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EPCglobal 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal  

Bản tóm tắt 

Tài liệu này định nghĩa và mô tả EPCglobal Architecture Framework – Hạ tầng kiến 

trúc EPCglobal. EPCglobal Architecture Framework là một tập hợp của những tiêu 

chuẩn tương quan cho phần cứng, phần mềm và giao diện dữ liệu, cùng với các dịch vụ 

cốt lõi được điều khiển bởi EPCglobal và những tổ chức được ủy quyền, tất cả dịch vụ 

của mục tiêu chung đối với việc nâng cấp chất lượng chuỗi cung ứng thông qua việc sử 

dụng các mã sản phẩm điện tử (EPCs). Tài liệu này có một số các mục tiêu: 

 

 Liệt kê ở mức cao đối với phần cứng, phần mềm và các chuẩn dữ liệu là thành 

phần của Hạ tầng kiến trúc EPCglobal và quan hệ giữa các thành phần. 

 

 Định nghĩa kiến trúc mức đỉnh của các dịch vụ cốt lõi được điều khiển bởi 

EPCglobal và những tổ chức được ủy quyền. 

 

 Giải thích những nguyên lý cơ bản với hướng dẫn việc thiết kế các chuẩn đơn lẻ 

và các thành phần dịch vụ lõi trong Hạ tầng kiến trúc EPCglobal. 

 

 Cung cấp các hướng dẫn mang tính kiến trúc đến người sử dụng đầu cuối và các 

đối tác công nghệ đang có ý định triển khai các tiêu chuẩn EPCglobal cũng như  

sử dụng các dịch vụ lõi thuộc về EPCglobal. 

 

Tài liệu này chỉ mô tả kiến trúc tổng thể, chỉ ra phương thức gắn kết các thành phần 

khác nhau để hình thành một thể thống nhất. Trách nhiệm của các tài liệu khác cung cấp 

yêu cầu kỹ thuật chi tiết nhằm triển khai mỗi thành phần thuộc Hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal. 

 

Đối tượng độc giả của tài liệu này 

Đối tượng độc giả của tài liệu này gồm: 

 

 Nhà phát triển phần cứng trong các lĩnh vực phát triển hệ thống thẻ EPC, các hệ 

thống và thiết bị đáp ứng EPC, bao gồm các thiết bị đọc và ghi dữ liệu thẻ. 

 

 Nhà phát triển phần mềm trong các lĩnh vực phát triển ứng dụng nền EPC và các 

ứng dụng nghiệp vụ sử dụng, tạo, lưu trữ và/hay trao đổi thông tin liên quan đến 

EPC. 
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 Các nhà xây dựng doanh nghiệp và các nhà tích hợp hệ thống mà tích hợp các 

tiến trình liên quan tới EPC và các ứng dụng vào trong các kiến trúc doanh 

nghiệp. 

 

 Thành viên của các nhóm làm việc EPCglobal (bao gồm các nhóm phần mềm, 

nhóm phần cứng và các nhóm nghiệp vụ) đang thực hiện các công việc định 

nghĩa các yêu cầu và phát triển các chuẩn EPCglobal. 

 

 Các nhóm ngành, các tổ chức quản lý và các công ty đang phát triển hay đang 

quan sát các quá trình kinh doanh mà dựa vào công nghệ EPC. 

 

 Người dân người muốn tìm hiểu các nguyên lý và các thuật toán của hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal. 

 

Tình trạng của tài liệu này 

 

Phần này mô tả tình trạng của tài liệu này tại thời điểm phát hành. Các tài liệu khác có 

thể thay thế tài liệu này. Tình trạng mới nhất của chuỗi tài liệu này được lưu tại 

EPCglobal. Xem www.epcglobalinc.org để có thêm thông tin. 

 

Tài liệu này là một tài liệu EPCglobal đã được thông qua và có sẵn cho mọi người. 

 

Các góp ý cho tài liệu này nên được gửi tới ủy ban xét duyệt kiến trúc EPCglobal  

arc request@epclinklist.epcglobalinc.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epcglobalinc.org/
mailto:request@epclinklist.epcglobalinc.org
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1 Giới thiệu 

Tài liệu này định nghĩa và mô tả EPCglobal Architecture Framework – Hạ tầng kiến 

trúc EPCglobal. EPCglobal Architecture Framework là một tập hợp của những tiêu 

chuẩn tương quan cho phần cứng, phần mềm và giao diện dữ liệu, cùng với các dịch vụ 

cốt lõi được điều khiển bởi EPCglobal và những tổ chức được ủy quyền, tất cả dịch vụ 

của mục tiêu chung đối với việc nâng cấp chất lượng chuỗi cung ứng thông qua việc sử 

dụng các mã sản phẩm điện tử (EPCs) 

 

Lợi ích cơ bản của hạ tầng kiến trúc EPCglobal là những người sử dụng EPCglobal và 

các nhà cung cấp giải pháp khác. Người sử dụng EPCglobal là tổ chức nào sử dụng các 

dịch vụ cốt lõi EPCglobal, hay tham dự vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn 

EPCglobal để ph t t iể  các tiêu chuẩn EPCglobal. Người sử dụng EPCglobal có 

thể được phân loại như là người sử dụng đầu cuối hay nhà cung cấp giải pháp (hoặc cả 

hai). Một người sử dụng đầu cuối là người sử dụng EPCglobal thuê các tiêu chuẩn 

EPCglobal và các dịch vụ cốt lõi EPCglobal như một phần của các hoạt động kinh 

doanh của họ. Một nhà cung cấp giải pháp là một tổ chức triển khai các hệ thống cho 

người sử dụng đầu cuối, sử dụng các tiêu chuẩn EPCglobal và các dịch vụ cốt lõi 

EPCglobal. (Một nhà cung cấp giải pháp cũng có thể hoặc không là một người sử dụng 

EPCglobal). Tác động hiệu ứng của người sử dụng EPCglobal tương tác với EPCglobal 

và với người sử dụng khác sử dụng các phần tử của hạ tầng kiến trúc EPCglobal được 

gọi là “mạng EPCglobal ”. 

 

Tài liệu này có một số các mục tiêu sau: 

 Liệt kê ở mức cao đối với phần cứng, phần mềm và các chuẩn dữ liệu là thành 

phần của Hạ tầng kiến trúc EPCglobal và quan hệ giữa các thành phần. Những 

tiêu chuẩn này được thực hiện bởi hệ thống phần cứng và phần mềm trong mạng 

EPCglobal, bao gồm các cấu phần được phát triển bởi cá nhân những người sử 

dụng EPCglobal cũng như các dịch vụ lõi EPCglobal được phát triển bởi 

EPCglobal và các tổ chức được ủy quyền. 

 

 Định nghĩa kiến trúc mức đỉnh của các dịch vụ cốt lõi EPCglobal mà nó cung 

cấp các dich vụ chung đến tất cả người sử dụng của mạng EPCglobal, thông qua 

các giao diện được định nghĩa như là một phần của hạ tầng kiến trúc EPCglobal. 

 

 Giải thích những nguyên lý cơ bản hướng dẫn việc thiết kế các tiêu chuẩn cá 

nhân và các cấu phần dịch vụ lõi trong mạng EPCglobal. Những nguyên lý cơ 

bản này cung cấp tính đồng nhất qua tất cả các thành phần của hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal và cung cấp hướng dẫn cho sự phát triển của các tiêu chuẩn trong 

tương lai và các dịch vụ cốt lõi mới. 
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 Cung cấp các hướng dẫn mang tính kiến trúc đến người sử dụng đầu cuối và các 

đối tác công nghệ đang có ý định triển khai các tiêu chuẩn EPCglobal cũng như  

sử dụng các dịch vụ lõi thuộc về EPCglobal, và đặt ra các mong đợi như các 

thành phần này sẽ thực hiện chức năng như thế nào. 

 

Tài liệu này chỉ mô tả kiến trúc tổng thể, chỉ ra phương thức gắn kết các thành phần 

khác nhau để hình thành một thể thống nhất. Trách nhiệm của các tài liệu khác cung cấp 

yêu cầu kỹ thuật chi tiết nhằm triển khai mỗi thành phần thuộc Hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal.. Đặc biệt:  

 Mỗi thành phần phần cứng, phần mềm và các giao diện dữ liệu được định nghĩa 

một cách quy chuẩn bởi các đặc tả EPCglobal, hay bởi các tiêu chuẩn được tạo 

ra bởi các chuẩn khác. Các đặc tả EPCglobal được phát triển bởi các hội viên 

EPCglobal thông qua Tiến trình phát triển các tiêu chuẩn EPCglobal (SDP) 

[SDP1.1]. Các đặc tả EPCglobal là quy chuẩn, và việc triển khai là phụ thuộc 

vào việc thích nghi và các yêu cầu chứng nhận. 

 

Một ví dụ của giao diện là giao thức thẻ Gen 2 (thế hệ thứ 2) Lớp 1 UHF (UHF 

Class 1 Gen 2 Tag Protocol) chỉ rõ một giao thức truyền thông tần số radio bởi 

một thẻ nhận dạng tần số radio và một thiết bị đầu đọc RFID có thể tương tác. 

Giao diện này được định nghĩa một cách quy chuẩn trong đặc tả giao thức thẻ 

thế hệ thứ hai lớp 1 (UHF Class 1 Gen 2 Tag Protocol). 

 

 Việc thiết kế các cấu phần phần cứng và phần mềm thực hiện các đặc tả 

EPCglobal là độc quyền với các nhà cung cấp và người sử dụng đầu cuối mà tạo 

ra những linh kiện này. Trong khi các đặc tả EPCglobal cung cấp các hướng dẫn 

quy chuẩn liên quan đến cách hoạt động của các giao diện giữa các cấu phần, 

người triển khai được tự do đổi mới trong thiết kế các thành phần cho đến khi 

triển khai các đặc tả giao diện một cách đúng đắn. 

 

Một ví dụ về cấu phần đó là thẻ RFID, thẻ RFID là sản phẩm của nhà sản xuất 

thẻ cụ thể. Thẻ này tuân theo đặc tả giao thức thẻ thế hệ thứ 2 lớp 1 UHF 

 

 Một trường hợp đặc biệt của các cấu phần triển khai các đặc tả là các cấu phần 

được điều khiển và triển khai bởi bản thân EPCglobal (hay bởi các tổ chức khác 

mà EPCglobal ủy quyền). Các cấu phần này được ám chỉ như các dịch vụ cốt lõi 

EPCglobal, và cung cấp các dịch vụ đến tất cả người sử dụng EPCglobal và các 

tổ chức được ủy quyền, và các thiết kế chi tiết có thể được làm theo quyết định 

của EPCglobal. 
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Một ví dụ của dịch vụ cốt lõi EPCglobal là dịch vụ tên đối tượng (Object Name 

Service - ONS) cung cấp một cách đăng ký tập trung một cách logic qua một 

EPC có thể được gắn với các dịch vụ thông tin. ONS được điều khiển bởi 

EPCglobal, với triển vọng triển khai xa hơn, trách nhiệm này được ủy quyền cho 

nhà thầu của ONS vận hành dịch vụ ONS “gốc”, nhà thầu có thể ủy quyền trách 

nhiệm điều khiển các dịch vụ khác cho các tổ chức khác. 

Tại thời điểm viết tài liệu này, một số thành phần của hạ tầng kiến trúc EPCglobal đã 

được hiểu một cách rõ ràng và đúng đắn, vì thế các tiêu chuẩn EPCglobal có thể đã tồn 

tại hoặc đang trong quá trình phát triển. Các thành phần khác của hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal mới được hiểu ít hơn, nhưng được tin tưởng là tồn tại dựa trên việc phân tích 

các trường hợp đã biết. Trong những trường hợp này, sự tiếp cận kiến trúc vẫn chưa 

phải là cuối cùng, và vì thế làm việc phát triển các chuẩn hay việc thiết kế các dịch vụ 

cốt lõi thêm vào vẫn chưa được bắt đầu (mặc dù việc phân tích kiến trúc là cơ bản trong 

ủy ban xét duyệt kiến trúc ). Tài liệu này xác định một cách rõ ràng những phần của hạ 

tầng kiến trúc EPCglobal đã được hiểu về mặt kiến trúc và những phần này cần làm việc 

thêm nữa. Tài liệu này sẽ là nền tảng cho công việc thông qua và cuối cùng là tài liệu 

hóa các quyết định về tính kiến trúc xung quanh những phần sau này khi công việc tiếp 

tục. 
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2 Tổng quan về hạ tầng kiến trúc  

Biểu đồ sau đây minh hoạ cho các hoạt động được thực hiện bởi người sử dụng và phạm 

vi của các thành phần hạ tầng kiến trúc EPCglobal trong các hoạt động này. 

    

 

Interactions (tương tác) 

Peer-to-peer exchange of data about EPCs (trao đổi dữ liệu 

ngang hàng giữa các EPC) 

2.1 Các hoạt động của hạ tầng kiến trúc  

Biểu đồ trên, có ba hoạt động chính được minh hoạ, mỗi hoạt động được hỗ trợ bởi một 

nhóm các chuẩn bên trong hạ tầng kiến trúc EPCglobal.  

• Trao đổi đối tượng vật lý EPC   Nhiều người sử dụng trao đổi các đối tượng 

vật lý được định danh bởi các mã sản phẩm điện tử (EPCs). Đối với nhiều người 

sử dụng đầu cuối của mạng EPCglobal, các đối tượng vật lý là những món hàng 

thương mại, người sử dụng là các bên trong một dây chuyền cung cấp những 

hàng hoá này, và sự trao đổi đối tượng vật lý bao gồm những hoạt động như 

giao, nhận, ... Có nhiều cách sử dụng khác với mô hình hàng hoá thương mại, 

nhưng vẫn phải tuân theo việc đánh thẻ cho vài hay nhiều đối tượng. Hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal định nghĩa các chuẩn trao đổi đối tượng vật lý, được thiết 
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kế để đảm bảo rằng khi một người sử dụng truyền một đối tượng vật lý đến một 

người sử dụng khác, người sử dụng sau sẽ có thể xác định được EPC của đối 

tượng vật lý và hiểu nó một cách đúng đắn. 

 • Trao đổi dữ liệu EPC     Những người sử dụng có lợi từ mạng EPCglobal bằng 

việc trao đổi dữ liệu với nhau, tăng tầm nhìn họ có với sự di chuyển của các đối 

tượng vật lý ra ngoài bốn bức tường của họ. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal định 

nghĩa các chuẩn trao đổi dữ liệu EPC, cung cấp một phương tiện cho người sử 

dụng chia sẻ dữ liệu về EPCs với những người khác thông qua tương tác ngang 

hàng trực tiếp, và cũng cung cấp sự truy cập đến các dịch vụ cốt lõi EPCglobal 

và các dịch vụ được chia sẻ khác hỗ trợ cho những trao đổi này. 

• Hạ tầng EPC    Để có dữ liệu EPC để chia sẻ, mỗi người sử dụng đưa ra các 

thao tác trong giới hạn của họ để tạo ra EPCs cho những đối tượng mới, theo sự 

dịch chuyển của đối tượng bằng hướng của các mã EPC, thu thập thông tin vào 

các hệ thống bản ghi trong tổ chức. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal định nghĩa các 

chuẩn giao diện cho các cấu phần hạ tầng chủ yếu được yêu cầu thu thập và ghi 

nhận dữ liệu EPC, theo cách đó cho phép người sử dụng xây dựng các hệ thống 

của họ bằng việc sử dụng các cấu phần có thể cùng hoạt động.    

Sự phân chia các hoạt động này giúp cho việc hiểu toàn bộ tổ chức và phạm vi của các 

hạ tầng kiến trúc EPCglobal rõ hơn, nhưng không quá cứng nhắc. Trong nhiều trường 

hợp, hai nhóm đầu tiên nói đến sự tương tác thương mại chéo nhau, trong khi nhóm thứ 

ba mô tả các hoạt động nội bộ (intra-enterprise), điều này không phải luôn đúng. Ví dụ, 

một tổ chức dùng EPCs để lưu vết các tài sản nội bộ, trong trường hợp này chuẩn trao 

đổi đối tượng vật lý được áp dụng trong một tình huống không có trao đổi thương mại 

chéo. Ngược lại, một doanh nghiệp gia công một số các hoạt động của nó do đó các tiêu 

chuẩn hạ tầng cuối cùng được áp dụng ngoài công ty. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được 

thiết kế để gửi cho người sử dụng EPCglobal có nhiều tùy chọn trong việc áp dụng các 

chuẩn mực để phù hợp với các nhu cầu hoạt động kinh doanh riêng biệt của họ. 

2.2 Các chuẩn hạ tầng kiến trúc 

Bảng sau đây tóm tắt các chuẩn bên trong hạ tầng kiến trúc EPCglobal theo ba hoạt 

động được mô tả trong phần trước. Mô tả thêm của mỗi tiêu chuẩn được đưa ra trong 

phần 5. Bảng này được dự kiến chủ yếu như một chỉ số của tất cả các cấu phần hiện tại 

của hạ tầng kiến trúc EPCglobal, không phải là một bản đồ chỉ dẫn cho các công việc 

trong tương lai. 

 



 10 

 
Hoạt động  Chuẩn  Tình trạng   Tham khảo  

Object Exchange 

(Trao đổi đối tượng) 

UHF Class 0 Gen 1 RF Protocol  

(Giao thức RF thế hệ 1 lớp 0 UHF ) 

(Note 4, below) [UHFC0] 

UHF Class 1 Gen 1 RF Protocol  

(Giao thức RF thế hệ 1 lớp 1 UHF ) 

(Note 4, below)  

 

[UHFC1G1]  

HF Class 1 Gen 1 Tag Protocol  

(Giao thức thẻ thế hệ 1 lớp 1 HF ) 

(Note 5, below)  

 

[HFC1]  

UHF Class 1 Gen 2 Tag Protocol  

(Giao thức thẻ thế hệ 2 lớp 1 UHF ) 

Ratified  

(Đã thông qua) 

[UHFC1G2]  

EPC Tag Data Specification  

(Đặc tả dữ liệu thẻ EPC ) 

Ratified  

(Đã thông qua) 
[TDS1.1] 

 

(Hạ tầng) 
Reader Protocol  

(Giao thức đầu đọc) 

In development  

(Đang phát triển) 

[RP1.0]  

Reader Management  

(Quản lý đầu đọc) 

In development  

(Đang phát triển) 

[RM1.0]  

Tag Data Translation 

(Dịch dữ liệu thẻ)  

In development  

(Đang phát triển) 

[TDT1.0]  

Application Level Events (ALE)  

(Các sự kiện mức ứng dụng)  

In development  

(Đang phát triển) 

[ALE1.0]  

EPCIS Capture Interface  

Giao diện EPCIS Capture 

In development 

(Đang phát triển)  

[EPCIS1.0]  

EPCIS Data Specification  

(Đặc tả dữ liệu EPCIS) 

In development  

(Đang phát triển) 
[EPCIS1.0] 

Data Exchange 

(Trao đổi dữ liệu) 
EPCIS Query Interface  

(Giao diện truy vấn EPCIS) 

In development  

(Đang phát triển) 

[EPCIS1.0]  

ONS  In development 

(Đang phát triển)  

[ONS1.0]  

EPCIS Discovery  

(Khám phá) 

TBD (Note 3) 

 

(none)  

Subscriber Authentication  

(Xác thực người sử dụng) 

TBD (Note 3)  (none)  

 

Các chú ý cho các cột “Trạng thái” của bảng trên: 

 

1. “Đã thông qua” chỉ ra đặc tả EPCglobal đã được thông qua. 

