoing exculpation.</epcglobal:disclaimer>
<epcglobal:specification>ReaderProtocol (RP) version 1.1</epcglobal:specification>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:include schemaLocation="RpCommon.xsd"/>
<xsd:import namespace="urn:epcglobal:xsd:1" schemaLocation="./EpcGlobal.xsd"/>
<!-- ReaderProtocol Notification -->
<xsd:element name="Notification">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> This element defines a Readerprotocol
Notification.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">id of this Notification</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reader" type="rp:ReaderType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readersending the Notification</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="notifyTriggerName" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Trigger causing the Notification</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="notifyChannelName" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Notification </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
<xsd:element name="goodBye" type="rp:noParamType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">sent by Readerto gracefully
close this Notification </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="readReport" type="rp:ReadReportType" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Read reports</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##any" processContents="lax" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A standard or a vendor extension</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:any>
<!-- ReaderProtocol Notification types -->
<!-- elements inside are ordered in alphabetical order -->
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ackNack">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en"> This element defines a Readerprotocol Notification [reply] ACK/NACK.
It is
used when ACK/NACK is enabled for a Notification Channel and underlying transport doesn't support
ACK.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="epcglobal:Document">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="id" type="xsd:String">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">id of the Notification being
acknowledged/rejected</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reader" type="rp:ReaderType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readersending the Notification</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="notifyChannelName" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Notification Channel</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="isAck" type="xsd:boolean" default="true">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Whether this ackNack is an Ack.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ReaderType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">ReaderInformation</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ReaderEPC" type="epcglobal:EPC" minOccurs="0">
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<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">ReaderEPC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderName" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readername</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderHandle" type="xsd:int" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readerhandle</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderRole" type="xsd:String" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readerrole</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReaderTime" type="rp:ReaderTimeType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">Readertime</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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