 

2. “Đang phát triển” chỉ ra việc phát triển đặc tả đã được công bố và đang trong tiến 

trình phát triển các chuẩn EPCglobal. 
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3. “TBD” chỉ ra một khu vực kỹ thuật được mong đợi sẽ được đưa ra trong hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal nhưng những yêu cầu là vẫn đang trong quá trình nghiên cứu 

của các nhóm hoạt động nghiệp vụ hay ủy ban xét duyệt kiến trúc. 

 

4. Trước khi đưa ra EPCglobal vào tháng 11 năm 2003, trung tâm Auto-ID cũ đã phát 

hành 2 đặc tả giao thức thẻ UHF được nói trong tài liệu này là thế hệ 1 lớp 0 UHF 

và  thế hệ 1 lớp 1 UHF. Những đặc tả này không phải là chuẩn của EPCglobal, 

chúng được thay thế bởi  giao thức thế hệ 2 lớp 1 UHF đã được EPCglobal thông 

qua vào tháng 12 năm 2004. 

 

5.  Trước khi đưa ra EPCglobal vào tháng 11 năm 2003, trung tâm Auto-ID cũ cũng đã 

phát hành đặc tả giao thức thẻ HF được nói đến trong tài liệu này là HF lớp 1. Yêu 

cầu nghiệp vụ cho chuẩn EPCglobal của giao thức thẻ HF đang được đưa ra tại thời 

điểm viết tài liệu này. 

 

Trong bảng trên, đặc tả dữ liệu EPCIS được chỉ ra như việc kết nối các nhóm của chuẩn 

cơ sở hạ tầng và chuẩn trao đổi dữ liệu. Giống như vậy, mô tả dữ liệu thẻ EPC được cho 

là sự kết nối của các nhóm chuẩn trao đổi đối tượng và tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng, dù thực 

tế nó cũng nối với nhóm trao đổi dữ liệu. 

3 Mục tiêu của hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

Phần này đưa ra các mục tiêu ở mức cao của hạ tầng kiến trúc EPCglobal dưới dạng 

những lợi ích cung cấp cho người sử dụng EPCglobal 

3.1 Vai trò của các tiêu chuẩn 

Các tiêu chuẩn EPCglobal được tạo ra với các mục tiêu sau: 

 

 Tạo điều kiện cho viêc trao đổi thông tin và các đối tượng vật lý giữa các đối tác 

với nhau. 

Để trao đổi thông tin, các bên phải có sự thoả thuận trước liên quan tới cấu trúc và 

ngữ nghĩa của dữ liệu được trao đổi, và các cơ chế để việc trao đổi được tiến hành. 

Chuẩn EPCglobal bao gồm các chuẩn dữ liệu và các chuẩn trao đổi thông tin tạo 

thành cơ sở cho việc trao đổi thương mại chéo nhau. Giống như vậy, để trao đổi các 

đối tượng vật lý, các bên phải có thoả thuận trước liên quan tới các đối tượng vật lý 

mang các mã sản phẩm điện tử như thế nào mà các bên đều có thể hiểu được. Chuẩn 

EPCglobal bao gồm các đặc tả cho các thiết bị RFID và các chuẩn dữ liệu quy định 

nguyên tắc đánh mã EPCs trên các thiết bị này.  
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 Đẩy mạnh sự tồn tại của một thị trường cạnh tranh đối với các thiết bị hệ thống 

Chuẩn EPCglobal định nghĩa các giao diện giữa các cấu phần hệ thống tạo điều kiện 

khả năng cùng làm việc từ những cấu phần được sản xuất bởi các nhà cung cấp khác 

nhau (hay trong nhà). Nó cũng cung cấp sự lựa chọn cho người sử dụng đầu cuối 

trong việc triển khai các hệ thống trao đổi thông tin với các đối tác bên ngoài, và hệ 

thống chỉ  sử dụng các đối tượng trong nội bộ.  

 

 Khích lệ sự đổi mới 

Các chuẩn EPCglobal chỉ định nghĩa các giao diện mà không triển khai. Người triển 

khai được khuyến khích đổi mới các sản phẩm và các hệ thông họ tạo ra, các chuẩn 

giao diện đảm bảo khả năng cùng hoạt động giữa các hệ thống cạnh tranh. 

3.2 Các tiêu chuẩn chung 

EPCglobal tạo và sử dụng các tiêu chuẩn chung. Điều đó đảm bảo rằng hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới và tạo sự khích lệ các nhà cung cấp giải 

pháp hỗ trợ cho hạ tầng (framework). Các tiêu chuẩn EPCglobal được phát triển để 

dùng chung. EPCglobal sử dụng các tiêu chuẩn chung có sẵn khi thích hợp, và 

EPCglobal cũng làm việc với các tổ chức tiêu chuẩn được công nhận để thông qua các 

chuẩn tạo ra bởi EPCglobal. 

3.3  Hệ thống mở 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được mô tả trong một cách thức mở và trung lập. Các giao 

diện giữa các thành phần kiến trúc được mô tả trong các chuẩn mở, được phát triển bởi 

cộng đồng qua tiến trình phát triển các tiêu chuẩn EPCglobal hay tiến trình tương đương 

trong tổ chức chuẩn khác. Chính sách sở hữu trí tuệ của EPCglobal được thiết kế quyền 

mở và tự do trong việc triển khai các tiêu chuẩn EPCglobal cho các hệ thống và phần 

mở rộng. 

3.4 Tính độc lập nền 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal có thể triển khai trên nền phần cứng và phần mềm không 

đồng nhất. Độc lập nền nghĩa là cấu trúc và ngữ nghĩa của dữ liệu một cách trừu tượng 

được tách biệt giữa chi tiết hóa các dịch vụ truy cập dữ liệu và gắn với các giao thức 

giao diện liên quan. Các giao diện sử dụng nền và ngôn ngữ lập trình công nghệ trung 

lập (e.g., SOAP messaging [SOAP1.2]). 

3.5 Khả năng nâng cấp và mở rộng 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được thiết kế đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng đầu 

cuối, từ việc triển khai thí điểm tối thiểu trong nội bộ đơn vị của người sử dụng đầu 

cuối, đến việc triển khai toàn bộ qua chuỗi hệ thống cung cấp. Những đặc tả này cung 

cấp một tập hợp lõi của các kiểu dữ liệu và các hoạt động, và cũng cung cấp một vài mở 
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rộng tập hợp cốt lõi cho các mục địch cụ thể đối với một lĩnh vực cụ thể hay một khu 

vực ứng dụng. Sự mở rộng không chỉ cung cấp cho các yêu cầu riêng biệt đưa ra theo 

tác dụng đòn bẩy của nhiều hạ tầng chuẩn, mà cũng cung cấp một cách tự nhiên cho các 

tiêu chuẩn phát triển và lớn lên theo thời gian. 

3.6 Bảo mật 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được thiết kế tạo ra một môi trường an toàn cho các hoạt 

động bên trong và bên ngoài công ty. Các đặc tính bảo mật được xây dựng thành các 

đặc tả, hay các bài toán an toàn. 

3.7 An toàn thông tin 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được thiết kế đáp ứng nhu cầu bảo vệ thông tin mật và 

thông tin cá nhân của các cá nhân và tổ chức. Trong khi nhiều bên có thể sẵn sàng từ bỏ 

các yếu tố cá nhân để có các thông tin và các lợi ích khác, tất cả họ yêu cẩu quyền để 

kiểm soát quyết định đó. Uỷ ban định hướng chính sách chung EPCglobal(PPSC) có 

trách nhiệm tạo và duy trì chính sách an toàn thông tin của EPCglobal. Độc giả vui lòng 

tham khảo thêm tài liệu PPSC để có thêm thông tin. 

 

Chính sách an toàn thông tin EPCglobal đưa ra đã lường trước được một số yếu tố của 

chính sách an toàn thông tin sẽ dựa vào những đặc tính của hạ tầng kiến trúc EPCglobal  

để triển khai. Giao thức thẻ thế hệ thứ 2 lớp 1 UHF cung cấp một mã 32-bit “Hủy 

(Kill)” để huỷ nhanh các thẻ tại điểm bán hay các điểm khác mà quyền sở hữu của một 

mặt hàng được đánh mã thẻ chuyển đến một thành viên trong xã hội. Các khía cạnh 

mang tính kiến trúc khác được mong đợi sẽ rõ hơn khi chính sách an toàn thông tin 

được đưa ra, và sẽ được mô tả trong các phiên bản mới của tài liệu này 

3.8 Các chuẩn và kiến trúc ngành 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được thiết kế làm việc và bổ sung các chuẩn và kiến trúc 

các ngành đang tồn tại . Ví dụ, ngành tự động hoá hay ngành chăm sóc sức khoẻ có các 

công đoạn đăng ký,  trao đổi dữ liệu, … nên sử dụng mạng EPCglobal. Các ngành công 

nghiệp hàng hoá tiêu dùng phản ứng nhanh (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) là 

một minh chứng điển hình. 

 

Một ví dụ cụ thể là việc đầu tư hiệu quả mà công ty FMCG đã tạo ra cơ chế đồng bộ dữ 

liệu và sẽ tiếp tục trong tương lai. Tùy thuộc vào ngành công nghiệp, việc tham gia hay 

tính khả thi của thương mại điện tử được xem như điều kiện tiên quyết hay như phần bổ 

sung để sử dụng mạng EPCglobal trong phạm vi của nó để nâng cao các hoạt động của 

dây chuyền cung cấp. 
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3.9 Tính mở, quá trình cộng đồng 

Quá trình phát triển các chuẩn EPCglobal tạo ra các tiêu chuẩn mà có liên quan hay 

mang lại lợi ích cho người sử dụng đầu cuối. Các khía cạnh quan trọng của quá trình 

này bao gồm: 

 

 Người sử dụng đầu cuối tham gia vào việc phát triển các yêu cầu thông qua các 

nhóm hoạt động nghiệp vụ. 

 

 Tiến trình mang tính mở và khuyến khích tất cả người sử dụng EPCglobal có 

những hiểu biết liên quan tham gia vào các nhóm làm việc để tạo ra các tiêu 

chuẩn mới. 

 

 Các chuẩn mới được xét duyệt ở một vài cột mốc bởi một cộng đồng lớn trước 

khi được thông qua bản cuối cùng. 

4 Các nguyên lý công nghệ cơ bản 

Phần này giải thích các nguyên lý thiết kế làm cơ sở cho các phần của hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal. Các nhóm làm việc cần tính đến những nguyên lý này khi phát triển các đặc 

tả mới. 

4.1 Định danh duy nhất 

Một nguyên lý cơ bản của kiến trúc mạng EPCglobal là gán giá trị định danh duy nhất 

cho các đối tượng vật lý, đơn vị tải, vị trí, tài sản, và các thực thể khác mà quá trình sử 

dụng được lưu vết.  “Định danh duy nhất” đơn giản là một cái tên, như tên được gắn với 

một thực thể này khác với tên được gắn với một thực thể khác. Trong kiến trúc mạng 

EPCglobal, định danh duy nhất là mã sản phẩm điện tử (Electronlic Product Code), 

được định nghĩa trong đặc tả dữ liệu thẻ EPCglobal [TDS1.1]. 

 

Định danh duy nhất trong kiến trúc mạng EPCglobal, thể hiện trong mã sản phẩm điện 

tử, có những đặc điểm sau: 

 

 Tính duy nhất  EPC được gắn cho một thực thể khác với EPC được gắn với một 

thực thể khác (xem bên dưới để biết các trường hợp ngoại lệ). 

 

 Tính liên kết   EPC  không phải là một cấu trúc đặt tên đơn giản, mà là một tập 

hợp của các cấu trúc đặt tên khác nhau. Điều này cho phép các cấu trúc đặt tên 

đang tồn tại được hợp nhất thành hệ thống EPC, vì thế EPC là bộ định danh 

chung. Thuộc tính này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự thông qua rộng rãi 

của EPC, sẽ là khó khăn hơn nhiều nếu chỉ thông qua cấu trúc đặt tên đơn. 
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Ví dụ, cả các mã GS1 SSCC và các mã GS2 GRAI [EANUCC] cũng là những 

EPC hợp lệ. Nhiều cách thể hiện cụ thể của EPC sử dụng hệ thống tiêu đề 

(header) (theo cách biểu thị ở dạng nguyên bản hay mã nhị phân ) để phân biệt 

nguyên tắc nhận dạng với một nguyên tắc khác, khi một EPC được so sánh với 

một cái khác bao gồm cả tiêu đề, vì thế EPCs được tạo ra từ những nguyên tắc 

khác sẽ luôn khác biệt. Tiêu đề cũng luôn luôn được coi là một phần không tách 

rời của EPC. 

 

EPC được thiết kế liên kết các cấu trúc đặt tên, tuy nhiên có thế có các thoả hiệp 

thực hiện, đặc biệt đối với việc thực hiện thẻ RFID, khi nhiều cấu trúc đặt tên 

được sử dụng trong cùng ngữ cảnh nghiệp vụ. Với lí do này, có thể tối thiểu hoá 

số lượng của các cấu trúc đặt tên riêng biệt được sử dụng trong các ngành công 

nghiệp nhất định. 

 

 Sự độc lập trong thể hiện EPC  EPCs được định nghĩa về mặt cấu trúc trừu 

tượng có một số cách nhận dạng cụ thể. Đặc biệt quan trọng là nhận dạng nhị 

phân sử dụng trong thẻ RFID và bộ nhận dạng tài nguyên chung (URI) được 

dùng cho việc trao đổi dữ liệu. Các quy tắc chuyển đổi tồn tại, và tạo ra mẫu để 

máy có thể đọc được của những tắc này. 

 

 Phân quyền phi tập trung   EPCs được thiết kế để các tổ chức độc lập có thể tạo 

ra EPCs mới mà không bị xung đột thông qua một nguyên tắc thứ bậc, không 

giống như hệ thống tên miền Internet dù được cấu trúc nhiều hơn. EPCglobal 

hoạt động như người có thẩm quyền cấp đăng ký cho toàn bộ tên miền EPC. 

Mỗi cấu trúc đặt tên được liên kết trong tên miền EPC có một không gian mã 

được quản lý bởi một đại lý cấp phát. Đối với các cấu trúc đặt tên EPC dựa trên 

nhóm mã GS1 (SGTIN, SSCC), ví dụ, GS1 là đại lý cấp phát . Một đại lý cấp 

phát định vị một phần của khoảng trống của EPC cho một tổ chức người sử 

dụng, người sau đó trở thành “Nhà quản lý EPC” đối với khối mã đó. Ví dụ đối 

với mã GS1 được làm bằng việc gắn một tiền tố của công ty cho một người sử 

dụng. Người sử dụng sau đó tự do tạo các EPCs vào bên trong phần được phép 

mà không cần sự phối hợp hay đại lý bên ngoài nào nữa. (Vì có một vài cấu trúc 

đặt tên EPC dựa vào các mã GS1, gắn với một tiền tố đơn lẻ của công ty có ảnh 

hưởng đối với việc định vị một số khối mã cho người sử dụng, một khối mã bên 

trong mỗi nguyên tắc đánh mã GS1). 

 

 Cấu trúc  EPCs không hoàn toàn là một chuỗi ngẫu nhiên, đúng hơn là có một 

cấu trúc bên trong định dạng các trường là ngẫu nhiên, hoạt động trong một 

phạm vi nhất định trong mô hình phân quyền phi tập trung, như đã mô tả ở phần 

trên. Nổi bật hơn, cấu trúc bên trong của EPC là cần thiết trong việc nâng cấp 
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các dịch vụ tra cứu như là dịch vụ tên đối tượng triển khai cấu trúc của EPCs để 

phân bổ quá trình tra cứu qua một mạng của các dịch vụ có tính quy mô.  

 

 Trọng lượng nhẹ  EPCs chỉ có cấu trúc và thông tin đủ để thực hiện các mục tiêu 

trên. Các thông tin khác được gắn với các thực thể EPC mang theo không được 

mã hóa vào bản thân EPC, nhưng được gắn với EPC thông qua các phương tiện 

khác. 

 

EPCs là duy nhất một cách toàn cục trong hầu hết các tình huống, tuy nhiên có một 

số trường hợp EPC không phải là duy nhất. Cụ thể, một phần của không gian EPC 

có thể bắt nguồn từ một nguyên tắc đánh mã có sẵn do đó tính duy nhất không được 

đảm bảo. Trong những tình huống như thế, không gian EPC đảm bảo tính duy nhất 

không nhiều hơn nguyên tắc đánh mã gốc. Ví dụ, các mã GS1 SSCC là không duy 

nhất trong mọi thời gian và không gian, nhưng vì kích thước bị giới hạn của không 

gian tên SSCC chúng được làm mới một cách định kỳ. Việc thực hiện tốt ra lệnh 

làm mới SSCC một cách thường xuyên hơn là thời gian tải trong hệ thống chuỗi 

cung ứng mà SSCC được gắn vào (cộng thêm một thời gian ghi nhớ dữ liệu hợp lý). 

Điều này loại bỏ khả năng hai SSCCs đồng nhất có thể hiển diện trên hai tải khác 

nhau tại cùng một thời điểm, nhưng nó vẫn là có thể để tìm ra SSCCs đồng nhất cho 

tải khác trong cơ sở dữ liệu mang tính lịch sử lâu dài. Các ứng dụng mà dựa vào các 

thuộc tính duy nhất của EPCs phải hiểu các thuộc tính của một số không gian tên 

EPC khác mà chúng có thể gặp phải và hoạt động theo. 

 

Trong những trường hợp khác, một thực thể vật lý đơn có thể có nhiều hơn một thực 

thể, và vì thế nhiều hơn một EPC. Một ví dụ điển hình của một việc tải mà ngồi trên 

một ván trượt màu có thể được tái sử dụng. Trong ví dụ này, có thể có một EPC 

đang biểu hiện việc tải, và EPC khác đang biểu hiện ván trượt có thể sử dụng lại 

này. (Trong hệ thống GS1, việc tải có thể được làm với một SSCC EPC, trong khi 

tấm trượt lại được làm với một GRAI EPC). Trong suốt quá trình tải hai EPC này có 

thể được gắn với cùng một thực thể vật lý, nhưng khi việc tải bị sụp đổ việc tải EPC 

bị hỏng, trong khi tấm trượt bảng mầu EPC tiếp tục tồn tại theo thời gian mà bảng 

mầu được sử dụng lại. Trong ví dụ này, có vẻ như là một thực thể vật lý bao gồm 

hai thực thể riêng biệt (bảng mầu và việc tải), và nhiều EPC được gắn với cùng một 

đối tượng thực ra là một mỗi EPC gắn với một thực thể. 

 

Ví dụ khác tính duy nhất toàn cục không bị ràng buộc khi công nghệ EPC được sử 

dụng cho các hệ thống đóng, như là việc sử dụng riêng biệt trong một công ty. 

Trong hầu hết các trường hợp, để đạt được tính duy nhất chung (chỉ cần có được số 

quản lý EPCglobal) vì vậy chỉ được sử dụng cho hệ thống đóng. Tuy nhiên, nhóm 

làm việc chuẩn dữ liệu thẻ đang cân nhắc liệu có hay không sự cung cấp đặc biệt 
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cho hệ thống đóng có thể được tạo ra trong một phiên bản mới của chuẩn dữ liệu thẻ 

EPC. 

4.2 Triển khai phân quyền phi tập trung 

 

Mạng EPCglobal liên kết các doanh nghiệp trong mạng toàn cầu. Nói một cách 

logic, mạng EPCglobal là tài nguyên chung được chia sẻ bởi những người sử dụng 

EPCglobal. Xét về khả năng nâng cấp, là không khả thi nếu triển khai tài nguyên 

dùng chung này như một đối tượng vật lý trong hệ thống máy tính được điều khiển 

bởi một nhà cầm quyền trung tâm. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal vì thế là phân quyền 

phi tập trung, có nghĩa là các chức năng tập trung một cách logic được phân bổ một 

hay nhiều các tiện ích cho người sử dụng EPCglobal. Trong một vài trường hợp, 

chúng được điều khiển bởi bản thân những người sử dụng EPCglobal. 

 

Yếu tố quan trọng của việc phân cấp trong hạ tầng kiến trúc EPCglobal là sự phân 

công của các mã EPC, và dịch vụ tra cứu ONS. Phân quyền phi tập trung được thảo 

luận chi tiết hơn trong phần 5.2, 7.1. và 7.3. 

4.3 Phân lớp các chuẩn dữ liệu- Mức đỉnh 

Hạ tầng kiến trúc gồm các chuẩn trao đổi dữ liệu phục vụ nhu cầu của nhiều ngành 

khác. Tuy nhiên, mỗi ngành có các yêu cầu cụ thể về dữ liệu cần được trao đổi và ý 

nghĩa của nó. 

 

Do đó, các chuẩn EPCgloabl quản lý dữ liệu được thiết kế phân lớp. Trong mỗi 

chuẩn dữ liệu, có một lớp hạ tầng áp dụng cho tất cả ngành sử dụng mạng 

EPCglobal. Phân lớp ở trên đỉnh là các chuẩn dữ liệu mức đỉnh trong hạ tầng chung, 

mỗi chuẩn mức đỉnh phục vụ nhu cầu của các nhóm nghành cụ thể. Các chuẩn dữ 

liệu mức đỉnh có thể mở rộng hay thu hẹp trong khả năng ứng dụng của chúng, 

trong nhiều trường hợp một chuẩn sẽ phục vụ một số ngành chia sẻ quy trình nghiệp 

vụ chung, một vài trường hợp khác một chuẩn là cho một ngành cụ thể.Thậm chí 

một nhóm cá thể đối tác thương mại phát triển các đặc tả riêng trên mức đỉnh của hạ 

tầng tương tự như chuẩn mức đỉnh. Các lớp hạ tầng được phát triển bởi các nhóm kỹ 

thuật EPCglobal, các yêu cầu cho các chuẩn mức đỉnh được phát triển bởi các nhóm 

ngành thích hợp. 

 

Hai tiêu chuẩn dữ liệu quan trọng là đặc tả dữ liệu thẻ EPC, và đặc tả dữ liệu EPCIS. 

Trong đặc tả dữ liệu thẻ EPC, các yếu tố hạ tầng bao gồm cấu trúc của “các bit tiêu 

để - header bits” trong cách hiển thị nhị phân EPC và cấu trúc URI chung trong cách 

hiển thị EPC ở dạng văn bản. Hai đặc điểm này tạo ra sự phân biệt giữa nguyên tắc 

đánh mã này với nguyên tắc đánh mã khác. Lớp ở mức đỉnh của đặc tả dữ liệu thẻ 
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EPC là những nguyên tắc đánh mã cụ thể được định nghĩa cho các nhóm ngành liên 

quan. 

 

Trong sự đặc tả dữ liệu EPCIS, các thành phần hạ tầng bao gồm mô hình dữ liệu 

trừu tượng thể hiện tổ chức chung chung thành dữ liệu chính và dữ liệu sự kiện 

mang tính giao dịch. Lớp ở mức đỉnh của đặc tả dữ liệu EPCIS định nghĩa các loại 

sự kiện, các loại dữ liêụ chính, và các thuộc tính dữ liệu chính được sử dụng trong 

ngành liên quan. 

4.4 Phân lớp của các đặc tả phần mềm- thuyết công nghệ 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal quan tâm chủ yếu đến việc khai thác dữ liệu mới nhận 

được từ việc sử dụng các mã sản phẩm điện tử và công nghệ RFID trong quy trình 

nghiệp vụ. Hầu hết nội dung của các chuẩn EPCglobal không dựa vào công nghê 

triển khai cụ thể như các dịch vụ Web, XML, AS2, EDI, vv. Mỗi doanh nghiệp có 

các yêu cầu riêng biệt, ưa thích các công nghệ quen thuộc, và những thay đổi tất yếu 

qua thời gian. 

 

Để đẩy mạnh khả năng ứng dụng sâu rộng nhất cho các chuẩn EPCglobal, các tiêu 

chuẩn phần mềm EPCglobal được định nghĩa sử dụng phương pháp phân lớp. Trong 

phương pháp này, nội dung trừu tượng của dữ liệu hay dịch vụ được định nghĩa sử 

dụng ngôn ngữ mô tả công nghệ trung lập như UML. Hơn nữa, đặc tả trừu tượng 

gắn với một hay nhiều công nghệ thực hiện cụ thể như XML, các dịch vụ web, … 

Hầu hết các kỹ thuật triển khai phù hợp với đặc tả EPCglobal đều tồn tại trong nội 

dung trừu tượng, phương pháp này đảm bảo rằng các công nghệ triển khai khác 

nhau có sự tương đồng với hệ thống. 

4.5 Tính mở rộng 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal thừa nhận sự thay đổi là tất yếu. Một nguyên lý thiết kế 

chung cho các chuẩn EPCglobal là tính mở cho việc mở rộng. Sự mở rộng bao gồm 

việc nâng cấp các chuẩn thông qua việc giới thiệu các phiên bản mới và việc mở 

rộng được thực hiện bởi doanh nghiệp liên quan, nhóm các doanh nghiệp cộng tác, 

hay theo ngành dọc, đưa ra các nhu cầu cụ thể chưa phù hợp hợp để cập nhật vào 

đặc tả EPCglobal. 

 

Các chuẩn EPCglobal có các điểm xác định cơ chế mở rộng, và cung cấp các cơ chế 

thực hiện. Cơ chế mở rộng được thiết kế có thể tương thích ngược - backward 

compatibility (một phiên bản mới hay mở rộng vẫn hoạt động được với phiên bản cũ 

hơn) và tương thích tiến – forward compatibility (phiên bản cũ có thể hoạt động với 

phiên bản mới hay bản mở rộng, dù nó không có các tính năng mới). Các cơ chế mở 
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rộng cũng được thiết kế để sự mở rộng phi chuẩn có thể được làm một cách độc lập 

bởi nhiều nhóm, mà không xảy ra mâu thuẫn hay xung đột. 

 

Các mở rộng phi chuẩn được cung cấp không bởi vì chúng cần thiết để đáp ứng các 

yêu cầu cụ thể mà cá nhân các doanh nghiệp, nhóm, hay ngành dọc có thể có, mà 

còn là một cách tốt để thí nghiệm với các đổi mới sẽ trở thành chuẩn trong các phiên 

bản mới hơn của chuẩn EPCglobal. Cơ chế mở rộng được thiết kế để cung cấp một 

cách tốt nhất cho việc nâng cấp.. 

5 Các nền tảng mang tính kiến trúc 

Phần này mô tả các thành phần thiết kế quan trọng của nền tảng hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal. Mô tả chi tiết của hạ tầng được đưa ra trong phần 6, 7 và 8 

5.1 Mã sản phẩm điện tử 

Như đã mô tả ở phần 4.1, mã sản phẩm điện tử là sản phẩm của nguyên lý cơ bản 

định danh duy nhất. Các mã sản phẩm điện tử được gắn với các đối tượng vật lý, vị 

trí, tài sản và các thực thể khác được lưu vết qua mạng EPCglobal trong các dịch vụ 

phục vụ các mục tiêu kinh doanh của ngành. Mã sản phẩm điện tử là luồng liên kết 

dữ liệu trong mạng EPCglobal, hoạt động như thành phần trung tâm trong các phạm 

vi và giao diện của hạ tầng kiến trúc EPCglobal.  

5.2 Nhà quản lý EPC 

Như đã được nói trên phần 4.1, một đặc điểm quan trọng của việc định danh được 

sử dụng trong hạ tầng kiến trúc EPCglobal là phân quyền phi tập trung. Sự phân 

quyền phi tập trung đạt được thông qua khai niệm nhà quản lý EPC. Trong tài liệu 

này, thuật ngữ “nhà quản lý EPC” nói đến người sử dụng EPCglobal được cấp 

quyền sử dụng một phần không gian tên bởi đại lý phát hành. Đại lý phát hành cấp 

cho nhà quản lý EPC một hay nhiều khối mã sản phẩm điện tử trong hệ thống mã, 

nhà quản lý EPC có thể gán một cách độc lập cho các đối tượng vật lý và các thực 

thể khác. Nhà quản lý EPC được gọi là “người có quyền quản lý” các EPCs trong 

khối này. 

 

Nhà quản lý EPC có hai trách nhiệm đặc biệt trong hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

khác với những người sử dụng EPCglobal, đối với các mã EPC mà nó quản lý: 

 

 Nhà quản lý EPC có trách nhiệm định vị một EPC mới từ khối được chỉ định 

của nó, và sự gán cho đối tượng vật lý hay các thực thể khác. Trong việc này 

nhà quản lý EPC phải đảm bảo rằng thuộc tính duy nhất được đảm bảo (xem 

phần 4.1). Việc định vị một EPC mới được gọi là “sự ủy nhiệm”. 
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 Nhà quản lý EPC có trách nhiệm duy trì các bản ghi dịch vụ tên đối tượng 

(ONS) gắn với các khối EPCs mà nó quản lý. Các bản ghi ONS là đầu mối 

cho các hoạt động tra cứu chung được mô tả trong phần sau. (Trách nhiệm 

này bị giới hạn đối với những khối EPCs định vị bởi nhà quản lý EPC cho 

các đối tượng trao đổi với người sử dụng khác; các khối EPC được dự trữ 

cho việc sử dụng nội bộ bởi nhà quản lý EPC không cần được phản ánh 

trong ONS. Nhà quản lý EPC có thể quyết định không cung cấp tra cứu ONS 

cho bất kỳ hay tất cả các EPCs, trong những trường hợp này không có các 

yêu cầu duy trì các bản ghi ONS cho những EPCs). 

 

Ngoài hai trách nhiệm này, nhà quản lý EPC không có trách nhiệm nào khác so với 

người sử dụng EPCglobal khác. Nói chung, nhà quản lý EPC và những người sử 

dụng khác tham dự một cách bình đăng trong việc tạo và trao đổi dữ liệu liên quan tới 

EPC. 

5.3 Số quản lý EPC 

Đại lý cấp phát cấp một khối EPCs cho nhà cung cấp EPC là bằng việc cấp phát cho 

nhà quản lý EPC một con số, được gọi là số quản lý EPC. Một người sử dụng đầu 

cuối có thể có nhiều số của nhà quản lý, và vì thế nằm trong kiểm soát của nhiều khối 

EPCs. Trong cấu trúc của các nguyên tắc đánh mã trong định nghĩa mã sản phẩm 

điện tử, số quản lý EPC xuất hiện như một trường tách biệt trong tất cả các cách thể 

hiện. 

 

Số quản lý EPC như một trường tách biệt trong bất kỳ cách thể hiện nào, cho phép 

các hệ thống xác định được nhà quản lý EPC được gắn trong EPC. Thuộc tính này là 

rất quan trọng để đảm bảo khả năng mở rộng của toàn bộ hệ thống, nó cho phép các 

dịch vụ tập trung khác được ủy quền cho mỗi nhà quản lý EPC thích hợp.  Ví dụ, một 

cách khái niệm, ONS tra cứu trong một bảng lớn các EPC ánh xạ từ dịch vụ EPCIS, 

số quản lý EPC như một trường riêng biệt cho phép ONS được thực hiện như một tập 

hợp của các bảng, mỗi bảng duy trì bởi nhà quản lý EPC cho một khối EPCs cụ thể 

(xem phần 7.3 để biết thêm thông tin về ONS). 

 

Việc phân phối khối mã EPC đến một nhà quản lý EPC là ẩn chứa trong việc phân 

công số quản lý EPC. Nhà quản lý EPC tự do tạo ra mã EPC nhưng phải chứa số 

quản lý EPC như là một trường trong mã sản phẩm, theo đặc tả dữ liệu thẻ EPC. 

“Khối” mã bao gồm các EPC có chứa số quản lý EPC trong trường số quản lý EPC. 

(xem phần 5.4 để có thêm thông tin.) 
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5.4 Nhúng các mã có sẵn 

Hầu hết các nguyên tắc đánh mã được định nghĩa trong đặc tả dữ liệu thẻ EPC được 

dựa trên nguyên tắc đánh mã có sẵn của ngành nào đó. Ví dụ, có 5 loại EPCs dựa vào 

họ mã GS1: SGTIN, SSCC, SGLN, GRAI. Với mã GS1 này, số quản lý EPC là giống 

như tiền tố công ty GS1 hình thành nên nền tảng của các mã GS1. Các trường khác 

của EPCs dựa trên GS1 cũng bắt nguồn từ những trường có sẵn trong các mã GS1. 

 

Nói chung, kiểu nhúng này là có thể cho các nguyên tắc đánh mã mã có sẵn mà có 

một cấu trúc giống nhà quản lý, đó là, khi các nguyên tắc đánh mã có sẵn dựa trên sự 

ủy quyền tạo mã qua việc phân công tập trung tiền tố hay trường duy nhất. Cục quốc 

phòng Mỹ đã định nghĩa một nguyên tắc đánh mã EPC dựa trên các mã CAGE và 

DoDAAC của họ đươc phát hành một cách duy nhất đến nhà cung cấp DoD và vì vậy 

như là các số quản lý EPC khi được sử dụng để xây dựng EPCs bằng việc dùng các 

nguyên tắc đánh mã “xây dựng DoD”. 

 

Trong phần trước nói rằng việc tạo số quản lý EPC cho một nhà quản lý EPC ảnh 

hưởng đến việc phân chia khối mã cho với nhà quản lý EPC. Vì mã sản phẩm điện tử 

liên kết nhiều nguyên tắc đánh mã, khối mã EPC nói đến sự phân công cho một nhà 

quản lý EPC không nhất thiết phải là một khối số kề nhau, mà là một khối kề nhau 

trong mỗi kiểu định danh EPC của số quản lý EPC. Ví dụ, khi số quản lý EPC là tiền 

tố công ty GS1, nhà quản lý gán cho một khối EPCs mỗi loại EPC liên quan đến GS1 

(SGTIN, SSCC, SGLN, GRAI, và GIAI). Nhưng số quản lý EPC là mã 

CAGE/DoDAAC bộ quốc phòng Mỹ, nhà quản lý EPC được gán cho một khối EPCs 

đơn trong nguyên tắc đánh mã “xây dựng DoD”. 

5.5 So sánh dữ liệu mức lớp với dữ liệu lớp mẫu 

EPCs được gắn duy nhất cho các đối tượng vật lý và các thực thể khác, cho phép dữ 

liệu được gắn với các đối tượng riêng lẻ. Ví dụ, một đối tượng có thể gắn dữ liệu với 

một trường hợp 24- số đếm cụ thể của Cherry Hydro Soda bằng EPC duy nhất của 

nó. 

 

Trong một vài trường hợp, việc gắn dữ liệu với một lớp đối tượng là cần thiết hơn là 

với một đối tượng cụ thể. Trong trường hợp hàng hóa tiêu dùng, một lớp đối tượng 

nói đến các trường hợp của một sản phẩm cụ thể (đơn vị giữ kho, hay SKU), ví dụ, 

lớp trình bày tất cả các trường hợp 24- số đếm của Cherry Hydro Soda. Đối với các 

mã sản phẩm điện tử có một cấu trúc ba phần: số quản lý EPC, mã định danh lớp đối 

tượng, và số tăng dần, như vậy lớp sản phẩm được định danh bởi hai số đầu mà 

không tính đến phần số tăng dần. Nguyên tắc đánh mã số cho  sản phẩm thương mại 

toàn cầu tăng dần (Serialized Global Trade Item Number - SGTIN) được dùng trong 

ngành công nghiệp hàng hóa tiêu dùng đóng gói là một ví dụ của một EPC có cấu 
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trúc. Trong ví dụ này, số quản lý EPC và mã định danh lớp đối tượng là có thể 

chuyển đổi thành mã GTIN được dùng bên ngoài khu vực EPC để thể hiện các lớp 

sản phẩm. Đây là một ví dụ khác về việc nhúng các mã đang tồn tại vào hạ tầng mã 

sản phẩm điện tử. 

 

Một số mã sản phẩm điện tử được sử dụng để định danh đồ vật không có ý nghĩa để 

phân nhóm vào các lớp đối tượng. Ví dụ, mã serialized Shipping container là một loại 

của EPC được sử dụng để định danh các tải vận chuyển mà mỗi tải chứa các sản 

phẩm được phân loại duy nhất. Mã của loại này thường có cấu trúc hai phần, như 

SSCC, chỉ bao gồm số quản lý EPC và một số thứ tự tăng dần. 

5.6 Các dịch vụ thông tin EPC (EPCIS) 

Phương thực của việc trao đổi dữ liệu giữa những người sử dụng EPCglobal trong hạ 

tầng kiến trúc EPCglobal là các dịch vụ thông tin EPC (EPCIS). Như được diễn tả 

dưới đây, EPCIS bao gồm các giao diện trao đổi dữ liệu và các đặc tả dữ liệu. 

 

Dữ liệu EPCIS là thông tin mà các đối tác thương mại chia sẻ để hiểu rõ hơn các đối 

tượng vật lý ở những nơi không dưới sự kiểm soát trực tiếp của họ. (dữ liệu EPCIS có 

thể được dùng trong nội bộ công ty.). Đối với hầu hết các ngành sử dụng mạng 

EPCglobal, dữ liệu EPCIS có thể được chia thành 5 nhóm sau đây: 

 

- Dữ liệu tĩnh không thay đổi trong thời gian tồn tại của đối tượng vật lý. Bao 

gồm: 

 Dữ liệu tĩnh mức lớp; dữ liệu chung cho tất cả các đối tượng của một 

lớp đối tượng (xem phần 0). Đối với các sản phẩm tiêu dùng, ví dụ, 

“lớp” là sản phẩm, hay SKU. Trong nhiều ngành, dữ liệu tĩnh mức 

lớp có thể là các cơ chế đồng bộ dữ liệu đang tồn tại như mạng đồng 

bộ dữ liệu toàn cầu (Global Data Synchronization Network -GDSN), 

trong trường hợp này, EPCIS không phải là phương tiện trao đổi cơ 

bản. 

 

 Dữ liệu tĩnh mức bản thể có thể phân biệt một bản thể này với bản 

thể khác trong một lớp đối tượng cụ thể. Ví dụ dữ liệu tĩnh mức bản 

thể như ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn, vv. Dữ liệu tĩnh mức bản 

thể có mẫu các thuộc tính gắn với EPCs cụ thể 

 

- Dữ liệu giao dịch, là những dữ liệu thay đổi trong thời gian tồn tại của đối 

tượng vật lý. Bao gồm: 
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 Theo dõi bản thể, ghi lại các sự kiện xảy ra trong thời gian tồn tại của 

một hay nhiểu EPCs cụ thể. Ví dụ của việc theo dõi bản thể bao gồm 

“EPC X được giao hàng lúc 12:30 chiều ngày 15 tháng 3 năm 2004 

từ trung tâm phân phối Acme #2” và “vào lúc 3:45 chiều ngày 22 

tháng 1 năm 2005 một số trường hợp EPCs (danh sách ở đây) được 

kết hợp lại thành bảng màu EPC X tại nhà máy ABC Corp’s Boston”. 

Hầu hết việc theo dõi bản thể có bốn mảng: thời gian, địa điểm, một 

hay nhiều EPCs, và các bước xử lý nghiệp vụ. 

 

 Theo dõi số lượng, ghi các sự kiện liên quan tới số lượng đối tượng 

trong một lớp đối tượng cụ thể. Một ví dụ việc theo dõi số lượng là  

“Có 4100 bản thể các đối tượng lớp C được theo dõi lúc 2 sáng ngày 

16 tháng 1 năm 2003 ở kho bán lẻ #23.”. Hầu hết việc theo dõi số 

lượng có 5 mảng: thời gian, vị trí, lớp đối tượng, số lượng, và các 

bước xử lý nghiệp vụ. 

 

 Theo dõi giao dịch kinh doanh, ghi lại sự kết hợp giữa một hay nhiều 

EPCs và giao dịch kinh doanh. Một ví dụ việc theo dõi giao dịch kinh 

doanh là “Bảng màu với EPC X được giao hàng theo đơn đặt hàng 

mua bán của tập đoàn Acme số 23 lúc 2:20 chiều”. Hầu hết việc theo 

dõi giao dịch kinh doanh có 4 chiều: thời gian, một hay nhiều EPCs, 

các bước xử lý nghiệp vụ, và bộ định dạng giao dịch kinh doanh. 

 

Các đặc tả dữ liệu EPCIS cung cấp định nghĩa chính xác các loại dữ liệu EPCIS, cũng 

như ngữ nghĩa của “sự kiện” được dùng ở trên. 

 

Dữ liệu giao dịch khác dữ liệu tĩnh không chỉ vì nó có thể phát triển và thay đổi trong 

thời gian tồn tại của một đối tượng vật lý, mà còn vì dữ liệu giao dịch của EPC cụ thể 

được tạo ra bởi nhiều doanh nghiệp riêng biệt trong một dây chuyền cung cấp. Ví dụ, 

coi một đối tượng được sản xuất bởi A, A thuê công ty vận chuyển B để chuyển hàng 

đến nhà phân phối C, C giao đối tượng theo cách thức sử dụng bên thứ 3 là nhà cung 

cấp D đến người bán lẻ E. Trong thời gian đối tượng tới với người E, cả 5 công ty sẽ 

thu thập dữ liệu giao dịch về EPC. Ngược lại dữ liệu tĩnh thường từ nhà sản xuất A. 

 

Mạng EPCglobal phải đối mặt với một thách thức chính là để cho phép người tham 

gia trong dây chuyển cung cấp phải có được dữ liệu giao dịch đến được chứng nhận, 

từ bất kỳ người tham dự khác. Phần 7.1 thảo luận hạ tầng kiến trúc EPCglobal làm 

thế nào với thách thức này. 
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6 Các vai trò và các giao diện- các cân nhắc chung 

Phần này và ba phần con định nghĩa hạ tầng kiến trúc EPCglobal, mô tả ở mức cao 

của các chuẩn EPCglobal và các dịch vụ cốt lõi EPCglobal. Sự mô tả quy chuẩn của 

mỗi phần có ở một nơi nào đó. Chuẩn EPCglobal được mô tả hoặc sẽ mô tả trong tài 

liệu đặc tả EPCglobal. Mô tả dịch vụ EPCglobal có thể được cung cấp như là các 

chuẩn EPCglobal (ở khía cạnh giao diện của các dịch vụ cốt lõi) hay trong tài liệu 

EPCglobal khác (ở khía cạnh triển khai của các dịch vụ cốt lõi). 

 

Như được nói trong phần 2, chuẩn EPCglobal cụ thể hoặc đã được thông qua, đang 

được phát triển trong một nhóm kỹ thuật EPCglobal, hay TBD nghĩa là các yêu cầu là 

vẫn đang trong quá trình thảo luận bên trong các nhóm nghiệp vụ EPCglobal hay ủy 

ban xét duyệt kiến trúc. Với đặc tả đã được thông qua, tài liệu này cung cấp những lời 

trích dẫn đối với tài liệu đặc tả cung cấp sự mô tả quy chuẩn. Ngoài ra, các chi tiết 

bên ngoài được mô tả trong tài liệu này chỉ có sẵn đối với những người sử dụng 

EPCglobal tham gia vào nhóm làm việc hay nhóm hành động EPCglobal. 

6.1 Hạ tầng kiến trúc và kiến trúc hệ thống 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal là một tập hợp của các chuẩn được liên kết cho phần 

cứng, phần mềm, và các giao diện dữ liệu (các chuẩn EPCglobal), cùng với các dịch 

vụ cốt lõi được điểu khiển bởi EPCglobal và các tổ chức được ủy quyền (các dịch vụ 

cốt lõi EPCglobal). Người sử dụng đầu cuối triển khai những hệ thống sử dụng những 

thành phần này của hạ tầng kiến trúc EPCglobal. Cụ thể, mỗi người sử dụng đầu cuối 

sẽ có một kiến trúc hệ thống do họ triển khai bao gồm các cấu phần phần cứng và 

phần mềm, và các cấu phần sử dụng các chuẩn EPCglobal để giao tiếp với người sử 

dụng khác và với các hệ thống bên ngoài, và cũng lsử dụng các dịch vụ cốt lõi 

EPCglobal thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal không định nghĩa một kiến trúc hệ thống, các cấu phần 

phần cứng, phần mềm cụ thể mà người sử dụng đầu cuối phải triển khai. Các cấu 

phần phần cứng và phần mềm kiến trúc hệ thống của người sử dung đầu cuối có thể 

được tạo bởi người sử dụng đầu cuối hoặc nhận từ đối tác khác, nhưng trong bất kỳ 

trường hợp nào việc định nghĩa các cấu phần này là bên ngoài phạm vi của hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal chỉ định nghĩa giao diện mà các 

cấu phần của người sử dụng cuối có thể triển khai. Hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

không đưa ra đặc tả các cấu phần để tạo điều kiện tối đa cho người sử dụng đầu cuối 

trong việc thiết kế các kiến trúc hệ thống theo ưu tiên và mục tiêu của họ, định nghĩa 

các chuẩn giao diện đảm bảo rằng hệ thống được triển khai bởi nhiều người sử dụng 

đầu cuối khác nhau có thể cùng phối hợp và người sử dụng đầu cuối có một thị 

trường lớn các nhà bán các cấu phần để lựa chọn. 
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Bởi vì hạ tầng kiến trúc EPCglobal không định nghĩa một cấu trúc hệ thống, tài liệu 

này không mô tả một cách quy chuẩn sự sắp xếp cụ thể các linh kiện hệ thống và sự 

kết nối của chúng. Tuy nhiên, hiểu mối liên quan hệ của các chuẩn EPCglobal và các 

dịch vụ cốt lõi giúp ích cho việc thảo luận chúng được sử dụng như thế nào trong một 

kiến trúc hệ thống điển hình. Các phần sau của tài liệu này mô tả một kiến trúc hệ 

thống mang tính giả thuyết để minh hoạ các thành phần của hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal gắn kết với nhau như thế nào. Các mô tả sau đây phân biệt một hệ thống 

thật theo các cách sau đây: 

 

 Kiến trúc hệ thống của người sử dụng đầu cuối có thể chỉ cần thuê một 

tập hợp con các chuẩn EPCglobal và các dịch vụ cốt lõi mô tả ở đây. Ví 

dụ, một ứng dụng RFID sử dụng thẻ EPC mà tồn tại trong nội bộ doanh 

nghiệp có thể sử dụng giao thức thẻ thế hệ thứ 2 lớp 1 UHF và các 

chuẩn dữ liệu thẻ EPC, không cần dịch vụ tên đối tượng. 

 

 Ánh xạ giữa vai trò của phần cứng và phần mềm được mô tả ở đây và 

các cấu phần phần cứng và phần mềm thực được triển khai bởi người sử 

dụng đầu cuối không cần thiết là theo mô hình một- một. Ví dụ, để thực 

hiện một quy trình nghiệp vụ xác nhận chuyển hàng sử dụng thẻ RFID 

đã được mã hóa EPC, người sử dụng đầu cuối có thể triển khai một hệ 

thống có một đầu đọc RFID (một thiết bị phần cứng), Phần mềm nền 

lọc và thu thập (phần mềm được cài đặt trên một máy chủ), và ứng dụng 

chụp EPCIS (phần mềm được cài đặt trên một máy chủ khác). Một 

người sử dụng đầu cuối khác có thể triển khai một thiết bị xác nhận tích 

hợp, kết nối ba vai trò trên thành một gói đơn, chỉ đưa ra giao diện chụp 

EPCIS. Vì lý do này, tài liệu này chỉ đề cập đến các vai trò hơn là các 

cấu phần khi nói về các yếu tố hệ thống sử dụng các giao diện chuẩn. 

 

 Các vai trò (roles) được mô tả ở đây có thể được thực hiện bởi các cấu 

phần hệ thống thừa hưởng của người sử dụng đầu cuối, có thể có các 

trách nhiệm khác bên ngoài phạm vi của hạ tầng kiến trúc EPCglobal. 

Ví dụ, các ứng dụng doanh nghiệp như các Hệ thống quản lý kho thực 

hiện đồng thời các vai trò của Ứng dụng chụp EPCIS (Ví dụ, nhận biết 

EPCs trong quá trình vận chuyển sản phẩm, trong suốt quá trình trao 

đổi), EPCIS-enabled Repository (ví dụ., ghi lại các liên kết case-to-

pallet), và Ứng dụng truy cập EPCIS (ví dụ, thực hiện các quyết định 

kinh doanh dựa trên dữ liệu mức EPCIS). 
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Hạ tầng kiến trúc EPCglobal được cung cấp cho người sử dung đầu cuối  sự linh hoạt 

lớn nhất trong việc tạo ra các kiến trúc hệ thống đáp ứng các nhu cầu của họ. 

6.2 Cross-Enterprise và Intra-Enterprise 

Như đã được thảo luận trong phần 2, các phần tử của hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

được phân loại gắn liền với trao đổi dữ liệu EPC giữa các doanh nghiệp, trao đổi đối 

tượng EPC giữa các doanh nghiệp, hay hạ tầng EPC được triển khai trong một doanh 

nghiệp. Rõ ràng người sử dụng EPCglobal sẽ tìm thấy sự liên quan đến trao đổi dữ 

liệu EPC và trao đổi đối tượng EPC, việc sử dụng những chuẩn này là cần thiết để 

tương tác với người sử dụng khác. Người sử dụng có nhiều phạm vi hơn, tuy nhiên, 

trong quyết định phụ thuộc vào chuẩn hạ tầng EPC, vì các chuẩn này không ảnh 

hưởng đến các đối tác bên ngoài đơn vị. 

 

Vì lý do này, việc thảo luận sau đây các vai trò và các giao diện bên trong hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal được chia thành 2 phần, phần đầu tiên liên quan đến các yếu tố 

hoạt động chéo nhau - cross-enterprise (trao đổi dữ liệu EPC và trao đổi đối tượng 

EPC) và phần thứ 2 liên quan vói các yếu tố hoạt động nội tại - intra-enterprise (hạ 

tầng EPC). Như được giải thích trong phần 2, tuy nhiên, sự phân chia giữa các chuẩn 

hoạt động chéo nhau và hoạt động nội tại là không hoàn toàn, một doanh nghiệp có 

thể thuê các chuẩn hoạt động chéo nhau nội bộ doanh nghiệp hay ngược lại sử dụng 

các chuẩn hoạt động nội tại trong việc hợp tác với các đối tác bên ngoài  

7 Quan hệ luồng dữ liệu – Cross-Enterprise  

Phần này cung cấp một biểu đồ chỉ ra mối quan hệ giữa các chuẩn EPCglobal, từ 

luồng dữ liệu. Phần này cũng chỉ ra các chuẩn EPCglobal điển hình được sử dụng 

giữa nhiều người sử dụng, cụ thể được chia thành “các chuẩn trao đổi đối tượng 

EPC” hay “các chuẩn trao đổi dữ liệu EPC” trong phần 2. Các chuẩn EPCglobal được 

dùng chủ yếu trong nội bộ đơn vị người sử dụng (“các tiêu chuẩn hạ tầng EPC” từ 

phần 2) được mô tả trong phần 8. Hầu hết người sử dụng EPCglobal sẽ triển khai 

kiến trúc được nói đến trong phần này tham dự một cách đầy đủ vào mạng 

EPCglobal. 

 

Trong biểu đồ sau đây, các ô màu xanh lá cây chỉ ra các giao diện được quản lý bởi 

các chuẩn EPCglobal, các ô được mầu xanh da trời chỉ ra vai trò các cấu phần phần 

cứng và phần mềm của một kiến trúc hệ thống điển hình. Như được nhấn mạnh trong 

phần 6.1 việc triển khai cụ thể của người sử dụng đầu cuối, ánh xạ các vai trò của sơ 

đồ này với các thành phần phần cứng và phần mềm thực tế có thể không phải là một-

một, hay sẽ không có sự triển khai của người sử dụng đầu cuối nào chứa tất cả các vai 

trò được chỉ ra ở đây. 
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Để nhấn mạnh các chuẩn EPCglobal được thuê để chia sẻ dữ liệu giữa các đối tác, sơ 

đồ này chỉ ra người sử dụng (được dán nhãn “người sử dụng EPCglobal” trong biểu 

đồ này) theo dõi một đối tượng vật lý có một EPC trên một thẻ RFID, và chia sẻ dữ 

liệu về việc theo dõi đó với một người sử dụng thứ 2 (được dán nhãn “đối tác người 

sử dụng EPCglobal”). Sự tương tác này được xem như một cách rõ ràng. Trong nhiều 

tình huống, đối tác người sử dụng EPCglobal cũng theo dõi các đối tượng vật lý và 

chia sẻ dữ liệu đó với người sử dụng EPCglobal đầu tiên. Nếu đó là một trường hợp, 

thì sau đó một bức tranh đầy đủ sẽ chỉ ra một tập hợp các vai trò, các giao diện, và 

các tương tác. 
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Định nghĩa chính thức của vai trò và giao diện trong sơ đồ này có trong phần 9. Phần 

còn lại của phần này cung cấp thêm minh hoạ các vai trò và các giao diện tương tác 

trong việc sử dụng mạng EPCglobal.  

7.1 Sự tương tác trao đổi dữ liệu 

Phần đầu của biểu đồ chỉ ra các vai trò và các giao diện liên quan tới việc trao đổi dữ 

liệu. Đối tác người sử dụng EPCglobal có một “ứng dụng truy cập EPCIS” (vai trò) 

có vài ứng dụng cụ thể đối với đối tác người sử dụng EPCglobal quan tâm tới thông 

tin về EPC cụ thể. 

 

Điều đầu tiên ứng dụng truy cập EPCIS cần phải làm là xác định nơi nào có thể nhận 

được dữ liệu quan tâm. Nhìn chung có vài cách để làm việc đó như: 

 Ứng dụng truy cập EPCIS có thể biết một cách chính xác có thể 

tìm thông tin ở đâu. Điều này thường phát sinh trong tình huống 

đơn giản là dây chuyền cung cấp 2 bên, mà một bên được cung 

cấp địa chỉ mạng dịch vụ EPCIS của bên kia như một phần của 

một bản thoả thuận kinh doanh. 

 

 Ứng dụng truy cập EPCIS có thể được tìm thông tin nó tìm kiếm 

thông tin được nhận được trước đó. Ví dụ, trong một dây chuyền 

cung cấp 3 bên bao gồm các bên A, B, C, bên C biết dịch vụ của 

bên B như một phần của một bản thoả thuận kinh doanh, và từ 

thông tin từ bên B, bên C biết được dịch vụ cuả bên A (bên B 

biết được nhờ một phần bản thoả thuận kinh doanh với bên A). 

Điều này đôi khi được nói đến như “theo chuỗi”. 

 

 Ứng dụng truy cập EPCIS có thể sử dụng dịch vụ tên đối tượng 

(ONS) để phân chia dịch vụ EPCIS cho người sử dụng 

EPCglobal là nhà quản lý EPC của đối tượng trong câu hỏi. 

 

 Ứng dụng truy cập EPCIS có thể sử dụng các dịch vụ khám phá 

EPCIS để phân chia các dịch vụ EPCIS của tất cả người sử dụng 

EPCglobal có thông tin về đối tượng trong câu hỏi, bao gồm 

những người sử dụng EPCglobal không phải là nhà quản lý EPC 

của đối tượng. Phương pháp này yêu cầu dây chuyền cung cấp 

nhiều bên,khi những người tham dự không hiểu ứng dụng truy 

cập EPCIS một cách sâu sắc và khi nó không thể hay không 

thực tế để “theo chuỗi” (các dịch vụ khám phá EPCIS là TBD 

tại thời điểm tài liệu này, nên kiến trúc chắc chắn của vai trò và 
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các giao diện liên quan tới các dịch vụ khám phá EPCIS vẫn 

chưa được biết- ô này trong biểu đồ chỉ là có chỗ ) 

 

Bất kỳ phương pháp gì được sử dụng, kết quả thực là ứng dụng truy cập EPCIS định 

vị dịch vụ EPCIS của người sử dụng EPCglobal mà có thể nhận được dữ liệu đã được 

xác nhận. Ứng dụng truy cập EPCIS sau đó yêu cầu thông tin trực tiếp từ dịch vụ 

EPCIS của người sử dụng khác. Hai tiêu chuẩn EPCglobal quản lý sự tương tác này. 

Giao diện truy vấn EPCIS định nghĩa cách thức yêu cầu và nhận dự liệu từ dịch vụ 

EPCIS. Đặt tả dữ liệu EPCIS định nghĩa định dạng và nghĩa của dữ liệu. Giao diện 

truy vấn EPCIS được thiết kế để hỗ trợ cả 2 các mô hình truyền dữ liệu “đẩy” hay 

theo yêu cầu, như sự không đông bộ hay mô hình “kéo”. Các ràng buộc về truyền dữ 

liệu cũng được cung cấp, bao gồm truyền dữ liệu trực tuyến và truyền dữ liệu không 

được kết nối (lưu và gửi lại – store and forward). 

 

Khi ứng dụng truy cập EPCIS của đối tác người sử dụng EPCglobal truy cập dịch vụ 

EPCIS của người sử dụng EPCglobal thứ 1, người sử dụng EPCglobal thứ 1 sẽ 

thường xuyên muốn xác thực số định danh của đối tác người sử dụng EPCglobal để 

xác định dữ liệu sau đó được quyền nhận. Vai trò của việc xác nhận người sử dụng 

trong sơ đồ này nói đến dịch vụ lõi EPCglobal trợ giúp việc xác nhận, cho người sử 

dụng EPCglobal có thể xác thực định danh người sử dụng EPCglobal khác mà không 

cần có sự xắp xếp nào giữa hai bên. 

 

(Xác nhận người sử dụng là TBD tại thời điểm viết tài liệu này, nên kiến trúc của các 

vai trò và các giao diện liên quan tới việc xác nhận người sử dụng là vẫn chưa được 

biết - ô này trong biểu đồ chỉ là có chỗ.) Trong một vài tình huống, người sử dụng 

EPCglobal có thể có gắn quyền truy nhập EPCIS cho một bên khác mà định danh của 

bên này là không được xác nhận hay được xác nhận bởi các phương tiện khác. Đây là 

một quyết định chính sách tuỳ thuộc vào mỗi người sử dụng EPCglobal. 

7.2 Các tương tác trao đổi đối tượng 

Phần thấp của biểu đồ minh hoạ cách thức người sử dụng EPCglobal thứ nhất tương 

tác với các đối tượng vật lý nó nhận từ các người sử dụng khác. Một đối tượng vật lý 

được nhận bởi người sử dụng EPCglobal, mang một thẻ RFID chứa một mã EPC. 

Người sử dụng EPCglobal đọc thẻ sử dụng đầu đọc RFID như một phần của cơ sở hạ 

tầng EPC. Hai tiêu chuẩn EPCglobal quản lý sự tương tác này. Giao thức thẻ định 

nghĩa dữ liệu được thực hiện như thế nào qua một tín hiệu radio đến đầu đọc RFID. 

Đặc tả dữ liệu thẻ EPC định nghĩa định dạng và nghĩa của dữ liệu này, cụ thể là mã 

EPC. 
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Trong hạ tầng EPC của người sử dụng EPCglobal, có nhiều cấu phần phần cứng và 

phần mềm liên quan tới việc nhận và xử lý thẻ đọc, tích hợp thẻ đọc vào quy trình 

nghiệp vụ, và sử dụng thẻ đọc để tạo ra sự kiện EPCIS có sẵn cho đối tác người sử 

dụng EPCglobal thông qua  EPCIS đã được mô tả trước đó. Về lý thuyết một thẻ đọc 

đơn có thể có sự kiện EPCIS mới bởi chính bản thân nó, chung chung hơn, mỗi sự 

kiện EPCIS do nhiều thẻ đọc với các thông tin khác nhận từ ngữ cảnh nghiệp vụ một 

thẻ (hay nhiều thẻ) được đọc. Một vài tình huống minh hoạ được nói nói trong phần 

8.  

7.3 Các tương tác ONS 

Trong phần 7.1 đã đề cập người sử dụng EPCglobal có thể định vị dịch vụ EPCIS của 

nhà quản lý EPC được gắn với EPC cụ thể bằng việc sử dụng dịch vụ tên đối tượng, 

hay ONS. Phần này mô tả chi tiết sự cộng tác giữa dịch vụ cốt lõi EPCglobal và dịch 

vụ được cung cấp bởi một người sử dụng cá nhân. 

 

Dịch vụ tên đối tượng có thể được hiểu như là một dịch vụ tra cứu đơn giản sử dụng 

EPC như đầu vào, và xử lý đưa ra địa chỉ (dưới dạng một định vị tài nguyên đồng 

dạng hay URL) của dịch vụ EPCIS chỉ rõ bởi nhà quản lý EPC của EPC bằng câu 

hỏi. (Nhà quản lý EPC có thể sử dụng ONS gắn với một vài dịch vụ khác biệt với 

EPC, không chỉ một dịch vụ EPCIS. Những thảo luận sau áp dụng ngang bằng cho tất 

cả các loại dịch vụ). Nói chung, có nhiều lớp đối tượng khác không xác thực được 

nhà quản lý EPC và không phải là trường hợp chung của các lớp đối tượng của nhà 

quản lý EPC cụ thể  sẽ có thông tin được cung cấp bởi dịch vụ EPCIS. Vì thế, ONS 

yêu cầu một đầu vào riêng biệt cho mỗi lớp đối tượng. (thiết kế hiện tại của ONS 

không cho phép, tuy nhiên ONS cho phép các đầu vào khác biệt cho các số thứ tự 

khác biệt của cùng lớp đối tượng. Đặc tả ONS hiện tại cũng không chỉ ra các nguyên 

tắc đánh mã không có trường tương ứng với lớp đối tượng như là các mã SSCC và 

GIAI). 

 

Về mặt khái niệm, ONS là dịch vụ tra cứu toàn cầu, sẽ không thực tế khi triển khai 

ONS với một lượng người sử dụng khổng lồ, hai lý do về khả năng nâng cấp và khó 

khăn trong việc mỗi tổ chức quản lý EPC phải duy trì các bản ghi về lớp đối tượng 

của họ trong cơ sở dữ liệu được chia sẻ. Thay vì vậy, ONS được thiết kế như một ứng 

dụng của dịch vụ tên miền Internet (DNS) cũng là một dịch vụ tra cứu toàn cầu về 

mặt khái niệm nhưng được triển khai dịch vụ tra cứu phân cấp. 

 

ONS làm việc như sau, khi người sử dụng EPCglobal muốn định vị một dịch vụ 

EPCIS, đầu tiên nó tra cứu dịch vụ ONS gốc được kiểm soát bởi EPCglobal. Dịch vụ 

ONS gốc xác định dịch vụ ONS cục bộ của tổ chức quản lý EPC cho EPC đó. Người 
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sử dụng EPCglobal sau đó hoàn thành việc tra cứu bằng việc tra cứu dịch vụ ONS 

cục bộ, dịch vụ ONS cục bộ sẽ cung cấp con trỏ đến dịch vụ EPCIS trong câu hỏi. 

 

ONS được triển khai như một ứng dụng của DNS, đơn giản bằng cách chuyển đổi 

EPC thành một tên miền Internet trên miền onsepc.com. Điều này có một vài hàm ý 

sau: 

 

 Mỗi “Dịch vụ ONS gốc” và “dịch vụ ONS cục bộ” được sử 

dụng ở trên có thể được triển khai trên nhiều máy chủ độc 

lập giống DNS cho phép một hoặc nhiều máy chủ được 

tham gia như những nhà cung cấp dịch vụ DNS cho các tên 

miền tham gia. 

 

 Dịch vụ ONS gốc của EPCglobal được hạ xuống hai cấp 

trong hệ thống tra cứu phân cấp có gốc thật trong dịch vụ 

DNS toàn cầu. 

 

 ONS được lợi từ cơ chế cache của DNS, nghĩa là trong thực 

tế một tra cứu ONS không thực sự cần phải tra cứu mỗi dịch 

vụ trên hệ thống phân cấp, vì hầu hết các trường hợp tra cứu 

mức độ cao đều được cache ở bên dưới. 

                                     

Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem các đặc tả DNS [RFC1034, RFC1035], và đặc 

tả ONS. 

7.4 Tạo mã số (Number Assignment) 

Phần trên đã mô tả các phạm vi và giao diện trong sơ đồ ở đầu của phần 7, ngoại trừ 

việc tạo mã số quản lý. Dịch vụ EPCglobal về việc phát hành số quản lý EPC duy nhất 

cho mỗi tổ chức quản lý EPC như là đại lý cấp phát cho họ mã GS1 (xem phần 4.1). 

Bằng việc đảm bảo mỗi số quản lý EPC được cấp là duy nhất, tính duy nhất của EPCs 

được gán cho người sử dụng EPCglobal riêng biệt trong họ mã GS1 được đảm bảo. 

(Việc tạo mã số cho các nguyên tắc đánh mã khác được thực hiện bởi các đại lý cấp 

phát khác không phải là EPCglobal, và dịch vụ lõi tạo mã số quản lý của EPCglobal 

không ứng dụng trong những trường hợp này). 

 

8 Data Flow Relationships – Intra-Enterprise   

Nội dung trong phần này cung cấp một mô hình nhằm thể hiện các mối quan hệ giữa 

các tiêu chuẩn của EPCglobal từ khía cạnh 1 luồng dữ liệu. Đối lập với phần 7 ở trên, 

phần này đơn thuần chỉ ra những tiêu chuẩn EPCglobal được dùng điển hình trong nội 
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bộ đơn vị người dùng đơn lẻ, được nhóm gọn là “Các chuẩn hạ tầng EPC” trong phần 2.  

Phần này mở rộng “vùng đám mây” trong sơ đồ ở phần 7. Vùng này hoàn toàn nằm 

trong nội bộ đối với một doanh nghiệp, đối tượng sử dụng có nhiều cơ hội để ra khỏi 

mô hình này khi áp dụng nó vào các điều kiện nghiệp vụ duy nhất của đối tượng sử 

dụng. Nhằm khuyến khích các nhà cung cấp giải pháp thiết lập các cấu phần của hệ 

thống tương tác với các cấu phần khác mà đối tượng sử dụng lựa chọn, EPCglobal thiết 

lập các tiêu chuẩn theo khu vực. 

 

Như đã mô tả trong phần 7, phần ô màu xanh lá cây ở sơ đồ bên dưới chỉ ra các các giao 

diện tuân theo các chuẩn EPCglobal, trong khi các ô màu xanh da trời với các hộp được 

đánh bóng lại thể hiện các vai trò của các cấu phần của phần cứng và phần mềm trong 

một kiến trúc hệ thống điển hình. Trong phần 6.1 đã nhấn mạnh rằng đối với bất kỳ việc 

triển khai nào cho người dùng cuối, ánh xạ các vai trò đối với các cấu phần thực tế của 

phần cứng và phần mềm có thể không phải theo mô hình một – một và sẽ không có sự 

triển khai của người sử dụng đầu cuối nào chứa tất cả các vai trò được chỉ ra ở đây.. 

 

 

 

 



 33 

 

  

 

Giữa các giao diện trao đổi đối tượng của EPC và giao diện trao đổi dữ liệu của EPC từ 

mô hình trong phần 7 là phần “đám mây” của hạ tầng nội bộ với mục đích thiết lập dữ 

liệu lớp EPCIS từ các quan sát RFID của các EPC và các nguồn dữ liệu khác. Đối với 

mô hình ở trên, nó chỉ ra một hướng tiếp cận điển hình để kiến trúc nên hạ tầng hệ 

thống, đưa ra vai trò của các chuẩn EPCglobal. 

Một vài bước được chỉ rõ trên hình, mỗi đối tượng được giao tiếp bởi các chuẩn giao 

diện EPCglobal. Tại mỗi bước xử lý từ các đầu đọc thẻ thô (raw tag reads) ở dưới cùng 

đến dữ liệu EPCIS ở trên, về mặt nội dung ngữ nghĩa của dữ liệu đã được bổ sung.  

Các bước sau đây mô tả luồng dữ liệu từ dưới lên trên của hình vẽ: 
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• Đầu đọc (Readers): Thiết lập các bước quan sát của các thẻ RFID khi thẻ ở trong 

vùng đọc dữ liệu  

• Giao diện giao thức đầu đọc (Reader Protocol Interface): Định nghĩa cách quản lý 

và phân phối các đầu đọc thẻ thô từ các Đầu đọc (Readers) đến chức năng Lọc và 

thu thập (Filtering & Collection). Các sự kiện trong giao diện này mô tả “Đầu đọc A 

thấy EPC X tại thời điểm T” 

•Cơ chế lọc và Thu thập (Filtering & Collection): Chức năng này lọc và thu thập từ 

các đầu đọc thẻ thô, các khoảng thời gian ở giữa các sự kiện được định nghĩa bởi 

ứng dụng Chụp EPCIS (ví dụ tìm nhanh bởi chức năng giám sát sự dịch chuyển- 

“tripping a  motion detector”).  

 • Giao diện lọc & thu thập (ALE): Định nghĩa việc quản lí và phân phối các dữ liệu 

từ đầu đọc thẻ thô đã được lọc và thu thập từ chức năng Lọc và thu thập đến chức 

năng ứng dụng Chụp EPCIS. Các sự kiện tại giao diện này được mô tả “Tại vị trí L, 

giữa khoảng thời gian T và T”, EPCs dưới đây đã được quan sát, trong đó các EPCs 

được liệt kê là không bị trùng lập và được lọc theo các tiêu chí được định nghĩa bởi 

ứng dụng Chụp EPCIS.   

 • Ứng dụng Chụp EPCIS: Giám sát hoạt động của các phần tử dưới EPC, cung cấp 

bối cảnh nghiệp vụ bằng việc phối hợp với các nguồn thông tin khác nhau liên quan 

đến việc thực hiện một bước nào đó trong quy trình nghiệp vụ. Ứng dụng này có 

thể: ví dụ như để phối hợp một hệ thống – conveyor với các sự kiện Filter & 

Collection ta cần tiến hành kiểm tra các điều kiện ngoại lệ và đưa ra các hành động 

đúng đắn (ví dụ điều chỉnh một tình huống xấu vào khu vực tái thực hiện) hay đưa 

ra các thông tin cho người vận hành…vv. Ứng dụng Chụp EPCIS hiểu được một 

bước hoặc các bước trong quy trình nghiệp vụ nơi mà việc sao chép dữ liệu diễn ra. 

Chức năng này có thể là tổng hợp liên quan đến việc phối hợp của các sự kiện Lọc 

& Tập hợp khác nhau, như là việc chất hàng lên tàu. Hoặc là đơn lẻ, như trong một 

kho các quy trình nghiệp vụ nơi mà có thể có “các giá để thông minh” được tổng 

hợp thành các quan sát theo định kỳ về các đối tượng được nhập vào hay được treo 

lên giá. Ở đây, sự kiện tại cấp lọc & tập hợp và sự kiện tại cấp EPCIS có thể giống 

nhau đến mức không có quy trình thực sự nào tại ứng dung Chụp EPCIS là cần thiết 

và ứng dụng Chụp EPCIS chỉ đơn thuần cấu hình và định tuyến các sự kiện trực tiếp 

từ giao diện Filtering & Collection đến kho EPCIS-enabled (kho EPCIS được kích 

hoạt) 

 • Giao diện EPCIS Capture: Giao diện được hình thành từ dữ liệu EPCIS được phân 

phối tới các chức năng cấp enterprise, bao gồm cả kho EPCIS, các ứng dụng EPCIS 

và việc trao đổi dữ liệu giữa các partner. Các sự kiện của giao diện này mô tả “Tại 

vị trí X, vào thời điểm T các đối tượng chứa đựng (các cases) được kiểm tra và được 

tổng hợp thành các đối tượng chứa đựng sau (các pallet). 
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 • Ứng dụng truy cập EPCIS: chức năng của ứng dụng này là đưa ra các quy trình 

nghiệp vụ thương mại tổng thể, ví dụ như quản lý kho, giao và nhận, phân tích lịch 

sử băng thông và dữ liệu EPC liên quan.  

 

 • Kho EPCIS: Đây là phần mềm ghi lại các sự kiện tại cấp EPCIS được tổng hợp 

bởi 1 hay nhiều các ứng dụng Chụp EPCIS, và làm cho chúng sẵn sàng phục vụ cho 

các truy vấn tiếp theo bởi các ứng dụng truy cập EPCIS. 

Các giao diện trong nhóm này được thiết kế để phân cách cấp độ cao hơn của nhóm từ 

các chi tiết không cần thiết của việc làm thế nào để các cấp độ thấp hơn được triển khai. 

Có một cách để hiểu đó là để cân nhắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một vài thay đổi:  

 • Giao diện giao thức đầu đọc phân cách các lớp ở phía trên để nắm rõ thông tin về 

việc model nào của đầu đọc đã được lựa chọn. Nếu một loại đầu đọc khác được lựa 

chọn, các thông tin của giao diện giao thức đầu đọc vẫn được giữ nguyên. Trong 

một vài trường hợp khác, giao diện giao thức đầu đọc có thể phân tách để xác định 

các giao thức thẻ nào đang được sử dụng mặc dù không phải khi nào một loại thẻ, 

hay giao thức thẻ cũng cung cấp các chức năng khác nhau cơ bản giữa các loại thẻ 

khác.  

 • Giao diện Filtering & Collection phân cách các lớp cao hơn về mặt thiết kế vật lý 

để thiết lập các chọn lựa liên quan đến việc làm thế nào để các thẻ được nhận biết và 

tổng hợp và làm thể nào để khoảng thời gian giữa các sự kiện được thông suốt. Nếu 

như đầu đọc đơn bốn antenna được thay thế bằng 5 đầu đọc một antenna thông minh 

“smart antenna” thì các sự kiện tại lớp Filtering & Collection vẫn được giữ nguyên. 

Tương tự, nếu như cơ chế xử lý nhanh (trigger) khác được sử dụng để đánh dấu việc 

bắt đầu và kết thúc của các khoảng thời gian mà mỗi đầu đọc được tổng hợp, sự kiện 

Filtering & Collection vẫn được giữ nguyên.  

 • Giao diện EPCIS phân cách các ứng dụng của doanh nghiệp từ việc hiểu chi tiết 

làm thế nào để từng bước trong quy trình kinh doanh được đưa ra ở mức chi tiết. Ví 

dụ: Một sự kiện EPCIS điển hình được mô tả : “Tại vị trí X, vào thời điểm T, các 

case sau đây được kiểm tra và hiển thị trên bảng mầu sau”. Trong kiểu thực hiện 

nghiệp vụ dựa trên converyor (băng tải), việc này phù hợp tương ứng với một sự 

kiện Filtering & Collection đơn lẻ mà được đọc tổng hợp trong suốt khoản thời gian 

bắt đầu và kết thức được xử lý nhanh bởi tình huống qua mắt điện tử xung quanh 

việc đặt đầu đọc ở trên băng từ. Tuy nhiên, việc thực hiện khác có thể có liên quan 

đến 3 người khỏe mạnh mà có thể di chuyển xung quanh các tình huống và sử dụng 

các đầu đọc cầm tay để đọc các mã EPC. Tại cấp Filtering & Collection có vẻ như 

sẽ khác (mỗi triggering của đầu đọc cầm tay phù hợp với một sự kiện Filtering & 

Collection rõ rệt) và quy trình được thực hiện bởi ứng dụng Chụp EPCIS lại rất khác 
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(có lẽ liên quan đến một console tương tác mà mọi người thường dung để kiểm tra 

công việc của mình). Tuy nhiên sự kiện EPCIS thì không thay đổi.  

Tóm lại, các bước khác nhau trong phần  đường dẫn dữ liệu sẽ tương ứng với các cấp độ 

ngữ nghĩa khác nhau và nó phục vụ cho việc phân cách các phần khác nhau từ 1 phần 

khác bởi vì dữ liệu di chuyển lên từ thẻ đọc thô tới EPCIS 

Bên cạnh phần dữ liệu được mô tả như ở trên, có thêm phần chức năng điều khiển 

đường dẫn, chức năng này giúp ích cho việc quản lý và điều hành cơ sở hạ tầng. Hiện 

tại, chỉ có chuẩn của EPCglobal là chuẩn Quản lý đầu đọc.  

9 Roles and Interfaces – Reference   

Phần này cung cấp một cách hoàn chỉnh tham chiếu đến các vai trò và giao diện được 

mô tả  ở trong phần 7 và 8, mô tả từng vai trò và giao diện theo các điều khoản chính 

thống hơn. Để thuận tiện, mô hình dưới đây bao gồm các hình vẽ từ hai phần trước 

được gộp chung lại, theo như phân tích tại phần 7 và 8, phần ô màu xanh lá cây ở sơ đồ 

bên dưới mô tả các giao diện được quản lý bởi các chuẩn EPCglobal, trong khi các ô 

màu xanh da trời được đánh bóng lại mô tả các vai trò của các cấu phần thuộc phần 

cứng và phần mềm trong một mô hình hệ thống tổng thể. Như đã phân tích tại phần 6.1, 

đã nhấn mạnh rằng đối với bất kỳ việc triển khai nào cho người dùng cuối, sơ đồ mô tả 

các vai trò đối với các cấu phần thực tế của phần cứng và phần mềm có thể không phải 

theo mô hình one to one hay sẽ không có sự triển khai của người sử dụng đầu cuối nào 

chứa tất cả các vai trò được chỉ ra ở đây. 
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Phần tiếp theo giải thích các vai trò và giao diện ở mô hình trên một cách chi tiết hơn.  
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9.1 Roles and Interfaces – Responsibilities and Collaborations   

Phần này định nghĩa một trong các chức năng và giao diện như đã mô tả trong hình 

vẽ ở trên.  

9.1.1 RFID Tag (Role)   

Các chức năng:  

 • Chứa một mã EPC  

 • Có thể cho phép mã EPC được thay đổi “sau sản xuất” (post-manufacture).  

 • Có thể chứa mật mã không thể thay đổi để cung cấp các thông tin sản xuất, bao 

gồm cả định danh nhà sản xuất, số nhãn hiệu hàng hóa…vv  

 • Có thể có dữ liệu của các user bổ sung từ mã EPC.  

 • Có thể có các chức năng như khóa, hủy, quản lý truy cập …vv. Các chức năng 

này có thể liên quan đến các dữ liệu bổ sung được lưu trên thẻ như mật mã khóa, 

trình trạng khóa, mật mã hủy, mật khẩu truy cập …vv  

9.1.2 Đặc tả dữ liệu thẻ EPC (Giao diện)   

Các tham chiếu chuẩn:  

• Các chuẩn được thông qua bởi EPCglobal:  [TDS.]  

Các chức năng:  

• Định nghĩa cấu trúc tổng thể của Electronic Product Code, bao gồm cả cơ chế để 

hợp nhất các nguyên tắc đánh mã khác nhau  

• Định nghĩa các nguyên tắc đánh mã EPCglobal.  

• Đối với mỗi một nguyên tắc đánh mã EPCglobal, sẽ định nghĩa cách hiển thị kiểu 

nhị phân sử dụng các thẻ RFID, hiển thị kiểu text được sử dụng trong các hệ thống 

thông tin (trong trường hợp đặc biệt, tại cấp ALE và cấp cao hơn trong kiến trúc hạ 

tầng EPCglobal), và các quy luật để chuyển đổi từ kiểu hiển thị này sang kiểu hiển 

thị khác.  

9.1.3 Tag Protocol (Interface)   

Như đã giải thích trong phần ghi chú tại bảng ở phần 2, có một vài các giao thức thẻ 

được định nghĩa để sử dụng trong mạng EPCglobal: một là được thông qua chuẩn của 

EPCglobal (giao thức thẻ UHF Class 1 Gen 2), còn 3 giao thức còn lại được phát hành 

bởi  trung tâm Auto-ID cũ, trước khi EPCglobal được sáng lập. Các ghi chú trong bảng 

ở phần 2 đưa ra mô tả một cách đầy đủ trạng thái của từng thẻ trong các giao thức thẻ. 

Tại cấp độ của tài liệu này, các giao thức thẻ khác nhau về bản chất là như nhau, nó 
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khác cơ bản ở phần chi tiết kỹ thuật và làm thế nào để gọi lệnh và dữ liệu được trao đổi 

giữa các đầu đọc và các thẻ và các định nghĩa của các lệnh là gì. 

Các tham chiếu chuẩn 

 

 • Các đặc tả EPCglobal (từ trung tâm Auto-ID):  [UHFC], [UHFCG], [HFC]  

 • Chuẩn được thống nhất bởi EPCglobal:  [UHFCG]  

 Các chức năng:  

 • Truyền một lệnh đến 1 thẻ từ Đầu đọc RFID.  

 • Truyền nhận phản hồi từ một thẻ đến đầu đọc RFID mà tạo ra lệnh.  

 • Cung cấp các phương thức cho đầu đọc để giả lập các thẻ đơn lẻ khi có lớn hơn 1 thẻ 

nằm trong khoảng của đầu đọc RFID.  

 • Cung cấp các phương tiện để các đầu đọc và các thẻ giảm thiểu quá trình tương tác 

lẫn nhau..  

9.1.4 RFID Reader (Chức năng)   

Các chức năng:  

 • Đọc EPCs của các thẻ RFID trong khoảng 1 hoặc nhiều antennas ( thông qua 

giao thức thẻ) và thông báo các EPCs đến ứng dụng máy chủ (thông qua giao 

thức đầu đọc- Reader Protocol).  

 • Khi thẻ RFID cho phép mã EPC được ghi sau khi đã sản xuất (be written post-

manufacture), ghi EPC lên thẻ (ví dụ thông qua giao thức thẻ - Tag Protocol) bằng lệnh 

từ ứng dụng máy chủ (thông qua giao thức đầu đọc Reader  Protocol).  

 • Khi thẻ RFID Tag cung cấp dữ liệu bổ sung của user từ mã EPC, đọc và ghi dữ liệu 

user (thông qua giao thức thẻ) một cách trực tiếp bởi ứng dụng máy chủ (thông qua 

giao thức đầu đọc- Reader  Protocol).  

 • Khi thẻ RFID Tag cung cấp các chức năng bổ sung ví dụ như hủy, khóa, …để vận 

hành các chức năng khác (thông qua giao thức thẻ) một cách trực tiếp bởi ứng dụng 

máy chủ (thông qua giao thức đầu đọc- Reader  Protocol).   

 • Có thể cung cấp thêm quá trình ví dụ như lọc các EPC, tổng hợp việc đọc và 

vv…Có thể tham chiếu thêm phần Vai trò của Filtering & Collection Role, tại phần 

9.1.8. 

9.1.5  Reader Protocol (Giao diện)   

Giao thức Reader (Protocol) cung cấp các phương thức cho chương trình để quản lý các 

phần của việc vận hành RFID, bao gồm tất cả các khả năng được ám chỉ bởi các chức 
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năng của các các giao thức thẻ. Đặc biệt là, Giao thức EPCglobal Reader được dùng để 

cung cấp truy cập một cách toàn diện tới toàn bộ các khả năng của giao thức thẻ UHF 

Class 1 Gen 2, bao gồm cả các định dạng điều biến (modulation formats), phiên ước 

lượng dữ liệu (data  rates sessions) và mật khẩu, cũng như việc đọc, ghi, khóa và hủy 

các thẻ. Theo như cách diễn giải ở đây, bản thảo gần nhất (working draft) của các địng 

nghĩa giao thức Reader Protocol không hoàn toàn đáp ứng được mục tiêu, tuy nhiên 

mục đích của EPCglobal là tiếp cận đúng vấn đề này một cách nhanh chóng và đúng 

thời điểm.  

Các tham chiếu chuẩn 

 • EPCglobal Working Draft: [RP.]  

 

 Các chức năng:  

 • Cung cấp các phương thức để ra lệnh từ 1 đầu đọc thẻ tới kho thẻ (ví dụ như để đọc 

các mã EPC được mang trên các thẻ), đọc thẻ (ví dụ để đọc các dữ liệu khác trên thẻ từ 

1 phần của mã EPC), xóa thẻ, thao tác các thẻ user và thẻ nhận dạng dữ liệu và truy cập 

vào các chức năng khác ví dụ như kill, lock…vv 

 • Có thể cung cấp các phương thức để truy cập vào các chức năng quản lí đầu đọc 

RFID bao gồm cả discovery, cấu hình và cập nhật phần mềm, quản lý trạng thái, 

quản lý kết nối, thu thập dữ liệu thống kê, tín hiệu kết nối, cấp điện tải và   quản lý 

mức tiêu thụ điện của đầu đọc.  

 • Có thể cung cấp các phương thức để quản lý các chức năng RF của trung tâm vận 

hành của đầu đọc RFID bao gồm cả việc sử dụng các chuỗi RF, bảo vệ và đo đạc sự 

giao tiếp,   spectrum utilization, interference detection and measurement, định dạng sự 

biến đổi của các tín hiệu, các tỷ lệ dữ liệu…  

 • Có thể cung cấp các phương thức để quản lý các bước của việc vận hành Tag 

Protocol, bao gồm cả các tham số giao thức và các tham số giả định   

 • Có thể cung cấp truy cập vào các chức năng của quy trình ví dụ như chức năng lọc 

các EPC, tổng hợp việc đọc dữ liệu…vv. Đối với các chức năng cần yêu cầu chuyển 

đổi giữa các đại diện của EPC, ta có thể sử dụng giao diện Tag Data Translation 

Interface (tại phần 9.1.20 ..)  để sử dụng các quy luật cho việc thực hiện chuyển đổi.   

Một vài các chức năng được liệt kê ra ở trên chắc hẳn vẫn chưa đạt tới chuẩn của bản 

thảo mới nhất - working  draft đặc tả giao thức đầu đọc, tuy nhiên nó sẽ tiếp cận được 

đặc tả để mở ra một cách đầy đủ các chức năng của giao thức thẻ UHF Class 1 Gen 2. 

Các chức năng được mong muốn sẽ được đáp ứng bao gồm cả việc cung cấp các 

phương thức để quản lý các đầu đọc để bảo vệ việc xung đột giữa reader  với reader và 

tạo thuận lợi “scouring” để tìm ra các. Việc này bao gồm cả việc quản lí các cấp độ 

nguồn điện, chu kỳ của các carrier frequencies, “sessions” ( điều kiện này được định 
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nghĩa trong giao thức thẻ UHF Class 2 Gen 1  ), và các tham số giao thức. Tuy nhiên 

các chức năng này được phân chia (hoặc nhân đôi) giữa các giao diện giao thức đầu đọc 

và giao diện quản lý Reader Management bởi TBD.  

9.1.6 Giao diện quản lý đầu đọc  

Tài liệu tham chiếu chuẩn:   

• EPCglobal Working Draft: [RM1.0]  

Vai trò:  

• Cung cấp các phương tiện để tra cứu cấu hình của đầu đọc RFID ví dụ như tra cứu 

số định danh, số lượng ăng ten,v.v.. 

• Cung cấp các phương tiện để kiểm tra trạng thái hoạt động của RFID Reader  như 

số lượng tags read, trạng thái của các kênh liên lạc, kiểm tra tình hình, kết nối ăng 

ten, các mức khả năng truyền tải, v.v...  

• Cung cấp phương tiện kiểm soát cấu hình của RFID Reader ví dụ như tắt/mở các 

ăng ten cụ thể hoặc các tính năng, v.v... 

 • Có thể cung cấp các phương tiện truy cập vào chức năng quản lý RFID Reader bao 

gồm việc tra cứu, cập nhật và cấu hình phần mềm, quản lý khả năng tiêu thụ điện của 

Đầu đọc.  

 Như vậy, đặc điểm của giao diện này là phát triển để khai thác các tính năng của giao 

thức UHF Class 1  Gen 2 Tag. Người ta hy vọng nó sẽ có vai trò cung cấp các phương 

tiện để quản lý các đầu đọc để tránh xung đột từ Đầu đọc này tới đầu đọc khác. Đồng 

thời nó cũng dễ dàng “lọc” thông tin để tìm các thẻ. Nó bao gồm việc quản lý các mức 

nguồn điện, tần suất són, “phiên” (thuật ngữ này đã được mô tả trong UHF Class 1 Gen 

2 Tag protocol) và các tham số giao thức. Phương thức phân chia (hoặc nhân đôi lên) 

các vai trò này giữa Giao diện giao thức đầu đọc và  Giao diện quản lý đầu đọc là TBD. 

Việc quản lý các chức năng nêu trên của RFID Reader hiện nay không được đề cập 

trong các tiêu chuẩn của EPCglobal nhưng nó có thể được xem như các chức năng của 

hệ thống trong tương lai. 

 

9.1.7 Quản lý Đầu đọc (Reader) (vai trò)  

Vai trò: :  

• Kiểm soát trạng thái hoạt động của một hoặc nhiều RFID Readers trong quá trình 

xây dựng cơ sở hạ tầng 



 42 

 

 • Quản lý việc cấu hình một hoặc nhiều RFID Readers  

• Thực hiện các chức năng quản lý RFID Readers khác bao gồm tra cứu, cập 

nhật và cấu hình firmware/software, quản lý việc tiêu thụ điện của Đầu đọc 

9.1.8 Thu thập và lọc (vai trò) (Filtering & Collection (Role)  

 

Vai trò của chức năng thu thập và lọc có liên quan đến các hoạt động của một hoặc 

nhiều RFID Readers. Các RFID Readers có cùng một không gian vật lý do đó nó có khả 

năng làm nhiễu tần suất sóng. 

Vai trò:   

• Nhận các Tag reads thô từ một hoặc nhiều RFID Readers  

• Thực hiện quá trình xử lý để giảm khối lượng dữ liệu EPC, truyền Tag reads thô theo 

hướng của các sự kiện thích hợp hơn đối về mặt logic ứng dụng hơn là các Tag reads 

thô. Có rất nhiều ví dụ như quá trình xử lý bao gồm việc lọc (loại bỏ một số EPC tùy 

theo việc nhận dạng chúng ví dụ như loại bỏ tất cả các giữ lại một số EPCs đối với một 

số lớp đối tượng cụ thể), tập hợp các khoảng thời gian ngừng hoạt động (loại bỏ các đầu 

đọc bị trùng lặp trong khi ngừng hoạt động), nhóm lại (ví vụ nhóm các EPC trong cùng 

một lớp đối tượng cụ thể), kiểm đếm (báo cáo về số lượng EPC hơn là về các giá trị của 

EPC) và các phân tích khác nhau (báo cáo về các EPC đã được bổ sung hoặc bỏ đi hơn 

là về tất cả các EPC đọc) 

 

• Xác định thao tác xử lý nào được mô tả trong phần trên có thể chuyển cho RFID 

Reader và xác định những công việc nào phải do Filtering & Collection tự thực hiện. 

Vai trò thực sự của chức năng Filtering & Collection là các khả năng của các RFID 

Readers được tập hợp lại.  

 

• Các giá trị tag thô giải mã trong phần mô tả URI được định nghĩa trong mục Quy các 

dữ liệu Tag. Có thể sử dụng Tag Data Translation Interface (Mục 9.1.20) để đặt ra các 

nguyên tắc có thể đọc được của thiết bị để thực hiện các công việc đã nêu trên. 

• Ánh xạ giữa “logical reader names” và các nguồn tài nguyên vật lý như thiết bị đọc 

và/hoặc các ăng ten cụ thể 

• Khi một hoặc nhiều ứng dụng máy trạm (client application) truy cập vào chức năng 

Filtering & Collection, chức năng này giữ vai trò trung gian giữa các yêu cầu của đa 

máy trạm về mặt dữ liệu trong trường hợp các yêu cầu này liên quan đến cùng một bộ 

đầu đọc hoặc trùng khớp với bộ đầu đọc phụ (subset) của RFID Readers. 

• Thiết lập và kiểm soát việc tìm kiếm các tag phục vụ cho RFID Readers. 
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• Có thể phối hợp quá trình hoạt động của nhiều đầu đọc và ăng ten trong cùng một khu 

vực. Khi đó RFID Readers có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các RFID Readers khác 

ví dụ như tối thiểu hóa các xung đột. Ví dụ như, chức năng này có thể kiểm soát khi các 

đầu đọc nào đó được kích hoạt thì về mặt vật lý các đầu đọc ngay cạnh đó không được 

kích hoạt đồng thời. Một ví dụ khác nữa là, chức năng này sử dụng các tính năng riêng 

biệt của đầu đọc hoặc của Tag protocol như tính năng “sessions” của UHF Class 1 Gen 

2 Tag Protocol để tối thiểu hóa các xung đột.  

Chức năng Filtering & Collection có rất nhiều vai trò khác nhau. Hiện nay Hạ tầng kiến 

trúc EPCglobal cung cấp các giao diện chuẩn để truy cập vào một số chức năng chứ 

không phải tất cả các chức năng này. Cụ thể như sau:  

• Giao diện của Filtering & Collection (ALE cung cấp giao diện chuẩn đối với 

quá trình thu thập các trường hợp sử dụng khi RFID Tags được kiểm kê (có 

nghĩa là trong trường hợp EPCs thực hiện trên các Tag đã được đọc) 

• Giao diện ALE hiện tại không hỗ trợ các trường hợp sử dụng mà các Tag được ghi ra 

hoặc bị xóa đi hay trường hợp hủy hoặc khóa password được duy trì hay trường hợp 

dữ liệu của người dùng (user data) hoặc bộ nhớ TID trên Tag được đọc hoặc ghi ra. 

Những trường hợp trên hy vọng là sẽ được đề cập tới trong bản Quy cách trong tương 

lai, có thể là thêm giao diện mới cạnh giao diện ALE hoặc có thể thực hiện bằng cách 

mở rộng chính giao diện ALE. 

• Việc quản lý chức năng Filtering & Collection chưa từng được đề cập trong bất kỳ bản 

Quy cách nào của EPCglobal. Nó bao gồm việc kiểm soát các quá trình liên kết các hoạt 

động của đa đầu đọc để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng, thiết lập các tham số kiểm soát việc 

kiểm kê các chiến lược, kiểm soát các tính năng riêng biệt của Tag Protocol, v.v... 

9.1.9 Giao diện Filtering & Collection (ALE)   

Giao diện Filtering & Collection (ALE) cung cấp giao diện chuẩn đối với quá trình thu 

thập các trường hợp sử dụng khi RFID Tags được kiểm kê (có nghĩa là trong trường 

hợp EPCs thực hiện trên các Tag đã được đọc). Nó không áp dụng với tất cả các trường 

hợp sử dụng như đã giải thích trong phần trước. 

Tài liệu tham khảo chuẩn:   

 • EPCglobal Proposed Standard:  [ALE1.0]  

Vai trò:  

• Cung cấp phương tiện cho một hoặc nhiều ứng dụng của máy trạm (client 

application) để lấy dữ liệu EPC từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu 

• Cách ly các ứng dụng của máy trạm khỏi việc biết số lượng đầu đọc/ăng ten và điều 

gì tạo nên điều đó và các mẫu đầu đọc được sử dụng để tạo nên một nguồn dữ liệu 



 44 

logic. 

 • Cung cấp các phương tiện mô tả đối với các Client applications để cụ thể hóa quá 

trình xử lý nào thực hiện trên dữ liệu EPC bao gồm quá trình lọc, tập hợp, nhóm, kiểm 

đếm và các phân tích khác nhau được mô tả trong mục 9.1.8  

 • Cung cấp các phương tiện đối với các Client applications để lấy dữ liệu theo 

yêu cầu (chuyển giao đồng bộ) hoặc lấy dữ liệu theo yêu cầu thời gian (chuyển 

giao không đồng bộ) 

• Cung cấp phương tiện đối với các Client applications để chia sẻ dữ liệu từ cùng 

một đầu đọc hoặc từ các đầu đọc khác nhau mà không cần phải kết hợp giữa các 

ứng dụng này 

 • Cung cấp bản mô tả chuẩn hóa đối với yêu cầu của Client về dữ liệu EPC và bản mô 

tả chuẩn hóa đối với quá trình báo cáo dữ liệu EPC đã được thu thập và lọc. 

9.1.10 Vai trò của ứng dụng Chụp EPCIS   

Vai trò:  

• Nhận biết sự cố của EPC liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ và chuyển các 

hoạt động này như các liệu EPCIS. 

 • Có thể kết hợp đa nguồn dữ liệu trong quá trình nhận biết các hoạt động EPCIS riêng 

lẻ. Các nguồn dữ liệu có thể bao gồm dữ liệu đã được thu thập và được lọc thông qua 

giao diện Filtering & Collection . Các nguồn dữ liệu khác như dữ liệu mã vạch, dữ liệu 

do người dùng nhập vào và dữ liệu tập hợp từ hệ thông phần mềm khác 

• Có thể kiểm soát việc thực hiện các hoạt động trong môi trường vật lý bao gồm việc 

ghi RFID tags  và kiểm soát các thiết bị khác. (Quá trình ghi các Tag và các tính năng 

có liên quan sẽ được đề cập trong phiên bản sắp twois của giao diện the Filtering & 

Collection. Điều này cũng đã được ghi chú trong mục 9.1.8. Ứng dụng Chụp EPCIS có 

thể sử dụng giao diện Filtering & Collection để thực hiện một số các vai trò trên) 

9.1.11 Giao diện EPCIS  

 Tài liệu tham khảo chuẩn:  

• EPCglobal Working Draft: [EPCIS1.0]  

Vai trò:  

• Cung cấp đường dẫn đối trong quá trình trao đổi thông tin các hoạt động của EPCIS 

do ứng dụng Chụp EPCIS tạo ra đối với các chức năng có yêu cầu này bao gồm 

EPCIS Repositories, ứng dụng truy cập EPCIS nội bộ và ứng dụng truy cập EPCIS 

của đối tác 
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9.1.12 Giao diện truy vấn EPCIS   

Tài liệu tham khảo chuẩn: 

 • EPCglobal Working Draft: [EPCIS1.0]  

Vai trò:  

• Cung cấp phương tiện mà nhờ đó Ứng dụng truy cập EPCIS có thể lấy dữ liệu EPCIS 

từ kho dữ liệu EPCIS Repository hoặc Ứng dụng Chụp EPCIS và Cung cấp các phương 

tiện để gửi kết quả lại.  

• Cung cấp phương tiện để xác thực hai đối tác 

• Phản ánh kết quả của quyết định phê duyệt do đối tác cung cấp thực hiện. Quyết định 

phê duyệt này có thể bao gồm việc hủy bảo yêu cầu phê duyệt do đối tác yêu cầu hoặc 

hạn chế phạm vi dữ liệu được chuyển đi khi phản hồi.  

 9.1.13 Ứng dụng truy cập EPCIS (Vai trò)  

Vai trò:   

 • Thực hiện toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp như quản lý kho hàng, 

nhận hàng và chuyển hàng, phân tích lịch sử nguyên liệu đầu vào,v.v...EPC sẽ cung 

cấp dữ liệu liên quan. 

9.1.14 Vai trò của EPCIS Repository  

Vai trò:   

• Lưu các hoạt động của cấp EPCIS do một hoặc nhiều Ứng dụng Chụp 

EPCIS tạo ra và làm cho chúng hiển thị trong quá trình truy vấn sau đó do 

Ứng dụng truy cập EPCIS thực hiện. 

9.1.15 Giao diện Object Name Service (ONS) Interface  

  

Tài liệu tham khảo chuẩn: 

• EPCglobal Working Draft: [ONS1.0]  

Vai trò: 

• Cung cấp phương tiện để tra cứu tham khảo dịch vụ EPCIS hoặc các dịch vụ khác do 

EPC Manager của EPC cụ thể cung cấp. 

9.1.16 Vai trò của Local ONS  

Vai trò:  

 • Thực hiện yêu cầu tra cứu của ONS đối với EPCs trong quá trình kiểm tra doanh 

nghiệp vận hành Local ONS. Khi đó EPCs đối với doanh nghiệp đó chính là EPC 

Manager. 
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Tham khảo thêm phần Thảo luận về ONS mục 7.3 

9.1.17 ONS Root (Dịch vụ lõi)  

Vai trò:  

• Cung cấp đầu mối liên lạc ban đầu cho việc tra cứu ONS 

• Trong phần lớn các trường hợp, chỉ định phần còn lại cho hoạt động tra cứu cho Local 

ONS do EPC Manager điều khiển để yêu cầu EPC.  

• Có thể hoàn toàn thực hiện các yêu cầu ONS trong các trường hợp không có ONS 

được chỉ định để thực hiện tra cứu.  

• Cung cấp dịch vụ tra cứu đối với các giá trị 64-bit Manager Index theo yêu cầu của 

EPC Tag Data Specification.  

Tham khảo thêm phần Thảo luận về ONS mục 7.3 

9.1.18 Chỉ định số quản lý (Dịch vụ lõi)   

Vai trò:  

 • Đảm bảo tính duy nhất toàn cầu của EPCs bằng việc duy trì tính duy nhất của EPC 

Manager  

Các số chỉ định đối với EPCglobal Subscribers  

• Chỉ định một EPC Manager Numbers theo yêu cầu của EPCglobal Subscribers.  

 9.1.19 Giản đồ chuyển dịch Tag Data (Dịch vụ lõi) 

 Tài liệu tham khảo chuẩn: 

 • EPCglobal Working Draft: [TDT1.0]  

 Vai trò:  

 • Cung cấp file mà thiết bị có thể đọc được. File này định nghĩa phương thức chuyển 

dịch giữa các mã hóa EPC do EPC Tag Data Specification (Mục 9.1.2) định nghĩa. 

EPCglobal cung cấp các file cho End-user sử dụng vì vậy các thành phần của hệ thống 

cơ sở hạ tầng này có thể tự động sử dụng định dạng của EPC như chúng đã được định 

nghĩa.  

9.1.20 Giao diện dịch dữ liệu Tag 

 Tài liệu tham khảo chuẩn: 

 • EPCglobal Working Draft: [TDT1.0]  

 Vai trò:  

 • Mã hóa tất cả các quy luật định nghĩa cách thức dịch giữa các quá trình mã hóa của 

EPC được EPC Tag Data Specification (Mục 9.1.2) quy định trong các form mà thiết 

bị có thể đọc được.   

9.1.21 Tra cứu EPCIS (Dịch vụ lõi – TBD)  
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Cần phải lưu ý rằng phân hệ “EPCIS Discovery” chưa là một thành phần trong 

EPCglobal Architecture. Tuy nhiên về mặt chức năng thì nó được tính đến trong 

EPCglobal Network mặc dù chưa được thiết kế. Vai trò của phân hệ này được liệt kê 

dưới đây bao gồm một loạt các chức năng dù nó chưa được đề cập trong kiến trúc tổng 

thể của hệ thống. Hơn nữa, khi phân hệ “EPCIS Discovery” được gắn vào EPCglobal 

Core Service, nó cũng là một bộ phận trong hệ thống đó và các chức năng của phân hệ 

là sự kết hợp của các Dịch vụ lõi của EPCglobal và các dịch vụ này do những người 

đăng ký EPCglobal điều khiển 

  

Vai trò:  

• Cung cấp phương tiện để xác định các dịch vụ có thể có thông tin về các EPC cụ 

thể 

• Có thể cung cấp cạc cho dữ liệu EPCIS đã lựa chọn 

• Tăng cường các chính sách phê duyệt tuân thủ theo quá trình truy cập dữ liệu đã được 

đề cập trước đó 

9.1.22 Xác thực người đăng ký (Dịch vụ lõi – TBD) 

Cần lưu ý rằng  phân hệ “Xác thực người đăng ký”chưa là một thành phần trong 

EPCglobal Architecture. Tuy nhiên về mặt chức năng thì nó được tính đến trong 

EPCglobal Network mặc dù chưa được thiết kế. Vai trò của phân hệ này được liệt kê 

dưới đây bao gồm một loạt các chức năng dù nó chưa được đề cập trong kiến trúc tổng 

thể của hệ thống. Và người ta cũng không biết có bao nhiêu giao diện và chức năng 

nào sẽ cần có để thực hiện các vai trò nào. 

 Vai trò:  

• Xác thực việc nhận dạng người đăng ký EPCglobal. 

• Cung cấp tài liệu chứng minh rằng người đăng ký EPCglobal có thể sử dụng để tự 

xác thực chính mình cho đến xác thực người đăng ký EPCglobal khác mà không cần 

tính đến sự ưu tiên giữa hai đối tượng đăng ký. 

• Xác thực sự tham gia vào các dịch vụ mạng thông qua đăng ký EPCglobal 

hợp lệ 

9.1.23 Giao diện quản lý Filtering & Collection  (Interface 1375 – TBD)  

Mục 9.1.6 đã lưu ý rằng việc quản lý các chức năng nói trên của đầu đọc RFID Reader  

hiện tại không được đề cập trong các tiêu chuẩn của EPCglobal nhưng nó có thể xem 

như các chức năng sẽ có trong tương lai của hệ thống. Giao diện quản lý Filtering & 

Collection hiển thị sơ đồ tại thời điểm bắt đầu chức năng này. Vai trò của phân hệ này 
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được liệt kê dưới đây bao gồm một loạt các chức năng dù nó chưa được đề cập trong 

kiến trúc tổng thể của hệ thống. Và người ta cũng không biết có bao nhiêu giao diện và 

chức năng nào sẽ cần có để thực hiện các vai trò nào. 

Vai trò:  

• Cung cấp phương tiện để truy vấn cấu hình hệ thống thực hiện chức năng Filtering &  

Collection  

• Cung cấp phương tiện để giám sát các trạng thái hoạt động của hệ thống thực hiện 

chức năng Filtering & Collection./ 

• Cung cấp phương tiện để kiểm kiểm soát việc cấu hình hệ thống thực hiện 

các chức năng Filtering & Collection 

10 Tổng hợp các vấn đề chưa được đề cập   

 

Như đã được lưu ý trong phần 1 và trong suốt tài liệu này, đây là những yêu cầu kỹ 

thuật được đưa ra dựa trên các phân tích về các trường hợp sử dụng. Các yêu cầu kỹ 

thuật này không được đề cập toàn bộ trong tài liệu Hạ tầng kiến trúc EPCglobal. Trong 

những trường hợp này, phương pháp thiết kế không phải là cuối cùng do đó công việc 

về phát triển hay thiết kế các Dịch vụ lõi chuẩn hoặc bổ sung chưa được bắt đầu mặc dù 

quá trình phân tích kiến trúc đang được thực hiện theo Architecture Review Committee. 

Mục này tổng hợp lại các vấn đề chưa được đề cập và sẽ được xem như điểm khởi đầu 

để tiếp tục chọn lọc Hạ tầng kiến trúc EPCglobal. 

Dưới đây là danh sách các vấn đề không nhằm mục đích gợi ý tầm quan trọng hay sự ưu 

tiên với bất kỳ chức năng nào.  

10.1   Truy vấn EPCIS 

 

Giao diện EPCIS cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy vấn người sử dụng 

khác về các thông tin liên quan đến EPC. Như đã được đề cập trong mục 7.1, có một số 

cách mà một người sử dụng có thể định vị được các dịch vụ EPCIS trong một hoàn cảnh 

cụ thể.  

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal hiện tại không cung cấp các phương tiện để định vị các 

dịch vụ EPCIS trong phần lớn các trường hợp thông thường phát sinh trong kênh cung 

cấp nhiều bên mà nhiều tổ chức khác nhau có các dữ liệu liên quan đến EPC nhưng việc 

định danh những tổ chức này không được biết một cách đầy đủ. Mục 7.1 và mục 9.1.20 

đã đề cập đến những nội dung trong lĩnh vực này nhưng Hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

không đề cập tới những yêu cầu này. 
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10.2   Xác thực người sử dụng 

Mục 7.1 cũng chỉ ra yêu cầu đối với người sử dụng để xác thực lẫn nhau khi các đối 

tượng này trao đổi EPCIS với nhau. Chúng tôi rất hy vọng quá trình xác thực này là dễ 

dàng và có thể triển khai đối với người sử dụng. Trước đây, thật bất tiên khi mỗi người 

sử dụng phải có thỏa thuận với tất cả những người sử dụng khác có thể tham gia trao 

đổi EPCIS trong tương lai. Thay vào đó, mỗi người sử dụng chỉ cần đăng ký một lần 

với cơ quan chức năng và sau đó có thể xác thực lẫn nhau với người sử dụng khác.. 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal không đề cập đến yêu cầu này nhưng một số nội dung 

này đã được nêu trong mục 7.1 và 9.1.22. 

10.3 Kết hợp RFID Reader () 

Giao thức thẻ UHF Class 1 Gen 2 cung cấp nhiều tính năng được thiết kế nhằm cải thiện 

hiệu suất của đầu đọc RFID đặc biệt trong trường hợp có nhiều đầu đọc cùng hoạt động. 

Những tính năng này góp phần tối thiểu hóa sự xung đột giữa đầu đọc này với đầu đọc 

khác và cho phép “làm sạch” các thuật toán để tìm các Tag. Trong số các tính năng 

được hệ thống cung cấp bao gồm việc kiểm soát quản lý năng lượng, tần suất chuyên 

chở, “session” đảm bảo một Reader không xung đột trao đổi với các đầu đọc khác với 

cùng một thẻ và các tham số giao thức khác.  

Các đặc tả giao thức đầu đọc và quản lý đầu đọc hiện nay đang trong quá trình phát 

triển chưa đưa ra các đặc tính này một cách cụ thể, hơn nữa Hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal cũng chưa quy định rõ ràng các tính năng này sẽ được khai thác như thế nào 

về mặt cấp kiến trúc hệ thống (ví dụ đưa ra trách nhiệm đối với chức năng Filtering & 

Collection  hoặc các chức năng cao hơn hoặc chức năng mới). 

10.4   An toàn và bảo mật RFID Tag-level  

Mục 3.6 và 3.7 đề cập tới mục đích an toàn và bảo mật của mạng EPCglobal.  UHF  

Class 1 Generation 2 Tag Protocol hỗ trợ các đặc tính riêng biệt của  RFID Tag được 

thiết kế để đáp ứng mục đích an toàn và bảo mật. Những tính năng này bao gồm tính 

năng “hủy (kill)” gắn với việc hủy mật khẩu, tính năng “khóa” và password kiểm soát 

truy cập. 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal hiện tại chưa đề cập việc các tính năng này ảnh hưởng như 

thế nào đến kiến trúc hệ thống đã được đề cập ở trên ở cấp độ Giao thức đầu đọc và 

cũng chưa có đề cập gì mang tính kiến trúc về việc mục đích an toàn và bảo mật được 

xây dựng dựa trên các tính năng trên hay các tính năng khác như thế nào. Ngoài ra, 

cũng chưa rõ ràng việc mật khẩu được yêu cầu như thể nào để thực hiện tính năng 

“hủy” và “khóa”, các tính năng này được chuyển tải trên mạng để đến nơi được yêu cầu.  

Cần lưu ý rằng các tính năng “hủy” và khóa” chỉ là những cấu phần của chính sách an 

toàn không phải là một giải pháp hoàn chỉnh về các vấn đề an toàn đối với EPCglobal 
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Network. Ủy ban EPCglobal Public Policy Steering chịu trách nhiệm tạo và duy trì 

EPCglobal Privacy Policy, tham khảo thêm các tài liệu PPSC để biết thêm thông tin.  

10.5 “User Data” trong RFID Tags  

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal đề cập tới việc sử dụng thẻ RFID để lưu mã EPC gắn với 

một đối tượng. Giao thức thẻ UHF Class 1 Generation 2 hỗ trợ thẻ RFID bổ sung thêm 

dữ liệu của người sử dụng bên cạnh EPC code. 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal hiện tại không đề cập tới việc làm thế nào khai thác được 

dữ liệu người sử dụng của thẻ RFID ở bất kỳ cấp kiến trúc hệ thống nào. 

 

10.6    Ghi, hủy, khóa thẻ trên lớp giao thức đầu đọc  

Đọc, ghi, khóa và hủy RFID Tags cũng như việc duy trình password truy vập và mật 

khẩu hủy hiện tại được đề cập trong giao thức thẻ và giao thức đầu đọc nhưng chưa 

được đề cập ở mức cao hơn hạ tầng kiến trúc. 

Xin xem thêm mục 9.1.8 để biết thêm chi tiết. 

 

10.7   Dữ liệu chính của dữ liệu sản xuất thẻ RFID  

Giao thức thẻ UHF Class 1 Generation 2 cung cấp trường Tag ID (TID) chỉ dùng để 

đọc. Trường này được ghi trong quá trình sản xuất thẻ RFID. TID nhằm mục đích cung 

cấp thông tin về việc sản xuất thẻ bao gồm việc định danh hãng sản xuất thẻ và các 

thông tin khác. Thông tin này có thể kết hợp với cơ sở dữ liệu bên ngoài của EPCglobal 

hoặc một số  người có thẩm quyền khác.  

Hiện nay Hạ tầng kiến trúc EPCglobal không cung cấp đặc tả kỹ thuật về TID hoặc các 

thông tin có liên quan. Các cấu phần kiến trúc hiện tại của hệ thống có thể rất hữu ích 

cho mục đích này. 
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12 Thuật ngữ 

Phần này cung cấp bản tóm tắt của các thuật ngữ được sử dụng trong văn bản này. Để 

biết thêm thông tin về các thuật ngữ, xin vui lòng tra cứu trong các phần có liên quan 

trong tài liệu này. Xin vui lòng xem toàn bộ phần 9, phần đó định nghĩa toàn bộ các role 

và các giao diện trong Hạ tầng kiến trúc EPCglobal. 

Thuật ngữ Đoạn Ý nghĩa 

Hạ tầng kiến 

trúc 

EPCglobal  

1 Là một tập hợp các chuẩn có sự tương tác với nhau 

(“EPCglobal Standards”), cùng với các dịch vụ được điều kiển 

bởi EPCglobal (“EPCglobal Core Services”), tất cả cho một 

đích chung là mở rộng khả năng của hệ thống chuỗi phân phối 

thông qua việc sử dụng Electronic Product Codes (EPCs). 

Các chuẩn 

EPCglobal 

EPCglobal 

Standards  

1 Là các đặc tả về các giao diện phần cứng và phần mềm mà 

thông qua đó các cấu phần của Hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

tương tác. EPCglobal Standards được phát triển qua một quá 

trình gọi là Quá trình phát triển EPCglobal Standards. 

EPCglobal Standards được triển khai bởi EPCglobal Core 

Services và bởi các tổ chức sử dụng cuối cũng như nhà cung 

cấp giải pháp của họ.  

Các dịch vụ 

cốt lõi 

EPCglobal 

EPCglobal 

Core Services  

1 Là các dịch vụ truy cập mạng, được điều khiển bởi EPCglobal 

và các cấu phần được phép, nó cung cấp các dịch vụ cơ bản cho 

tất cả người sử dụng của mạng EPCglobal, thông qua các giao 

diện được định nghĩa như một phần của Hạ tầng kiến trúc 

EPCglobal. 

Mạng 

EPCglobal 

EPCglobal 

Network  

1 Là một mạng marketing thân thiện, bằng việc liên kết người sử 

dụng EPCglobal và sự tương tác của họ với EPCglobal cũng 

như với người sử dụng khác khác. Ở mạng này, sự tương tác có 

được vị trí của mình trực tiếp thông qua việc sử dụng 

http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/EPCglobalClass-1Generation%1f2UHFRFIDProtocolV109.pdf
http://www.epcglobalinc.org/standards_technology/EPCglobalClass-1Generation%1f2UHFRFIDProtocolV109.pdf
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EPCglobal Standards và không trực tiếp thông qua EPCglobal 

Core Services. 

Người sử 

dụng 

EPCglobal 

EPCglobal 

Subscriber  

1 Là một tổ chức tham gia vào hệ thống mạng EPCglobal thông 

qua việc sử dụng EPCglobal Core Services hoặc tham gia trong 

quá trình phát triển EPCglobal Standards. Một EPCglobal 

Subscriber có thể là một người dùng cuối, một nhà cung cấp 

giải pháp hoặc cả hai. 

Người sử 

dụng đầu cuối 

End-user  

1 Là người sử dụng EPCglobal mà họ thuê EPCglobal Standards 

và EPCglobal Core Services như là một phần trong các hoạt 

động kinh doanh của họ. 

Nhà cung cấp 

giải pháp - 

Solution 

Provider  

1 Là một tổ chức mà triển khai hệ thống với tư cách là người 

dùng cuối sử dụng EPCglobal Standards và EPCglobal Core 

Services. Một Solution Provider có thể hoặc không là một 

người sử dụng EPCglobal (EPCglobal Subscriber)  

Mã sản phẩm 

điện tử - 

Electronic 

Product Code 

(EPC)  

1 Là một định danh duy nhất cho đối tượng vật lý, đơn vị tải, một 

vị trí hay một thực thể nào khác có thể định danh được mà có 

một số ràng buộc nào đó trong nghiệp vụ hoạt động. Electronic 

Product Codes dựa vào các quy luật đó để thiết kế và đảm bảo 

tính duy nhất mặc dù quyền quản trị được đưa xuống cho từng 

loại mã trong từng lĩnh vực và cung cấp quy tắc đánh mã một 

cách thông thường. EPC có nhiều cách thể hiện, trong đó có 

kiểu nhị phân thích hợp cho việc sử dụng RFID tags, và kiểu 

Text thích hợp cho việc trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông 

tin thương mại. 

Registration 

Authority  

4.1 Là một tổ chức có trách nhiệm cho toàn bộ cấu trúc cũng như 

việc định ra các giới hạn. Đối với Electronic Product Code, 

Registration Authority là EPCglobal. Registration Authority ủy 

quyền trách nhiệm cho các đại lý cấp phát với các giới hạn cho 

phép. 

Đại lý cấp 

phát - Issuing 

Agency  

4.1 Là một tổ chức có trách nhiệm sinh ra các khối của mã sản 

phẩm trong giới hạn được cho phép. Trong Electronic Product 

Codes, các đại lý cấp phát gồm GS1 (các mã GS1 cơ bản như 

SGTIN, SSCC, …) và Cục Quốc phòng liên bang Hoa Kỳ (các 

mã DoD). Một đại lý cấp phát thực hiện việc 

cấp  ột n  m c c  PC cho một EPC Manager mà sau 

đó họ được phép cung cấp cho các EPC cá nhân mà không cần 

thêm một điều kiện gì khác.  
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Quản lý EPC - 

EPC Manager  

5.2 Người sử dụng của EPCglobal được phân chia quản lý một 

nhóm Electronic Product Codes bởi đại lý cấp phát. 

Số quản lý 

EPC - EPC 

Manager 

Number  

5.3 Là một con số là số định danh duy nhất cho một hoặc nhiều 

nhóm Electronic Product Codes được cấp cho EPC Manager. 

Lớp đối tượng 

Object Class  

5.5 Một nhóm các đối tượng mà chỉ khác nhau ở các bản thể của 

cùng một loại đối tượng; ví dụ: một loại sản phẩm hay SKU. 

 

13 Các câu hỏi đã được đưa ra trong quá trình xét duyệt 

Một bản thảo của văn bản ngày đã được xét duyệt thông qua bởi cộng đồng EPCglobal 

từ 15/04/2005 đến 18/05/2005. Chúng tôi đã nhận dược rất nhiều lời nhận xét, góp ý để 

làm rõ hay thay đổi nội dung của văn bản này. Phần này liệt kê các câu hỏi khác mà 

chưa được đề cập một cách rõ ràng ở bất kỳ đâu trong tài liệu này. 

13.1 Các câu hỏi về Electronic Product Code và cách sử dụng  

Trong Section 4.1, EPC được mô tả như là một tập hợp của các cấu trúc đặt tên 

khác nhau. Nói một cách chính xác hơn có phải EPC funtions như là một cấu trúc 

đặt tên đa ngành bởi việc cung cấp một chuẩn cấu trúc đặt tên? 

 

Nếu nói EPC cung cấp “một chuẩn cấu trúc đặt tên” có thể dễ bị hiểu nhầm. Đó là điều 

rất quan trọng thừa nhận rằng EPC không áp đặt hay cố định một cấu trúc đánh số đơn 

lẻ cho tất cả các ngành, nhưng nói chính xác hơn là tổ chức lại các cấu trúc đánh số 

đang tồn tại trong đó bao gồm các quy tắc đánh mã số của dòng GS1, CAGE/DoDAAC 

của Cục Quốc phòng Liên bang Mỹ, … Nó trái ngược với quan niệm cũ của EPC là cấu 

trúc đánh số đơn, được đề ra bởi Trung tâm MIT Auto-ID. Sự phát triển từ mô hình cấu 

trúc đánh số đơn sang mô hình tổ chức là nhân tố quyết định trong việc chấp nhận của 

EPC cho hầu hết các ngành liên quan. 

Trong Section 4.1 nói rõ rằng các EPC là duy nhất một cách  toàn cục. Nhưng trong đó 

cũng nói rằng trong trường hợp SSCC, EPC có thể không phải là duy nhất. Sẽ có các 

quy định cho SSCC hay các định nghĩa của EPC phải thay đổi để giải quyết sự mâu 

thuẫn này không? 

 

Theo yêu cầu của cộng đồng người sử dụng đầu cuối là phải có cách thể hiện EPC có 

chứa các nguyên tắc đánh mã đang tồn tại như là SSCC, do đó cần có một vài sự sắp 

xếp. Như mô tả trong Section 4.1, mỗi nguyên tắc đánh mã được tổ chức trong hệ 

thống EPC có thể chỉ rõ các quy tắc, quy luật của riêng nó như việc duy nhất toàn cục 

mọi thời điểm. Duy nhất toàn cục mọi thời điểm là cái đích mong muốn của tất cả các 
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nguyên tắc đánh mã. Nhưng khi những nguyên tắc đang tồn tại được tổ chức trong cấu 

trúc EPC, chúng có thể có nhiều hạn chế của riêng nó. Đối với trường hợp SSCC, bài 

toán hiện tại với giới hạn về kích kỡ của SSCC, gợi ý là chúng nên được làm mới một 

cách định kỳ. Bởi vì nó không thực tế khi thay đổi SSCC, Hạ tầng kiến trúc EPCglobal 

phải thừa nhận rằng nhiều SSCC của EPC không phải là duy nhất một cách toàn cục 

trong mọi thời gian. Nó không là duy nhất, tuy nhiên, việc sắp xếp lại đảm bảo việc 

duy nhất với các loại EPC khác, như là SGTIN. Vì một EPC luôn luôn mang dấu hiệu 

của cách đánh mã nhất định, hệ thống xử lý thông tin có thể nhận thức các hạn chế và 

sẽ áp dụng cho các EPC cụ thể.  

Một vài người dùng cuối muốn sử dụng cùng một EPC cho các đối tượng như nhau, hay 

hai EPC cho một đối tượng. Vậy Hạ tầng kiến trúc EPCglobal có thể xử lý được yêu 

cầu  như thế  không?  

Bởi vì EPC nhận biết một đối tượng một cách duy nhất (xem Section 4.1), nó 

không  cho phép sử dụng cùng một EPC cho các đối tượng giống hệt nhau. Cũng 

như là việc sử dụng hai EPC cho một đối tượng, chắc chắn các trường hợp này sẽ 

được thảo luận trong Section 4.1 

Trong trường hợp khác, một người sử dụng đầu cuối có thể muốn thêm vào hai hay 

nhiều RFID tag cho cùng một đối tượng vật lý, tất cả cùng mang một mã EPC, để 

nâng cao khả năng đọc EPC. Trong trường hợp này, vẫn có một EPC cho một đối 

tượng, và vì vậy nó vẫn được Hạ tầng kiến trúc EPCglobal cho phép. Về mặt kỹ 

thuật, nó có khả thi hay không phụ thuộc vào giao thức Tag đang được sử dụng (ví 

dụ, nó sẽ làm việc được khi sử dụng UHF Class 1 Gen 2 tags, không làm việc được 

khi sử dụng phiên bản cũ hơn Class 1 tags).  

UHF Class 1 Gen 2 Tag Protocol cho phép người sử dụng có một kho bộ nhớ tùy 

chọn. Điều này có xung đột trình bày trong Section 4.1 là EPC là một định danh hạng 

nhẹ không có thông tin bổ sung không? Đoạn dữ liệu tùy chọn của người dùng được 

kết cấu như thế nào? 

Như trình bày trong Section 4.1, EPC là “trọng lượng nhẹ”. Dữ liệu người dùng ở 

UHF Class1 Gen 2 tag không phải là một phần của EPC, nhưng chính xác hơn là phần 

phụ bổ sung cho EPC trong tag. Đây là một ví dụ: “thông tin … kết hợp với EPC qua 

các cách thức khác nhau” như đề cập trong Section 4.1; trong trường hợp này, các 

cách thức của sự kết hợp là EPC và dữ liệu người dùng được mang trên cùng một 

RFID tag. 

Cấu trúc và nội dung của bộ nhớ dữ liệu người dùng trong UHF Class 1 Gen 2 tag sẽ 

được định nghĩa trong một phiên bản EPC Tag Data Standard trong tương lai, hoặc 

một bản đặc tả mới.  

Section 5.2 liệt kê một số trách nhiệm của EPC Manager với chi tiết cụ thể là các mã 
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EPC mà nó quản lý. Có phải EPC Manager không có các trách nhiệm, bao gồm  việc 

cung cấp (qua EPCIS) dữ liệu chủ EPC như: dữ liệu cấp độ hay đặc tả “as built”, 

cũng như là việc tạo ra các việc hủy khởi tạo và các mật khẩu truy cập? 

 

Đây là những tính năng đặc thù mà một EPC Manager thực hiện, chi tiết được cụ thể 

hóa trong các ngành cụ thể. Section 5.2 chỉ liệt kê các trách nhiệm cần thiết trong tất cả 

các trường hợp để đảm bảo việc tích hợp của mạng EPCglobal. 

 

13.2 Các câu hỏi về EPCIS và ONS  

Trong tài liệu không có bất kỳ tham chiếu nào đến Ngôn ngữ đánh dấu vật lý (PML). 

Vậy PML có được cân nhắc như là một phần của kiến trúc Framework? 

PML là chuẩn trao đổi dữ liệu được đề xuất bởi người đứng đầu trung tâm Auto-ID để 

tạo ra EPCglobal. Trong Hạ tầng kiến trúc EPCglobal, PML được thay thế bởi EPCIS, 

cụ thể trong Đặc tả dữ liệu EPCIS (xem các Section 5.6 và 9.1.12) 

Dữ liệu tạm là như thế nào khi mà nó không được lưu trữ trong RFID Tag, hay không 

được giữ trong EPCglobal Network. Ví dụ, giả sử rằng một bộ đọc trong một trung tâm 

phân phối (DC) có thể xác định chính xác RFID Tag, khi được phát hiện, nó được loại 

bỏ hoặc thêm vào trong DC. Làm thế nào để các thuê bao EPCglobal khác truy cập và 

sử dụng trong tin này? 

Đây chính xác là role của EPCIS. Xem các Section 5.6, 9.1.12, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, và 

9.1.14.  

ONS chỉ bao gồm các tham chiếu đến dịch vụ EPCIS bản thương mại được tạo bởi EPC 

đã định sẵn. Khi một đối tượng có một EPC “chỉ xem - travels” trong một chuỗi cung 

ứng, như vậy nhiều doanh nghiệp đọc EPC và lưu giữ thông tin về nó. Thông tin này sẽ 

được lưu trữ trong nhiều dịch vụ EPCIS mà nó được tham chiểu bởi ONS. 

Đây là một sự hiểu nhầm thường gặp về ONS. Đó là sự thật rằng ONS chỉ tham chiếu 

đến các dịch vụ EPCIS của EPC Manager (đó là, doanh nghiệp được tạo bởi EPC đã 

định sẵn), và vì ONS không cung cấp một cách thức nào để tìm kiếm các dịch vụ EPSIS 

của các doanh nghiệp khác mà có thể có thông tin về EPC đã định sẵn. Trách nhiệm này 

là chủ đề của dịch vụ “EPCIS Discovery” mà vẫn đang trong quá trình phát triển của 

EPCglobal. Xem các Section 7.1 và 9.1.20 

Section 7.1 mô tả “following the chain” như là một cách thức để khám phá các dịch vụ 

EPCIS bao gồm dữ liệu gì về EPC đã định sẵn. Các liên kết backward và forward có 

yêu cầu “follow the chain” được triển khai như là một phần của EPCIS không? 

Nhóm làm việc EPCIS tiên liệu rằng EPCIS có thể bao gồm “bộ định danh giao dịch 

kinh doanh” (ví dụ, định danh đơn đặt hàng) có thể được sử dụng trong “follow the 
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chain”. 

“Following the chain” được mô tả trong Section 7.1 có phải là chuẩn kỹ thuật trong 

EPCglobal Network đối với việc định vị thông tin khác hơn so với EPCIS của EPC 

Manager? “Following the chain” dường như yếu ớt có đúng không? 

 

ARC công nhận rằng “following the chain” là rất yếu, đó là lý do tại sao chúng tôi đang 

cố gắng định nghĩa một chức năng mạnh mẽ hơn “EPCIS Discovery” (Xem các Section 

7.1 và 9.1.20). “Following the chain” có thể dùng được trong một số tình huống, tuy 

nhiên, nó cũng không được đề cập trong tài liệu này. 

Ai đang phát triển Giao diện truy vấn EPCIS? Khi nào thì nó sẵn sàng?  

Giao diện truy vấn EPCIS đang được phát triển bỏi nhóm EPCIS Phase 2, một nhóm 

nhỏ trong nhóm Software Action. Xin vui lòng liên hệ với các trưởng nhóm để biết 

thêm thông tin về kế hoạch cho phiên bản đầu tiên. 

 

13.3 Các câu hỏi về chuẩn cơ sở hạ tầng  

Các tham biến liên quan đến việc vận hành được quản lý như thế nào trong Hạ tầng 

kiến trúc EPCglobal? Ví dụ Giao thức UHF Class1 Gen 2 Tag  đòi hỏi mỗi bộ đọc chọn 

một phiên mà trong đó singulate tags. Các phiên phải được quản lý ở mức vật lý. Các 

đặc tả nào của EPCglobal chi phối việc chọn các phiên, và thông tin xuống từng và tất 

cả các bộ đọc như thế nào? 

Hạ tầng kiến trúc EPCglobal cung cấp hai giao diện để quản lý các tham số của bộ đọc 

là: Giao thức bộ đọc và Giao diện quản lý bộ đọc. Vào thời điểm viết tài liệu này, chúng 

tôi chưa có bản đặc tả chuẩn về việc chọn phiên và làm thế nào để phối hợp chéo nhiều 

bộ đọc trong hạ tầng. Việc này được mong đợi ở bản đặc tả hoàn thiện hơn trong phiên 

bản Gen 2 features. 

 

13.4 Các câu hỏi về bảo mật và an toàn thông tin 

Trong sơ đồ của Section 9, đâu là các cấu phần mà nó cung cấp các chức năng như xác 

thực, điều khiển truy nhập, xác thực tính hợp lệ, bảo vệ thông tin của các cá nhân cũng 

như các tổ chức, …? 

 

Nói một cách chung chung, các chức năng bảo mật như kể trên không thực sự rõ ràng 

trong Hạ tầng kiến trúc EPCglobal. Cụ thể, mỗi role bao gồm nhiều trách nhiệm liên 

quan đến bảo mật và an toàn thông tin. Ví dụ, RFID Tag (Section 9.1.1) chịu trách 

nhiệm liên quan đến việc hủy và khóa các mật mã, và Giao diện truy vấn EPCIS (EPCIS 

Query Interface - Section 9.1.12) chịu trách nhiệm xác thực và cấp phép trong việc trao 
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đổi dữ liệu thương mại chéo nhau (cross-enterprise data exchange). Các chuẩn 

EPCglobal đơn lẻ định nghĩa các trách nhiệm kể trên một cách chi tiết. Trong các 

trường hợp khác, nó được hiểu rằng còn tồn tại các vấn đề liên quan đến bảo mật và an 

toàn thông tin mà chưa được đề cập trong Hạ tầng kiến trúc EPCglobal và chúng được 

ghi chú lại trong tài liệu này (ví dụ, các Section 9.1.22, 10.2 và 10.4). 

Section 10.4 chỉ ra rằng vẻ bề ngoài mạng của “kill” và “lock” là đang mở. Retailers 

có thể thể hiện một vấn đề về an toàn thông tin ở đây, nếu gán thẻ là các trường hợp đã 

đóng thì chúng sẽ không thể bị hủy vào thời điểm checkout.  

ARC đồng ý với sự quan tâm này. Section 10.4 chỉ đơn thuần phẩn ánh rằng đây là một 

chủ đề của công việc hiện tại, và vì vậy không thể nói thêm bất kỳ điều gì chính xác 

trong thời điểm này. 
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